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Vážení spoluobčané a návštěvníci města,
srdečně Vás zveme na tradiční akci našeho města – na Strážnické
vinobraní. O tom, že je tento kulturní vrchol podzimu opravdu velmi
úspěšný, svědčí skutečnost, že v letošním roce budeme zahajovat již
třetí desetiletí jeho pořádání. Před sto lety začínaly na všech úrovních
úspěšně fungovat instituce našeho prvního státu založeného na
spojení Čechů a Slováků. Rok 1919 byl tehdy opravdu poznamenán
velkou česko-slovenskou euforií. Naše Strážnické vinobraní i po
sto letech jako kdyby chtělo tento motiv podržet a plout na stejné
vlně. Jako již tradičně jsme pozvali své přátele z družebního města
Skalica a také program se ponese ve stejném duchu, poněvadž spolu
s našimi lidovými umělci vystoupí skvělé soubory ze Slovenska.
Věříme, že 21. Strážnické vinobraní ve Vás zanechá pozitivní otisk
a přinese každému spoustu hezkých prožitků při dobrém víně
a muzice. Koneckonců jak říká známý francouzský vědec Louis
Pasteur: „Je více filosofie v láhvi vína než ve všech knihách.“
Renata Smutná a Walter Bartoš

Městský úřad STRÁŽNICE

www.straznice-mesto.cz

USNESENÍ z 11. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 14. 6. 2019
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo
hlasováno.

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/33 písemnou zprávu o hodnocení nabídek
dle § 119 ZZVZ v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky „Digitalizace a modernizace kina
ve Strážnici dle standardu DCI“

Rada města Strážnice schvaluje:
2/111 uzavření smlouvy o pronájmu části areálu

zámeckého parku ve Strážnici na pořádání akce
open-air muzikálové show „Freddie“ s Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici, se sídlem,
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice, IČ: 00094927,
v předloženém znění,
2/112 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
„Digitalizace a modernizace kina ve Strážnici dle
standardu DCI“ rozhodnutí zadavatele o vylou-

čení účastníka Nowatron Elektronik, spol. s r. o.
ze zadávacího řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona o zadávání veřejných zakázek, a to z důvodu
nesplnění zadávacích podmínek,
2/113 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
„Digitalizace a modernizace kina ve Strážnici dle
standardu DCI“ rozhodnutí zadavatele o výběru
dodavatele Music-Data s. r. o., IČO: 26 227142, se
sídlem Optátova 708/37, 637 00 Brno, dle § 122
odst. 1 Zákona o zadávání veřejných zakázek, který podal nejvhodnější nabídku,
2/114 v rámci zadávacího řízení veřejné zakázky
„Digitalizace a modernizace kina ve Strážnici dle
standardu DCI“ rozhodnutí zadavatele o vyloučení účastníka a D-Cinema, s. r. o. ze zadávacího
řízení dle § 48 odst. 2 písm. a) Zákona o zadávání veřejných zakázek, a to z důvodu nesplnění
zadávacích podmínek.

USNESENÍ ze 12. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 24. 6. 2019

PŘIJATÁ USNESENÍ

standardu DCI“ a příprav provozu letního kina.

2019 v předloženém znění,

políček pro krmení zvěře v oboře. V případě, že
by se město Strážnice rozhodlo v budoucnu tyto
pozemky využívat, plochy budou předány městu
zpět na podzim příslušného roku,
2/116 poskytnutí finančního daru ve výši
1 000 Kč společnosti České dráhy, a. s., se sídlem
Praha 1, Nábřeží L. Svobody 1222, IČ: 70994226,
dle předložené smlouvy,
2/117 poskytnutí dotace z rozpočtu města na rok
2019 pro ••• bytem •••, Strážnice, ve výši
10 000 Kč na částečnou úhradu výdajů spojených s aktivitami cimbálové muziky M. Menšíka
připravovanými při příležitosti 50. výročí založení CM a pořádáním slavnostního večera dne
2. 11. 2019 dle předložené smlouvy,
2/118 přijetí dotace ve výši 500 000 Kč na realizaci projektu „Nákup technického automobilu“ dle
předložené Smlouvy o poskytnutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje č. JMK 059542/19/OKH,
2/119 odměnu za výkon funkce odborného lesního hospodáře na 300 Kč/ha/rok,
2/120 předložené dodatky č. 3 a č. 4 ke smlouvě
o dílo č. 155 18 uzavřené dne 10. 8. 2018 mezi
městem Strážnice a firmou MSO servis spol. s r. o.

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/34 rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok
1/35 závěrečný účet za rok 2018 Mikroregionu
Strážnicko,

1/36 sdělení výsledku šetření České školní in-

spekce ze dne 4. 6. 2019 v Základní škole Strážnice, Školní 283,
1/37 přehled fondů příspěvkových organizací –
mateřská škola, ZŠ M. Kudeříkové, ZŠ Školní,
školní jídelna, kulturní dům Strážničan – v předloženém znění,
1/38 koncepci rozvoje ZŠ M. Kudeříkové Strážnice do roku 2024,
1/39 zápis z jednání Komise cestovního ruchu při
RMS ze dne 27. 5. 2019 č. 2019–05–27/2 KCR,
1/40 podanou výpověď z nájemní smlouvy společnosti TIPSPORT a. s., na základě níž bude
v budově autobusového nádraží na adrese Vinohradská 37 ukončen nájemní vztah mezi Městem
Strážnice a společností TIPSPORT a. s., a to ke dni
31. 7. 2019,
1/41 závěrečný účet za rok 2018 DSO Obce pro
Baťův kanál,
1/42 zprávu OISB k průběhu veřejné zakázky
„Digitalizace a modernizace kina ve Strážnici dle

9/2019

Rada města Strážnice schvaluje:
2/115 žádost ••• týkající se založení a údržby
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Kyjov na akci „Stavební úpravy objektu zdravotního střediska“,
2/121 plán realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních prací akce „Bezbariérovost objektu MěÚ ve Strážnici, návrh výtahu
a sociálního vybavení“, který obsahuje:
a) zadávací dokumentaci
b) seznam oslovených uchazečů:
1/ Stavební společnost Kněždub spol. s r. o., Jiřího
z Poděbrad 996, 696 62 Strážnice
2/ MSO servis spol. s r. o., Svatoborská 591/87,
697 01 Kyjov
3/ Stavební společnost plus s. r. o., Měšťanská
3992/109, 695 01 Hodonín
4/ RENOVA stavební a obchodní společnost s r. o.,
Polní 4057/27, 695 01 Hodonín
c) návrh členů komise pro otevírání obálek
a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků ve složení: Walter Bartoš,
Petr Helísek a Radek Tyllich a náhradníci:
Petra Fialová, Jaromír Michálek, Jiří Slezák,
2/122 převod finančních prostředků ve výši
50 tis. Kč z rezervního do investičního fondu,
2/123 přijetí účelového a neúčelového daru pro
Základní školu Strážnice, Školní 283 dle předložené žádosti,
2/124 uzavření MŠ od 19. 8. do 30. 8. 2019 z důvodu generálního úklidu všech prostor MŠ,
2/125 v souladu s příslušnými mzdovými předpisy odměny za I. pololetí roku 2019 ředitelům
městem zřízených příspěvkových organizací
v navržené výši,
2/126 záměr Základní školy M. Kudeříkové realizovat zapojení do grantového programu „O2
chytrá škola“ a projektu v rámci výzvy z OP VVV
„Pronikáme do inkluze II“,
2/127 uzavření smlouvy v předloženém znění o pronájmu části pozemku v majetku města
Strážnice vedeného na LV č. 1 v k. ú. Strážnice
na Moravě parc. č. 813/1, o výměře cca 12 m2, za
účelem provozování malého venkovního posezení pro hosty vinotéky žadateli •••, 696 62 Strážnice, za cenu 720 Kč/rok,
2/128 uzavření smlouvy v předloženém znění
o pronájmu části pozemku 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 sezonního občerstvení v období
duben – září (sortiment zmrzlina, nealkoholické
nápoje, sladkosti atd.) oběma žadatelům ••• a •••,
696 62 Strážnice za cenu 480 Kč/rok,
2/129 předloženou dohodu s ČR – Úřad práce
České republiky, o skončení nájmu nebytových
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prostor v budově Městského úřadu č. p. 503
ve Strážnici, a to dohodou ke dni 30. 6. 2019,
2/130 uzavření předložené smlouvy o pronájmu
areálu zámeckého parku ve Strážnici za účelem
pořádání hudebního festivalu „FESTIVAL SLUNCE STRÁŽNICE 2019“ ve dnech 12. 7.–13. 4. 2019,
2/131 uzavření smlouvy o pronájmu areálu Ostrůvek v zámeckém parku ve Strážnici za účelem
pořádání Hasičské taneční zábavy s Národním
ústavem lidové kultury ve Strážnici, se sídlem
Zámek č. 672, 696 62 Strážnice, IČ: 00094927
v předloženém znění,
2/132 uzavření Smlouvy o spolupráci mezi městem Strážnice a Národním ústavem lidové kultury, v předloženém znění,
2/133 na základě výsledku hodnocení došlých
nabídek na akci „Rekonstrukce místní komunikace v ul. Školní“ zadání zakázky uchazeči
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín, Brněnská 42, 695 01 Hodonín, IČO 48035599, který podal nejvýhodnější nabídku, a dále schvaluje
s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín,
Brněnská 42, 695 01 Hodonín, IČO: 48035599,
uzavření smlouvy v souladu s vítěznou nabídkou,
2/134
uzavření
předložené
smlouvy
č. 1030050627/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě níž je v rámci
stavby „Strážnice, příp. kNN, Pavlík K–2861/317“
vydán souhlas města Strážnice s vybudováním
nové přípojky NN na pozemku města Strážnice
p. č. 2861/423 k objektu novostavby RD umístěného na pozemku p. č. 2861/317 v ulici Višňová
ve Strážnici, to vše v katastrálním území Strážnice
na Moravě, a to mezi organizací E.ON Distribuce,
a. s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako budoucím povinným z věcného břemene, a dále schvaluje podpis
předložené grafické situace, na základě něhož je
vydán dle § 184a stavebního zákona souhlas
města Strážnice, jakožto vlastníka pozemku p. č.
2861/423, s vybudováním nové přípojky NN na
pozemku města Strážnice p. č. 2861/423 k objektu novostavby RD umístěného na pozemku p. č.
2861/317 v ulici Višňová ve Strážnici, to vše v rámci akce „Strážnice, příp. kNN, Pavlík K–2861/317“,
2/135
uzavření
předložené
smlouvy
č. 8800093054/1/BVB/P o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě níž je
v rámci stavby „Přeložka STL plynovodní přípojky pro stavbu rodinného domu, číslo stavby
8800093054“ vydán souhlas města Strážnice
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s vybudováním nové plynovodní přípojky na pozemku města Strážnice p. č. 381 k objektu RD
umístěného na pozemku p. č. 390 v ulici Bzenecká ve Strážnici, to vše v katastrálním území
Strážnice na Moravě, a to mezi organizací GasNet, s. r. o., jako budoucím oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako budoucím
povinným z věcného břemene, a dále schvaluje
podpis grafické situace, na základě něhož je
vydán dle § 184a stavebního zákona souhlas
města Strážnice, jakožto vlastníka pozemku p. č.
381, s vybudováním nové plynovodní přípojky na
pozemku města Strážnice p. č. 381 k objektu RD
umístěného na pozemku p. č. 390 v ulici Bzenecká ve Strážnici, to vše v rámci akce „Přeložka STL
plynovodní přípojky pro stavbu rodinného domu,
číslo stavby 8800093054“,
2/136 uzavření předložené smlouvy o právu
provést stavbu dle usn. § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, na základní níž
je vydán souhlas města Strážnice s vybudováním
přípojek kanalizace a vody na pozemku města Strážnice p. č. 983 v k. ú. Strážnice na Moravě, to vše
realizované v rámci stavby „Novostavba rodinného
domu – Nová Zelená Úsporám“ (pozemek novostavby
p. č. 1014, v k. ú. Strážnice na Mor.), v ul. Chaloupky,
2/137 předložený plán realizace veřejné zakázky
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací
akce „Cyklostezka Dřevárka“, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění
b) seznam oslovených uchazečů, a sice Vodohospodářské stavby Javorník–CZ s. r. o, Benátky 17,
698 01 Veselí nad Moravou, Stavba a údržba silnic s. r. o., Riegrova 817/37, 690 02 Břeclav, SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín, Brněnská 42,
695 01 Hodonín
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise,
která rovněž provede úkony spojené s otevíráním
obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých uchazečů a následným vyhodnocením nabídek: Walter
Bartoš, Petr Helísek, Jiří Slezák + náhradníci: Radek Tyllich, Jaromír Michálek, Olga Floriánová,
2/138 předložený plán realizace veřejné zakázky
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací
akce „Rekonstrukce a výstavba chodníků, Strážnice – ulice Rybářská“, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění
b) seznam oslovených uchazečů, a sice SYTYS.
cz s. r. o., Klapkova 432/57, Praha 8 – Kobylisy,
Zamont CZ, s. r. o., Mlýnská 253, 687 24 Uherský
Ostroh, STAVEBNÍ FIRMA PLUS s. r. o., Měšťanská
3992/109, 695 01 Hodonín
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c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise,
která rovněž provede úkony spojené s otevíráním
obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých uchazečů a následným vyhodnocením nabídek: Walter
Bartoš, Petr Helísek, Jiří Slezák + náhradníci: Radek Tyllich, Jaromír Michálek, Olga Floriánová,
2/139 směrnice pro nakládání s osobními údaji
č. 2/2019 a č. 3/2019 v předloženém znění,
2/140 předložený plán realizace veřejné zakázky
malého rozsahu na dodavatele stavebních prací
akce „Rekonstrukce plynové kotelny pro 2. stupeň“ ZŠ M. K. Strážnice, který obsahuje:
a) zadávací dokumentaci v předloženém znění
b) seznam oslovených uchazečů:
1/ Instalatér team PaM s. r. o., •••, Vnorovy
2/ Veselská stavební s. r. o., Korunní 957/35, •••,
Drahy 1169, Strážnice
c) návrh členů komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků ve složení: členové komise Walter Bartoš, Petr Helísek, Radek Tyllich. Náhradníci Petra
Fialová, Jaromír Michálek, Jiří Slezák,
2/141 na základě výsledku hodnocení doručených nabídek na akci „Rekonstrukce plynové
kotelny tělocvičny – ZŠ Školní“ zadání zakázky uchazeči Pavka Pavel, Vnorovy, který podal
nejvýhodnější nabídku a dále schvaluje uzavření smlouvy s firmou Pavka Pavel, •••, Vnorovy,
v souladu s vítěznou nabídkou.

Rada města Strážnice neschvaluje:
3/2 poskytnutí finančního daru pro Obecně

prospěšnou společnost Obchodní akademie
a Vyšší odborné školy v Uherském Hradišti se
sídlem Nádražní 22, 686 01 Uherské Hradiště,
IČ: 25562371, dle předložené smlouvy,
3/3 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na
rok 2019 pro subjekt Improve Yourself, z. s., se sídlem
•••, 696 11 Mutěnice, IČ: 06831621, na částečnou
úhradu nájmu v roce 2019 dle předložené žádosti.

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/50 záměr darování nemovitostí z vlastnictví

města do majetku Jihomoravského kraje: pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě parc. č. 197/2,
ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 1 m2,
parc. č. 226/10, ostatní plocha, ostatní komunikace o vým. 26 m2, parc. č. 288/1, ostatní plocha,
silnice o vým. 3942 m2, parc. č. 288/2, ostatní
plocha, silnice o vým. 902 m2, vše vedeno na LV
č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě.
Důvodem navrhovaného převodu je majetkoprávní vypořádání k pozemkům po dokončení stavby
silnice „II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55“,
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které bylo dohodnuto na základě smlouvy o právu provést stavbu mezi městem Strážnice a Jihomoravským krajem v rámci stavby silnice,
4/51 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 2 400 tis. Kč na mimosoudní vypořádání
stávajících soudních sporů dle předložené smlouvy,
4/52 uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru ze
dne 11. 6. 2018, reg. č. 99020505390, mezi Komerční bankou, a. s., se sídlem Praha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, PSČ 114 07, IČO: 4531 7054 a městem Strážnice, se sídlem nám. Svobody 503, 696
62 Strážnice, IČ: 00285315 v předloženém znění,
4/53 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-

nice na rok 2019 pro ••• se sídlem •••, 696 62
Strážnice, IČ: 01609696, ve výši 121 000 Kč na
pronájem promítacího zařízení pro letní kino
Strážnice dle předložené smlouvy,
4/54 rozpočtové opatření č. 3 na straně příjmů zvýšením +1 162,0 tis. Kč, na straně výdajů zvýšení +3 760,0 tis. Kč, financování zvýšení
+2 598,0 tis. Kč v předloženém znění,
4/55 předloženou smlouvu o spolupráci mezi městem Strážnice a obcí Blatnička, na základě níž město
Strážnice provede společný nákup silové elektřiny
a zemního plynu pro rok 2020 na komoditní burze,
4/56 uzavřít kupní smlouvu na koupi nemovitosti
budovy č. p. 485 na nám. Svobody za cenu obvyklou dle znaleckého posudku.

USNESENÍ ze 13. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 1. 7. 2019
PŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice schvaluje:
2/142 předložený plán realizace veřejné zakázky

malého rozsahu na dodavatele vozidla – požárního terénního automobilu v rámci akce „Nákup
technického vozidla“, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění
b) seznam oslovených uchazečů, a sice Auto
Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01 Trutnov,
WISS CZECH, s. r. o., Halenkovice 10, 763 63 Halenkovice, Hasičské vybavení Brno s. r. o, Štefáni-

kova 123/63, Ponava, 612 00 Brno
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise,
která rovněž provede úkony spojené s otevíráním
obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých uchazečů a následným vyhodnocením nabídek: Walter
Bartoš, Petr Helísek, Michal Vajčner + náhradníci:
Jiří Slezák, Jaromír Michálek, Olga Floriánová,
2/143 předloženou „Dohodu o spolupráci při spolupořádání filmových představení v letním kině
Strážnice“ mezi městem Strážnice, IČO 00285315
a •••, Strážnice, IČO: 01609696.

USNESENÍ ze 14. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 22. 7. 2019
PŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/43 zápis č. 2019-06-24/2 ze zasedání komise
životního prostředí ze dne 24. 6. 2019.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/144 uzavření nájemní smlouvy v předloženém

znění mezi organizací Povodí Moravy, s. p. jako
pronajímatelem a městem Strážnice jako nájemcem na pronájem části pravého břehu plavebního
kanálu v prostoru obratiště lodí, části pozemku
p. č. 3019/3 v k. ú. Strážnice na Moravě o výměře
315 m2, na dobu určitou 5 let od účinnosti smlouvy – roční nájemné činí 22 680 Kč,
2/145 na základě výsledku hodnocení došlých
nabídek na akci „Nákup požárního terénního
automobilu pro JSDH Strážnice“ zadání zakázky
uchazeči Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566,
541 01 Trutnov, IČO: 25931270, který podal nejvýhodnější nabídku, a dále schvaluje s firmou
Auto Trutnov s. r. o., Krkonošská 566, 541 01
Trutnov, IČO: 25931270, uzavření smlouvy o koupi věci movité v souladu s vítěznou nabídkou,
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2/146 na základě výsledku hodnocení doruče-

ných nabídek na akci „Rekonstrukce plynové
kotelny pro 2. stupeň ZŠ MK“ zadání zakázky
uchazeči Instalatér team PaM s. r. o., Dražka
119, Vnorovy, který podal nejvýhodnější nabídku
a dále schvaluje uzavření smlouvy s firmou Instalatér team PaM s. r. o., Dražka 119, Vnorovy,
v souladu s vítěznou nabídkou,
2/147 na základě výsledku hodnocení doručených nabídek na akci „Bezbariérovost objektu
MěÚ ve Strážnici, návrh výtahu a sociálního
vybavení“ zadání zakázky uchazeči MSO servis
spol. s r. o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov,
který podal nejvýhodnější nabídku, a dále schvaluje uzavření smlouvy s firmou MSO servis spol.
s r. o., Svatoborská 591/87, 697 01 Kyjov, v souladu s vítěznou nabídkou,
2/148 na základě výsledku hodnocení došlých
nabídek na akci „Rekonstrukce místní komunikace v ul. Rumunská“ zadání zakázky uchazeči
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín, Brněn-
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ská 42, 695 01 Hodonín, IČO: 48035599, který
podal nejvýhodnější nabídku, a dále schvaluje
s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný
závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín,
Brněnská 42, 695 01 Hodonín, IČO: 48035599,
uzavření smlouvy v souladu s vítěznou nabídkou,
2/149 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v předloženém znění pro uložení plynárenského zařízení v ul. Veselská na služebných
pozemcích vedených na listu vlastnictví č. 1 v k.
ú. Strážnice na Moravě, v majetku města, v rámci
stavby „STL plynovod a přípojky na ulici Veselská
ve Strážnici, číslo stavby: 9900072305“ na pozemcích KN parc. č. 806/1, 806/3, 806/4, 806/5
mezi organizací GasNet, s. r. o. jako oprávněným
z věcného břemene a městem Strážnice jako povinným z věcného břemene,
2/150
uzavření
předložené
smlouvy
č. 1030051160/001 o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě níž je v rámci
stavby „Strážnice, rozš. kNN, Město č. p. 1545
K-605/1“ vydán souhlas města Strážnice s úpravou stávajícího odběrného místa NN na pozemku
města Strážnice p. č. 605/1 v objektu zdravotního střediska ve Strážnici, náměstí 17. listopadu 1545, to vše v katastrálním území Strážnice

na Moravě, a to mezi organizací E.ON Distribuce,
a. s. jako budoucím oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice jako budoucím povinným z věcného břemene, a dále schvaluje podpis grafické situace, na základě něhož je vydán
dle § 184a stavebního zákona souhlas města
Strážnice jakožto vlastníka pozemku p. č. 605/1
s úpravou stávajícího odběrného místa NN v objektu zdravotního střediska ve Strážnici, náměstí
17. listopadu 1545, to vše v rámci akce „Strážnice,
rozš. kNN, Město č. p. 1545 K-605/1“.

Rada města Strážnice ukládá:
6/5 zpracovat aktualizovaný přehled sportovišť

ve městě Strážnice a jejich využití a vytipovat
prostor pro vybudování workoutového hřiště,
termín 30. 9. 2019, zodpovídá Komise sportovní,
6/6 předložit přehled přijatých opatření města
Strážnice v oblasti životního prostředí v letech
2017–2019, termín, 31. 8. 2019, zodpovídá Odbor
životního prostředí a TS,
6/7 předložit přehled existujících dotačních titulů v oblasti životního prostředí vypsaných pro r.
2019 a současně přehled, které z nich využilo či
hodlá využít město, termín 31. 8. 2019, zodpovídá Odbor životního prostředí a TS.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Strážnice,
které se bude konat v pondělí 30. září 2019 v 18.00 hod.
v přísálí KD Strážničan.

Městská policie Strážnice

žádá občany, aby dodržovali pravidla pro pohyb psů na veřejném prostranství, které stanoví Obecně závazná vyhláška města Strážnice:

OZV 1/2014 čl. 2
1. Pes starší tří měsíců musí být na veřejném prostranství označen evidenční známkou psa. Evi-

denční známku psa vydává Městský úřad Strážnice po uhrazení místního poplatku ze psů, popřípadě po prokázání nároku na osvobození od místního poplatku ze psů. Evidenční známka je
nepřenosná pro jiného psa.
2. Pohyb psů na veřejných prostranstvích v zastavěném území města je možný pouze na vodítku.
Osoba vedoucí psa je povinna ho mít pod neustálou kontrolou.
3. Zakazuje se vstup psů na dětské hřiště a pískoviště.
OZV 2/2016 čl. 3 Vymezení prostor pro volné pobíhání psů.
Pro volné pobíhání psů se na území města Strážnice vymezují tyto prostory:
1. polní cesty na lukách za Starým městem
2. zpevněná cesta ke skládce, mimo zastavěné území
3. polní cesta od skládky k, „Bádrovu kříži“.
Městská policie se bude zaměřovat na dodržování těchto pravidel.
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Vítání občánků města Strážnice

Ještě před prázdninami v sobotu 22. 6. 2019 se uskutečnilo v letošním roce již třetí vítání dětí.
Starostkou Renatou Smutnou bylo přivítáno mezi občany města Strážnice pět holčiček a pět chlapců. Tancem a písničkou všechny přítomné v obřadní síni potěšily děti ze strážnického Danájku za
Foto: Zdeněk Bobčík
klavírního doprovodu učitelky Jany Hanákové.				
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Amálie Svobodová

Jan Molík

Jáchym Ryba

Adriana Šantavá

Štěpán Sukup

Tereza Matušková

Marian Striby

Klára Múčková

Dominik Petrucha

Karolína Grombířová
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Investice města
Zdravotní středisko – pokračují
stavební práce na bytové části

Naplno probíhají stavební práce nejen
uvnitř budovy – v bytové části, ale už
započaly též venkovní práce na fasádě
celého objektu zdravotního střediska.
Z přiložených fotografií je vidět náročnost
a rozsah prováděných stavebních prací,
jejichž celkové ukončení nastane koncem
října letošního roku.

Výstavba 29 nových
parkovacích míst dokončena

V průběhu dubna zahájilo město
Strážnice výstavbu dvou parkovišť,
a to v lokalitě u budovy vlakového nádraží a u areálu technických
služeb, o celkovém počtu stání 29
míst. Parkoviště u nádražní budovy
ČD obsahuje kolmá stání v počtu
8 ks, z toho jedno pro handicapované osoby. Parkoviště u areálu
technických služeb je umístěno
podél komunikace v ul. Nádražní
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do 130 m od nádraží BUS (v prostoru
vedle budovy OŽPTS) a je zde vybudováno 21 parkovacích míst se šikmým
stáním, z toho jedno podélné stání pro
handicapované osoby. Akci provedla
firma STAVBY VANTO, s. r. o. Kunovice v celkovém nákladu 3,1 mil. Kč
vč. DPH.
V průběhu srpna byly parkovací plochy u budovy ČD doplněny krytým
přístřeškem na zaparkování kol a novou výlepovou plakátovací plochou
s podsvícením.

Započala celková rekonstrukce uličního prostoru Rumunská

V ulici Rumunská koncem srpna započala celková rekonstrukce uličního prostoru, která řeší nový
stav komunikace a chodníku, a to v celkovém nákladu 12 milionů Kč. Předpokladem k této realizaci
je úzká součinnost s firmou VaK Hodonín, která již provedla v uplynulých měsících plánované opravy
vodovodního a kanalizačního řadu, a to z důvodu špatného technického stavu těchto inženýrských sítí.
V rámci této stavby jsou nyní všechny stávající domovní kanalizační a vodovodní přípojky přepojeny
na nové potrubí.
Dodavatelem stavebních prací na rekonstrukci celého uličního prostoru se na základě provedeného
výběrového řízení stala firma Swietelsky Hodonín s termínem ukončení do poloviny prosince 2019.
Podmínkou dodržení těchto termínů je také skutečnost, že firma E.ON ČR provede v tomto období
plánovanou rekonstrukci svého nadzemního vedení NN, při níž dojde k demontáži betonových sloupů a výložníků na přilehlých nemovitostech s následným umístěním inženýrské sítě do země. Město
současně počítá s výstavbou nového veřejného osvětlení včetně podzemních kabelových rozvodů, a to
v nákladu 1 mil. Kč.

Ulice Školní – rekonstrukce uličního prostoru dále probíhá
V ulici Školní nyní probíhá 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 práce na opravě uličního prostoru
jsou prováděny v souběhu s rekonstrukcí
kanalizační sítě, jejichž investorem je opět
firma Vodovody a kanalizace Hodonín.
Práce probíhají při úplné uzavírce celé ulice,
ale samozřejmě tak, aby došlo k co nejmenšímu omezení obyvatel Školní ulice. Celkové
ukončení prací se předpokládá ve druhé
polovině září.
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Základní škola Školní má novou kotelnu

V budově tělocvičny ZŠ Školní proběhla v průběhu letních prázdnin rekonstrukce plynové kotelny. U této akce
došlo nejen k výměně zastaralých kotlů za nové moderní
kondenzační kotle s vyšší účinností, ale též k výměně
starého zásobníku na teplou vodu za nový s úpravnou
vody. Akci provedla firma Pavel Pavka ze Vnorov nákladem 1,1 mil. Kč.

Rekonstrukce chodníku v ulici Rybářská
již před započetím

Město Strážnice podalo v listopadu 2018 na Státní fond
dopravní infrastruktury ČR (SFDI) žádost o poskytnutí finančního příspěvku z rozpočtu SFDI pro rok 2019
z programu zaměřeného na zvýšení bezpečnosti dopravy, a to na rekonstrukci stávajícího chodníku v ulici Rybářská podél silnice II/426. Tyto dlouhodobě nevyhovující chodníky byly ještě více narušeny a posléze uvedeny
do provizorního stavu v roce 2017 při stavebních pracích na rekonstrukci komunikace II/426 (investor SÚS
JMK) a při stavebních pracích na rekonstrukci vedení NN (investor E.ON ČR). Nynější stav chodníků po
dvou letech je již značně neuspokojivý. Celkové náklady akce dle zpracované projektové dokumentace
činí 1, 2 mil. Kč (stavební práce, inženýrská činnost, administrace výběrového řízení, dotační management). Z programu Bezpečnost bude poskytnuta dotace ve výši 85 % z celkových uznatelných nákladů.
V současné době nám bylo oznámeno ze strany SFDI ČR, že naše žádost byla kladně vyhodnocena
a přiznána dotace ve výši 361 tis. Kč. Zbylé náklady ve výši cca. 800 tis. Kč pak budou hrazeny z rozpočtu města. Dodavatelem stavebních prací je na základě provedeného výběrového řízení firma SYTYS.
cz s. r. o. s plánovaným termínem výstavby od 16. září 2019 do konce listopadu 2019.

Oprava místní komunikace v ul. Dřevárka

V květnu 2018 byla v rámci Integrovaného regionálního operačního programu podána žádost o poskytnutí finančního příspěvku na opravu místní komunikace v ulici Dřevárka. Při této akci dojde k nahrazení nezpevněného hliněného povrchu místní komunikace v této ulici asfaltovým povrchem, a to
v úseku od vstupní brány do areálu firmy Leros po mostek přes Veličku. Celkové náklady dle PD činí
2,1 mil. Kč (stavební práce, inženýrská činnost, administrace výběrového řízení, dotační management),
z toho poskytnutá dotace bude ve výši 1,272 mil. Kč, vlastní zdroje města budou tedy činit 828 tis. Kč.
Celá akce musí být předfinancována. Ze strany IROP se očekává v průběhu září vydání právního aktu
(rozhodnutí o poskytnutí dotace), na základě něho bude již možno začít realizovat veřejnou zakázku.
Realizace proběhne v měsících září a říjen letošního roku. Dodavatelem stavebních prací se na základě
provedeného výběrového řízení stala firma Swietelsky Hodonín.

Základní škola M. Kudeříkové – rekonstruuje se kotelna

V budově II. stupně základní školy byla v srpnu zahájena rekonstrukce střešní plynové kotelny. V rámci
této akce bude provedena výměna zastaralých kotlů za nové moderní kondenzační kotle s vyšší účinností a úprava rozvodů otopného systému. Akci provádí firma Instalatér team PaM s. r. o. nákladem
1,428 mil. Kč. Termín ukončení se předpokládá v první polovině září.
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Kulturní dům – již brzy s digitálním kinem

Město Strážnice dlouhodobě připravovalo projekt digitalizace kina v kulturním domě Strážničan zahrnující výměnu promítacího plátna, které je nevyhovující pro digitální projekci, nové ozvučení sálu
v souladu s požadavky zvoleného standardu a pořízení digitálního projektoru, který bude moci být
využíván i v letním kině v zámeckém parku. Rozpočtové náklady činily dle projektu částku ve výši
3,2 mil. Kč.

Na základě této přípravy město Strážnice podalo v roce 2018 na Státní fond kinematografie dvě žádosti
o finanční podporu v rámci Výzvy – Digitalizace a modernizace kin v roce 2018–2019. První žádost
se týkala dotace na vlastní digitalizaci (nákup promítací techniky), druhá žádost pak řešila podporu
modernizace zvukového systému a nové promítací plátno. U obou žádostí jsme byli úspěšní, výsledkem
je poskytnutá dotace v celkové výši 850 tis. Kč.

V letošním roce jsme přistoupili k zahájení výběrového řízení na dodavatele, veškeré úkony výběrového řízení probíhaly na našem zákonném elektronickém profilu zadavatele dle zákona o zadávání
veřejných zakázek, a to od března do července letošního roku. Nejvýhodnější nabídku dodala firma
Music-Data s. r. o. s nabídkovou cenou 2 403 708,30 Kč bez DPH. S touto firmou byla v červenci podepsána kupní smlouva s termínem dodání všech komponentů do poloviny září.
V současné době probíhají montážní práce audiovizuálního systému a drobné stavební práce na úpravách promítací místnosti.

Modernizace odborných učeben ZŠ M. Kudeříkové

Tři nové učebny čekají od začátku prázdnin na žáky v Základní
škole M. Kudeříkové. Novou jazykovou, interaktivní a fyzikálně-chemickou učebnu pro ně zmodernizovali pracovníci čtyř
dodavatelských firem, Stavební společnost Kněždub spol. s r. o.,
PZK Krnov, DISTR – služba škole Mikulov a ES-servis Veselí nad
Moravou. Dále byl pořízen schodolez, který žákům s omezenými
pohybovými schopnostmi umožní pohyb po celém areálu školy.
Modernizace byla zahájena v únoru a dokončena v červnu s celkovými náklady 4 200 tis. Kč a je dotována v rámci programu IROP.

Petr Helísek

Termíny svozu tříděného odpadu v září 2019

Papír (modré pytle) ................................................................................................................. úterý 3. září
Plast (žluté pytle) ..................................................................................................................... úterý 10. září
9/2019
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LETEM SVĚTEM
1. 7.

NA VRCHOLCÍCH HOR

6.-7. 7.

VÍKENDOVÝ TURNAJ V TENISU

HK Strážnice uspořádal výstup na nejvyšší horu
Slovinska Triglav 2864 m, kam zavítal i symbol
našeho města.

Starší žáci zahájili letní turnajovou sezonu úspěšně.
Super reprezentace Strážnice.

5. 7.

12.-13. 7. FESTIVAL SLUNCE

DRACI NA VODĚ

Málokdo ví, že i Strážnice má v tomto sportu své
zastoupení - tým Zumba Draci a Dračice si přivezl
hned dvě medaile. Gratulujeme!

Skvělá atmosféra i potlesk ve stoje. To vše naplnilo
amfiteátr Zahrada ve strážnickém parku na Festivalu Slunce Strážnice.

20. 7. VOJENSKÝ DEN VE SKANZENU 24. 7. TAK TEĎ UŽ JEN BEZPEČNĚ

Stoleté výročí bojů na Slovensku jsme si mohli
připomenout i u nás, ve Strážnici.

Železniční přejezd Drahy (u Vitisu) je již dokončen
a všichni z toho máme radost.

25. 7. NA KOLECH PODÉL BAŤÁKU 28. 7. PRÁZDNINOVÝ
INSPEKTOR V RETROKEMPU

Starostky a starostové z okolních obcí se projeli
okolo Baťáku. Nabírali spoustu inspirací a podnětů
pro svou další práci.

Gratulujeme
strážnickému
medaili. Jen tak dál!

kempu

ke

stříbrné

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

FACEBOOKEM
3. 8.

SRPNOVÉ ČERVÁNKY V PŘÍSTAVU

3. 8.

VÍNO TEKLO PROUDEM

Srpnové červánky. Povedená akce napříč generacemi.

Přestože lehce pršelo, návštěvníky to neodradilo.
Degustace vína v petrovských Plžích měla mimořádný ohlas.

4. 8.

11.-12. 8.

DOLEJ SI

DVĚ ZLATA PRO STRÁŽNICI

Skvělý nápad, který má smysl. Víte, že i Strážnice
je zapojena do tohoto projektu?  

Jindra Morávek, hráč TJ Jiskry Strážnice a reprezentant ČR ve stolním tenisu veze dvě zlaté
medaile z mezinárodního turnaje Satellite Tour
ve slovenském Senci.

14. 8.

16. 8. PREMIÉRA V LETŇÁKU

TRADIČNÍ HISTORICKÉ OKÉNKO

Nejstarším městským osídlením ve Strážnici není
Staré město, počátky města Strážnice lze lokalizovat do ulic Sadová, Bzenecká a Boženy Hrejsové.

Jako ve světových kinech si to můžete užít v Letním kině ve Strážnici, kde se uskutečnila premiéra
filmu režiséra Quentina Tarantina - Tenkrát v Hollywoodu. Navíc si pro Vás pořadatelé přichystali
báječné hamburgery.

17.-18. 8. MARIÁNSKÁ POUŤ

24. 8. ZARÁŽÁNÍ HORY

Slavnost
Nanebevzetí
Panny
Marie
náš
strážnický
mariánský
kostel
z nejdůležitějších událostí v roce.

„U hotařské búdy“ se hora zarazila.

je
pro
jednou

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

Ze života města

Strážnické kulturní léto 2019

Foto D. a Z. Bobčíkovi, R. Svobodová, O. Floriánová, M. Šarová, SDH Strážnice

Mezinárodní folklorní festival

Hasiči dětem

Vinetůůů!

Pirátský rej

Festival Slunce

Pangea – The Beatles Revival Band

Vojenský den ve skanzenu

Když jsem mašíroval přes hranici

Ferrum a Fotři na Hotařské búdě

Dostaveníčko strážnických souborů

Dožínky ve skanzenu

Ferrum

Srpnové červánky

Den vinařů

Hasičská neděle

Medová neděle se Fčeličkami

Svárovanka

Tlachova svíca

Strážnická svatomariánská krojovaná pouť

Huménečko

Zarážání hory

Zarážání hory

Strážnické rockování – Skamafutra, Výkvet poezie nadšenca

Charita Strážnice
Duševní onemocnění a jeho dopad na kvalitu života

V sociálně terapeutické dílně Kotva Charity Strážnice proběhlo 19. 6. 2019 setkání odborníka –
psychoterapeuta s veřejností. Děkujeme všem, kteří se zúčastnili naší akce.
V Charitě se věnujeme také práci s duševně nemocnými lidmi a snažíme se jim být oporou v jejich
nelehkém životě. Proto jsme uspořádali další zajímavou besedu k tomuto tématu, tentokrát s Michalem Šalplachtou. Kdo byl na přednášce, určitě v něm spatřil erudovaného odborníka, který dovede o těchto citlivých tématech zaujatě a poutavě pohovořit. Duševních nemocí se v našem okolí
vyskytuje víc, než bychom si mohli myslet. Když se projeví první příznaky, nemusíme je vůbec
zpozorovat tak dobře, jako je pozorujeme u nemocí těla. V počátečních stádiích řady duševních
nemocí ( jako např. různé psychózy, mánie, úzkosti, deprese), v nichž člověk začíná ztrácet náhled
na vlastní chování a vnímání okolí, se budoucí pacient může dokonce stále cítit zdráv. Nemoc se dá
definovat jako narušení zdraví, přičemž za zdraví pokládáme stav úplné tělesné, duševní, sociální
a duchovní pohody. Podle výzkumů v oblasti neuropsychoterapie, které v současnosti provádějí
němečtí lékaři, se léčba duševního onemocnění dále vyvíjí.
Člověk s duševním onemocněním ztrácí (podle K. Grawe) potřeby, které patří k základům duševního života zdravých lidí, např. potřebu souladu života, sebekontroly, potřeby dosahování libosti a naopak vyhýbání se nelibosti, přiměřené řešení vztahů apod. Narušení těchto potřeb pak
vede k různým obranným mechanismům, k situacím neúspěchu, selhání, pocitu viny, studu apod.
Tyto mechanismy lze dělit na útočné (projevující se fyzickou nebo verbální agresí), únikové a jiné
(nejsou ani útočné, ani únikové). Mezi nejprimitivnější obranné mechanismy patří prostý útok
nebo únik bez možnosti vyjasnění a vysvětlení si konfliktní situace nebo nedorozumění asertivní komunikací a vzájemnou domluvou. V této složité situaci člověk potřebuje někoho, kdo ho
usměrní k návštěvě lékaře a zahájení léčby. Nebojte se komunikovat o těchto věcech se svými
blízkými, využít pomoci příslušných sociálních služeb a zachytit onemocnění v počáteční fázi.
Pokud máte zkušenost s duševní nemocí a nevíte, jak dál, nebojte se nás zeptat. Sociálně terapeutická dílna se touto problematikou zabývá a informace o její činnosti jsou k dispozici
na www.straznice.charita.cz
Dále Vás chci informovat, že máme zájem tuto sociální službu rozšířit i v terénní formě, tedy jezdit
domů k lidem s duševním onemocněním v produktivním věku ve Strážnici, ale i do okolí regionu Veselska, Kyjovska a Hodonínska. Proto jsme na počátku roku 2019 vytvořili projekt k žádosti
na financování této služby, ale nebyli jsme vzhledem k velkému počtu žadatelů Evropským sociálním fondem podpořeni. Nevzdáváme se, budeme dále hledat možnosti dotací na financování nové
terénní služby, protože víme, že lidé v našem regionu takovou pomoc potřebují.

Vedoucí služby Marie Jurasová tel. 737 054 064

Benefiční akce Charity Strážnice
Ve čtvrtek 24. 10. 2019 se bude v KD Strážničan konat Benefiční akce Charity
Strážnice s vystoupením známého

FOLKLORNÍHO SOUBORU VUS ONDRÁŠ

s uměleckým ztvárněním folklóru z regionů Čech, Moravy a Slovenska. V průběhu
této akce bude probíhat i prodejní jarmark drobných výrobků chráněných dílen
a klientů sociálně terapeutické dílny Kotva. Všichni jste srdečně zváni.
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ČMAPM je dobrovolná
asociace založená na
solidaritě žen podnikatelek a jejich ochotě
pomoci ostatním ženám uplatnit se v profesním životě, naučit
se jej skloubit nejen
s rodinným životem,
ale i se svým osobním
rozvojem. Od založení
v roce 1995 je asociací
s nejdelší tradicí v České republice a s největší
funkční sítí na regionální, národní i mezinárodní úrovni.
Všechny ženy, které chtějí lépe poznat hlavní zásady správného plánovaní financí, platného v domácnosti i podnikaní, mohu setkání navštívit. Seminář povede úspěšná a charismatická žena Hana
Žůrková. Ve firmě ORGREZ, a. s. působí od roku 2011, před tímto 11 let působila v zahraničním
koncernu na pozici finanční ředitelky se zodpovědností za oblast controlingu pro východní Evropu. Své více než 20leté zkušenosti v oblasti ekonomiky, plánování a financí také uplatňuje jako
externí lektorka a konzultantka v oblastech akvizičního a poakvizičního procesu, dále pak finančního řízení a krizového managementu.
Spolupráce s ČMAPM začala 19. února 2010, kdy byl pro ženy ze Strážnice místním zastupitelstvem vypraven první autobus na mamografii do Femmy, kde vlastníkem je členka ČMAPM Hana
Říčková. Díky obětavosti Libuše Černé mohou ženy od té doby absolvovat odborné preventivní
vyšetření na mamografu, které je organizováno jako užitečný a přitom příjemný výlet do Brna,
spojený s obědem.

Dětský domov Strážnice
Nový kámoš

Děti z Domůvku zažívaly prázdninové dny
podobně jako jejich kamarádi. Užívaly sluníčka, sladkého lenošení a také výprav
za poznáním. Byly se rekreovat na slovenských Kopaniciach, v Ostrožské Nové Vsi
u jezera a na několika letních táborech. Někteří trávili
prázdniny u svých příbuzných.
Pro děti, které celé léto zůstaly v dětském domově, byla
přichytána pestrá směs výletů, koupání a návštěv kulturních akcí jak v našem městě, tak v okolí. Ale prázdninové
radovánky byly spojeny také s přivítáním nového kamaráda, který se stal právoplatným členem našeho početného kolektivu. Dorazil první prázdninový
den až z Kozojed u Plzně. Jmenuje se Čenda, je zdrojem velké zábavy, ale taky nových povinností.
Je to kluk nevycválaný – umí hodně křičet, lítá po celém domě, devastuje, na co přijde, a svými
lumpárnami umí mile i nemile překvapit. Přesto ho mají všichni rádi a nikdo mu nespílá. Až se
jednou naučí mluvit, to bude teprve zábava! Je to papoušek šikula, tak to bude určitě brzy. Tímto
Olga Lysá
děkujeme chovné stanici paní Babkové, která nám Čendu věnovala.
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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
ST 4. 9. ZAHAJOVACÍ SCHŮZKA VŠECH EXTERNÍCH PRACOVNÍKŮ
Klubovna DDM Strážnice v 18.00 hodin.
Hodláte-li uvést v činnost nový kroužek, volejte na tel. 739 354 587

Těšíme se na spolupráci!

PÁ 6. 9. STRÁŽNICKÝ DĚTSKÝ SPORTOVNÍ PEL–MEL
Kde: v areálu TJ Jiskra Strážnice. Kdy: 9–13 hodin
Co Vás čeká: Nabídka strážnických sportovních klubů a organizací pro žáky, studenty
a rodiče, kde si mohou vyzkoušet sportovní aktivity např. fotbal, florbal, házená, stolní
tenis, šachy, tenis
Vedoucí akce: Roman Zemánek, Marie Knitlová
SO 7. 9. STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ
Dětský vinařský koutek od 13.30 hodin na náměstí Svobody
Vedoucí akce: Roman Zemánek

ST 25. 9. DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ NA DOMEČKU 16–18 HODIN
• Praktická ochutnávka většiny zájmových kroužků v budově a na zahradě
• Informace Vám přímo podají vedoucí zájmových kroužků
• Možnost zápisu, zaplacení a výhry v kole štěstí
Těší se na Vás pracovníci Domečku!

NE 29. 9. VELKÁ DRAKIÁDA – odpoledne v 15 hodin, letiště Za Drahami
Co nás čeká: Výroba vlaštovek, soutěže v létání vlaštovek a draků a ukázka leteckých modelů
Startovné: 30 Kč. Možnost zakoupení občerstvení
Vedoucí akce: Marie Knitlová
PŘIPRAVUJEME NA ŘÍJEN 2019
NE 6. 10.
SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ ve spolupráci s NÚLK
SO 5. 10.
JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽAČEK V HÁZENÉ
PO 29. 10. HALLOWEENSKÁ NOC PRO DĚTI 6–12 LET

NABÍDKA ZÁJMOVÝCH KROUŽKŮ PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Ceny za kroužky platí za období od října 2019 do května 2020

ODDĚLENÍ PŘÍRODNÍCH VĚD SPORTU A TURISTIKY – vedoucí Marie Knitlová
Badatelský klub – zdarma, hrazeno ze Šablon II, už od konce září

(zajímám se, předpokládám, ověřuji, prezentuji)

ved. Roman Zemánek

Házená – pro děvčata ročník 2005 a 2006 – házená je moderní rychlý sport, házenkářské dovednosti
podporujeme všeobecnou sportovní průpravou a hrami.
Trénujeme 3x týdně/1,5 hod a hrajeme oficiální JM ligu
ved. Marie Knitlová, Stanislav Knitl, Jiří Roubínek (platba pololetně) 1000,–

Házená – pro děvčata + stávající chlapce ročník 2007 a 2008 – házená je moderní rychlý sport, házenkářské
dovednosti podporujeme všeobecnou sportovní průpravou a hrami.
Trénujeme 3x týdně/1,5 hod a hrajeme oficiální JM ligu
ved. Marie Knitlová, Stanislav Knitl, Antonín Střelec (platba pololetně) 1000,–
Kalanetika – pro dívky a ženy se zaměřením na formování těla formou posilování a zlepšování flexibility
těla.
400,–
Karate Goju Ryu – pro úplné začátečníky od 1. třídy, bojové umění, nácvik soustředění, síly
a pozornosti,
ved. Stanislav Ištvánek 600,–
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Miniházená – pro děvčata ročník 2009 a mladší od 1 tř. + stávající chlapce, kde hravou formou získají návyky
této hry. Je to založené na běhu, skoku a hodu. Určitě znáte dobře házenou
ved. Marie Knitlová, Stanislav Knitl, Robin Menšík, Antonín Střelec 1000,–
NERF liga – pro děti od 9 let, sportovní týmová hra s pistolkami

ved. Roman Zemánek 800,–

Novinářský kroužek – pro děti od 1. do 9. třídy a z víceletého gymplu. „Budeme umět psát, fotografovat, natáčet, vše editovat, zalamovat, poznáme, co je to špaleta, kurzíva, uzávěrka, tiskovka a vše, co by měl správný
novinář vědět.“
ved. Vladimír Salčák 400,–
Plastikové modelářství – od 10 let, lepení různých modelů
ved. Jaroslav Semelka 800,–

Rybářský kroužek – pro děti od 2. do 5. třídy, malí rybáři se budou učit vše potřebné ke složení rybářských
zkoušek – poznávat ryby, rybářský řád, zdokonalit se v rybářských dovednostech
a poznávat přírodu kolem sebe (členové rybářského svazu)
ved. D. Gazdová, P. Salčák 300,–
Sportovní gymnastika – pro děti I. stupně ZŠ – umožňuje dětem získat tělesnou zdatnost, obratnost
a vytrvalost. Je také nejvhodnější přípravou pro různé další sporty…
ved. Miroslava Baldock 400,–

Stolní tenis – od 6 let, jde o rekreační hru stolního tenisu a pro talentované možnost dalšího růstu.
Ve spolupráci s TJ Jiskrou
ved. Pavel Jamný 200,–

Šachový kroužek – pro děti ZŠ, šachy jsou společenská hra a říká se jim „Královská hra“ a přispívá nejen
k logickému, ale i k celkovému rozvoji myšlení dětí
ved. Martin Benovič 600,–
Turistický kroužek „Poutníček“ – čekají vás výpravy do přírody, hry a soutěže.

ved. Michaela Plachá 400,–

Včelařský kroužek – pro zájemce od 11 let – pozvěte včely do Vašeho života

ved. Filip Štemberk 400,–

Zdravé cvičení pro dospělé – cvičení těla, ale především mysli

ved. Jaroslav Kolaja 800,–

ODDĚLENÍ ESTETIKY A SPOLEČENSKÝCH VĚD – vedoucí Marie Flašarová
Angličtina pro děti od 6 do 12 let

ved. Markéta Bůčková 1000,–

Dřevořezbář – pro děti od 12 let a dospělé, výuka vyřezávání do dřeva

ved. Tomáš Měsíček, 1000,–

Fčeličky – pro děti od 6 let, dětský pěvecký soubor
Flétna – určeno pro děti od 6 do 12 let

Keramika – pro začátečníky a pokročilé od 8 do 99 let
Keramika Radějov – pro děti ze ZŠ Radějov

ved. Zdeněk Musil 400,–
ved. Marek Páník 600,–

ved. Iveta Veselá Rigová 1000,–
ved. Dagmar Oselková 800,–

Klokánek – pro maminky s dětmi na mateřské dovolené. ved. B. Horehleďová, M. Machálková 30,– /schůzka

Košíkářství – pro zájemce od 10 let, pletení košíků, ošatek, táců z pediku s využitím i dalších přírodních
materiálů (šéna, korálky, stuhy)
ved. Marie Flašarová 1000,–
Kytara – od 10 let

ved. Zdeněk Musil 600,–

Ornamentika – od 8–99let, malování strážnických ornamentů
Paličkování – začátečníci děti + pokročilí dospělí

ved. Marie Holubíková 600,–

Tlapičky – keramika pro předškoláky a mladší školní věk, prvky grafomotoriky
Tvořínek – od 8 let, různorodé rukodělné techniky

Vaření – pro děti od 6 do 14 let

ved. Ludmila Kolajová 800,–

ved. Marie Flašarová 600,–
ved. Marie Flašarová 600,–

ved. Vladimíra Hrachovská 800,–

Výtvarníček – pro předškoláky a děti do 12 let, základy výtvarných technik, malba, kresba ved. Vendula Hrachovská 600,–
Činnost všech zájmových kroužků bude zahájena od měsíce října. Přihlášky si můžete stáhnout na našich webových stránkách a zároveň se do kroužku zaregistrovat. Přihlášku je možné také si vyzvednout
přímo na Domečku. Během měsíce září budou na plakátech a našich webových stránkách vyvěšené
termíny do zájmových kroužků a zároveň bude probíhat zápis do kroužků včetně zaplacení.
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Dům dětí a mládeže Strážnice
Tak došlo aj na nás!

Ano, po více jak 20 letech nás opět navštívila Česká školní inspekce a provedla v průběhu čtyř dnů
a se třemi inspektory komplexní kontrolu „Zjišťování a hodnocení podmínek, průběhu a výsledků
vzdělávání poskytovaného Domem dětí a mládeže Strážnice“.
V této souvislosti bych se rád pochlubil jejich velmi kladným hodnocením práce našich pedagogů
volného času – externistů. Pracovníci ČŠI hospitovali například v těchto zájmových kroužcích: paličkování – vedoucí Ludmila Kolajová, ornamentika – vedoucí Marie Holubíková, stolní tenis – vedoucí Pavel Jamný, Fčeličky a kytara – Zdeněk Musil, házená – vedoucí Marie Knitlová, plastikový
modelář – vedoucí Jaroslav Semelka a dalších.
Mezi silné stránky našeho zařízení ČŠI v Inspekční zprávě uvedla: „pravidelné pořádání akcí ve
spolupráci s vnějšími partnery otevřených široké veřejnosti se zaměřením na udržování kulturního dědictví regionu a s pozitivním dopadem na kvalitu života ve městě“. Co dodat? Jedeme dál!

Roman Zemánek

Oddíl Scarabeus
Scarabácký rok v přírodě

O našem oddíle říkáme, že je přírodovědný, ale možná by se víc hodilo říkat přirodomilný. Proč?
Protože přírodu milujeme a chceme v ní trávit co nejvíc času. Společně malí i velcí jako parta
kamarádů, poznávat ji a chránit.
V říjnu zahajuje náš oddíl už 22. rok činnosti. K té patří pravidelné sobotní schůzky, výlety i vícedenní výpravy a tábor.
Většinu času trávíme venku, kde hrajeme hry, zkoušíme tábornické dovednosti, ale také třeba zpíváme nebo posloucháme příběhy. Jedním z našich cílů je pomáhat přírodě a k tomu
vést všechny členy oddílu. V minulém roce jsme se proto zapojili mimo jiné do sázení stromků pod rozhlednou Travičná
nebo do vytrhávání invazního borytu barvířského na Pálavě.
Naše úsilí pak každoročně zúročujeme na soutěži pro mladé
přírodovědce – Zlatý list. Letos jsme vybojovali skvělé 2. místo v krajském kole.
Nový scarabácký rok započne v sobotu 5. října ve 13.30 u Průžkova mlýna. Přijďte se mezi nás
podívat, nebo nám napište na e-mail: OddilScarabeus@gmail.com
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
110 let školy mapuje nová publikace

Jiří Machálek

Naše škola v uplynulém školním roce vydala sborník k 110. výročí založení Soukromé obecné
školy ve Strážnici (dnešní Základní školy M. Kudeříkové). V publikaci jsme se zaměřili především na posledních deset let vývoje školy, i když v ní připomínáme
i její celou stodesetiletou historii. Do almanachu jsme
zařadili ukázky žákovských literárních a výtvarných
prací, snímky ze školních akcí a fotografie jednotlivých
tříd i pedagogických sborů. Čtenáři ve sborníku mohou najít také seznamy zaměstnanců, současných žáků
i bývalých absolventů za poslední dekádu, stejně jako
kapitolku věnovanou osobnostem školy. Publikace, kterou v závěru školního roku 2018/2019 obdrželi všichni žáci a zaměstnanci školy, je pro zájemce k dispozici
v kanceláři školy.
Poděkování sponzorům sborníku:
město Strážnice, OSMA, z. s., Elektra Ivo Lžičař, Tiskárna Sukupovi, www.vip-pradlo.cz Strážnice, Železářství
Jan Hořák, FRK TOURS s. r. o., Zahradnictví Astra Strážnice, Baťův kanál U Veličky s. r. o., Cukrárna Šebestovi,
Markéta Ovečková, Miroslav Šťastný, Vojtěch Holub,
Libor Konečný, Luděk Studnička, Kamil Káčerek.
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ZŠ M. Kudeříkové přeje všem „školou povinným“
úspěšné vykročení do nového školního roku.
V době prázdnin se pilně pracovalo na zlepšení podmínek pro vzdělávání

V době hlavních prázdnin probíhaly
v naší škole intenzivní práce směřující
k přípravě nového školnímu roku, který bude slavnostně zahájen v pondělí
2. září 2019. V režii školy mimo jiné
proběhla pravidelná oprava výmaleb
některých tříd I. a II. stupně. V rámci
schválených investic byla mimo jiné
z prostředků základní školy budována
dělící sádrokartonová příčka umožňující
rozšíření kabinetu pro asistenty pedagoga na potřebnou kapacitu.

Informační třídní schůzky ve třídách se tradičně uskuteční na konci září

V úterý 24. září od 16 hodin proběhnou ve všech třídách informační třídní schůzky, na nichž
budou zástupci žáků seznámeni s plány školy, jednotlivých tříd a některými dalšími změnami platnými od začátku nového školního roku. Po jejich skončení jsou všichni rodiče zváni na krátkou
členskou schůzi OSMA, z. s., aby se seznámili s aktivitami rodičovského spolku v uplynulém roce
a mohli se vyjádřit k plánům do dalšího školního roku. Současně bych chtěl touto formou poděkovat rodičovskému spolku, všem dospělým, rodičům a přátelům školy, kteří se jakýmkoliv
způsobem podíleli na sběrech organizovaných v loňském roce ve spolupráci se spolkem OSMA
nebo jiným organizacemi. Díky vzájemné spolupráci jsme společně za celý školní rok 2018/2019
nasbírali a předali celkem více než 20 tun papíru, 1,6 tuny elektroodpadu a použitých elektrospotřebičů, 286 kg hliníku, 259 kg použitých baterií a 155 711 plastových vršků.

Základní škola Školní Strážnice
Začátek školního roku 2019/20

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 třídními učiteli do svých tříd.
V novém školním roce přejeme všem hodně úspěchů, příjemné zážitky a plno nových kamarádů.
Z důvodu rekonstrukce ulice Školní bude škola přístupná pouze z ulice Na Kamenčí.

Blanka Jančíková

Purkyňovo gymnázium Strážnice
120. výročí budovy strážnického gymnázia

V září 2019 uplyne 120 let od doby, kdy se v budově strážnického gymnázia začalo vyučovat.
Město Strážnice však bylo spjato s rozvojem školství už mnohem dříve, v době vlády pánů z Kravař, ale především pánů ze Žerotína, kteří podporovali jednotu bratrskou a umožnili, aby ve městě
vznikla roku 1577 bratrská škola, v níž se vzdělával i Jan Amos Komenský.
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Pobělohorský majitel panství František, svobodný pán z Magni, povolal v rámci rekatolizace do Strážnice řád piaristů, který zde
otevřel roku 1634 piaristické gymnázium. To
vyučovalo žáky ze Strážnice a širokého okolí
až do roku 1874, kdy byla škola z finančních
důvodů převedena státu a stala se nižším
německým gymnáziem, které však bylo pro
nedostatek žáků roku 1884 zrušeno. Strážnice tím ztratila svou jedinou střední školu, což
obyvatelé města nesli těžce, a proto prosadili
ve Vídni zřízení českého státního gymnázia,
které zahájilo svou činnost 18. září 1897.
Nová školní budova v roce 1899
Město Strážnice se ve smlouvě zavázalo, že
do dvou let postaví novou gymnaziální budovu, kterou bude škola bezplatně užívat, a město bude platit její údržbu.
Výuka zatím probíhala v budově č. 498 na náměstí a město začalo hledat vhodné místo na výstavbu nové budovy. Bylo vybráno v ulici Bednářská, dnes Masarykova, kde byly vykoupeny tři
domy, a to č. 379, 381 a 383. Na jaře 1898 byly tyto domy zbourány a 19. září 1898 byl položen
základní kámen nové stavby, do něhož byl vložen Pamětní spis o založení základního kamene. Plán
na stavbu vypracoval inženýr Václav Baroch, realizaci provedla firma Dominika Feye a Františka
Beneše z Uherského Hradiště. V červnu 1899 byla
stavba školy dokončena.
O vysvěcení nové budovy byl požádán olomoucký
arcibiskup Theodor Kohn, který kdysi ve Strážnici studoval na piaristickém gymnáziu a k městu
měl velmi dobrý vztah. V neděli 27. srpna 1899
se konala na náměstí pontifikální mše, po jejímž
skončení se vydal slavnostní průvod k budově gymnázia, kde starosta města Emanuel Kuča
odevzdal klíče od budovy do rukou prvního ředitele školy Aloise Fischera. Arcibiskup poté provedl za doprovodu liturgických písní posvěcení
budovy. Na památku této události byl v průčelí Pontifikální mše na náměstí 27. srpna 1899
auly umístěn dnes již neexistující latinský nápis:

„THEODORUS PRINCEPS ARCHIEPISCOPUS OLOMUCENSIS HANC DOMUM DIE
27. MENSIS AUGUSTI ANNI 1899 BENEDIXIT.“
Nad dveřmi do tělocvičny (dnes školní jídelny) byla umístěna pamětní deska s textem:

„Na paměť padesátiletého jubilea panovnického Jeho veličenstva císaře a krále Františka
Josefa I. postavena budova tato v roce 1898–1899 nákladem města Strážnice“.
V průběhu 20. století byla budova modernizována, v sedmdesátých letech k ní byla přistavěna
školní kuchyně a dvě jídelny a v roce 1981 byla předána do užívání nová tělocvična, která byla
postavena v zahradě mezi budovami dvou sousedících škol.
V osmdesátých letech se výrazně zvýšil počet studentů, proto byla přistavěna nová část budovy,
která byla dokončena roku 1988. V devadesátých letech probíhala další rozsáhlá rekonstrukce
celé budovy školy. V roce 1996 požádalo Purkyňovo gymnázium o převedení budovy na český
stát. Město Strážnice požadavku vyhovělo a škola tím mohla ze školské správy získat značné finanční prostředky na další modernizaci, která se týkala učeben, laboratoří i kabinetů. Do nově
opravené auly byl zakoupen drahý křišťálový lustr z dílen českých sklářů v Kamenickém Šenově.
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Byla vybudována nová plynová kotelna, která vytápí celou budovu z půdního prostoru. Značné finanční prostředky si vyžádala půdní vestavba s rekonstrukcí střechy. V celé budově byla vyměněna okna
a nová fasáda spojila starou budovu s přístavbou
v jeden celek. Stavební úpravy v budově byly ukončeny v roce 1997, kdy se konaly oslavy stého výročí založení českého státního gymnázia ve Strážnici.
V roce 1999 při příležitosti oslav 100. výročí budovy vysvětil školu absolvent strážnického gymnázia
Mons. Jan Graubner, arcibiskup olomoucký a metropolita moravský.
V září 2019 si školní budova připomíná 120 let
svého trvání. Po celou dobu své existence stála škola v popředí zájmu představitelů města a také ředitelů, kteří o ni dobře pečovali a stále prosazovali
její modernizaci. Vždy si proto udržela své postavení i ve velké konkurenci středních škol. Ve městě
vyrostla krásná a majestátní budova, která je úctyhodnou dominantou Strážnice a ukazuje, že obyvatelé města a jeho představitelé vždy ctili vzdělanost a kulturní hodnoty.

Svěcení budovy 27. srpna 1899

Ludmila Mrkvová

ZUŠ Strážnice
Náš zájezd do Polska

14. srpna jsme se spolu s DFS Děcka z Kunovic, který jako muzika doprovázíme, vydali
na mezinárodní folklorní festival do Polska.
Kdo my? Cimbálová muzika ZUŠ Strážnice
pod vedením učitele Jardy Cveka. Vystoupení
se nám podařila a publikum nás ocenilo velkým potleskem. Na festivalu jsme nejen vystupovali, ale ve volném čase nám naši hostitelé
ukázali muzea a zámky v okolí Ostrówa Wielkopolskieho.
Moc se nám v Polsku líbilo a už se těšíme
na další společná vystoupení. Můžete se na nás přijít podívat 7. 9. 2019 do Uherského Hradiště
na Slavnosti vína nebo nás můžete vidět 8. 9. 2019 v Domově pro seniory ve Strážnici.

Za CM ZUŠ Strážnice Matouš Rybecký
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Sport
Tenisový oddíl Strážnice
Letní tenisová sezona

S příchodem května začaly soutěže tenisových družstev. Strážnický tenisový oddíl
sestavil družstvo starších a mladších žáků.
Dále naše mládež tvořila pevnou páteř
družstva dorostu ve Bzenci. Mladší žáci
svoji divizi s přehledem vyhráli a postoupili tak do vyšší soutěže. Výsledek nám potvrdil, že ve výchově tenistů jdeme správným směrem. Družstvo starších žáků letos
skončilo na druhém místě, také díky tomu,
že v klíčovém duelu chyběli ze zdravotních
důvodů základní hráči. I tak jim patří velký
dík za to, že neztráceli naději a bojovali až do posledního zápasu. Byli jsme rádi, že při velké marodce družstvo doplnili mladší žáci a ze všech sil se starším spoluhráčům snažili pomoct.
Prázdniny začaly turnajem starších žáků a žákyň a domácím hráčům se velmi dařilo. Do finále
kluků postoupil po výborném výkonu Šimon Zika a i přes porážku odcházel mimořádně spokojený. Dále se uskutečnil turnaj mladších žáků a žákyň a turnaj starších žákyň. V domácích turnajích
získali naši tenisté spoustu zkušeností a bodů. A to je důvod, proč se snažíme turnaje pořádat.
Věřím, že letní počasí vydrží co nejdéle a tenisti budou moct venkovní areál využívat co nejdéle.
Všechny tenisty bych chtěl pozvat na tenisový turnaj ve čtyřhrách BERNARD Cup, který se uskuteční ve čtvrtek 3. 10., a oslavíme tak den Bernarda.
Petr Zika, předseda TO TJ Jiskra

Dračí posádka z Ostrožské Nové Vsi dosáhla velkých úspěchů
na mistrovství Evropy

Sbírku devíti medailí si z mistrovství Evropy klubových posádek dračích lodí ve španělské Seville
přivezl tým ONV-BOX z Ostrožské Nové Vsi pod vedením kapitána Zbyňka Ondračky. Ze sbírky
3 zlatých, 4 stříbrných a 3 bronzových medailí najdete pár exemplářů i u dračích sportovců ze
Strážnice a Petrova. Na závody ve Španělsku jsme se poctivě připravovali několik měsíců a obětovali tomu obrovské množství času včetně víkendových soustředění. Výsledky ale mluví za vše.
V kategorii open 40+ (muži nad 40 let) na velkých lodích pro 20 lidí jsme ovládli všechny 3 vzdálenosti (200 m, 500 m i 2 km) a za námi zůstali např. vicemistři světa z Německa. Tým žen získal
na velkých lodích 2 stříbrné a jednu bronzovou medaili a úspěchy doplnily medaile z mix posádek.
V Seville jsme strávili nádherný týden a dokázali, že sportovních úspěchů lze dosáhnout v každém
věku. Velké poděkování patří klubu v Ostrožské Nové Vsi. V nádherném prostředí novoměstských
nádrží máme naši základnu a ideální podmínky k trénování. 			
Petr Zika
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Vzpírání
První půlrok veteránského vzpírání uzavřen

Příznivci vzpírání podstatné informace četli již v minulém čísle. Vrchol sezony byl start na M. E. ve
Finsku. Můj kolega z oddílu vybojoval zlato, já páté místo. Konkurence byla velká. Bohužel na špici
v mojí kategorii nemám. Nejde to.
Ale dále. Poslední sobota v červnu patřila veteránské lize v Brně. Moje družstvo bylo velmi úspěšné. Podařilo se nám v letošním roce vybojovat celkově druhé místo mezi dvanácti. Navíc „zlatý“ kolega Jenda Kukučka získal druhý nejvyšší počet bodů mezi borci. V hodnocení všech veteránů v republice je také na druhém místě, já dvacátý šestý ze 117 borců.
V tomto směru jsem spokojen. Horší je to s motivací k dalšímu cvičení. Vždy po vrcholu roku
přijde útlum. Pocit, že další závody jsou daleko a času je dost. Loni jsem si to říkal skoro půl
roku a pak jsem nestíhal. Letos si umiňuji, že se to nesmí opakovat. Příští rok jsou dva vrcholy.
M. E. v Nizozemí a M. S. v Německu. Bude to velmi těžká sezona, M. E. ke konci května a M. S.
na přelomu srpna a září. Bude se
muset makat i přes léto a to je vždy
velmi náročné. Teplo bývá zničující.
Ještě k motivaci. Nebylo by fér,
když jsem obdržel ocenění od města Strážnice, abych to jen tak „zabalil“. Možná bych si mohl dát cíl,
prozatím, abych soutěžil padesát
let. Zbývají dva roky, nu, pak se uvidí. Kolega je o deset let starší a jde
mu to. Ale je z Prahy a tam je blaze.
Letos startoval i nejstarší vzpěrač,
devadesátiletý pan Popilka.
Těmito vyhlídkami končím, nic dobrého mě nečeká, zase jenom dřina.
Občas je to i bezva, ale přemoci
Vybíral Josef
se je těžké.

Orel Jednota Strážnice
Závod kol a koloběžek

Tradiční Závod kol a koloběžek, který pořádá TJ Orel Strážnice, přilákal mnoho závodníků.
Soutěžilo se ve 13 kategoriích podle věku a dopravních prostředků. Všem výhercům blahopřejeme
a přikládáme malou fotogalerii.

S orelským ZDAŘ BŮH!
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Nabídka kroužků

Orel jednota Strážnice Vás informuje o nabídce kroužků ve školním roce 2019/2020. Předpokládaný začátek všech kroužků je od října 2019. Bližší upřesnění najdete v říjnovém Strážničanu. Pokud není uvedeno jinak, všechny kroužky budou probíhat v Orlovně, Masarykova 381, Strážnice.
Mažoretky – pondělí 16.00–18.00 – malé a velké oddělení – vedoucí D. Horáková a M. Hutařová
Cvičení pro seniory – úterý 19.00 – vedoucí p. Kolaja
Demižonek – pátek 16.30–18.00 – vedoucí L. Rybecká a J. Rybecký
Demižon – pátek 18.00–19.00 přípravka,
19.00–22.00 zkouška – vedoucí J. Kolenc a J. Rybecký
Fěrtúšek – pátek 16.00–16.45 nejmenší děti – vedoucí P. Vašíčková
17.00–18.00 větší děti – vedoucí P. Adamcová, M. Vajčnerová
Cvičení s dětmi – pondělí 17.00–18.00 – vedoucí M. Matyášová, tělocvična ZŠ Školní
Sálový fotbal 1. a 2. stupeň ZŠ - pondělí 18.00–19.00 – vedoucí J. Dobiš a M. Jamný,
tělocvična ZŠ Školní
Gymnastika – pátek 15.00–16.00 – vedoucí M. Baldock a A. Rybecká
Lakros – čtvrtek 19.00–20.30 – vedoucí M. Neumann
Trampolínky pro děti 5–12 let – sobota 9.00–10.00 – vedoucí K. Klepáčová
Kuželky – účast na turnajích – vedoucí A. Gajda
V případě dotazů kontaktujte přímo vedoucí nebo emailem: orel.straznice@seznam.cz
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Model Air Show

První prázdninovou neděli, 7. července 2019, uspořádali členové Letecko-modelářského klubu Strážnice třetí ročník
akce s názvem Model Air Show. Akce byla
určena především mládeži se zájmem
o letectví a techniku. Své funkční modely letadel předvedli nejen členové LMK
Strážnice, ale i modeláři ze spřátelených
modelářských klubů, např. z Kopřivnice,
Halenkovic, Veselí n. Mor., Kyjova, Holíče
a dalších. Celkem se akce zúčastnilo 33
pilotů modelů, kteří předvedli více než
43 modelů různých kategorií, např. akrobatické modely, makety dopravních letadel, větroně, ale
i combaty pro letecké souboje. Mezi technicky nejzajímavější modely jistě patřila maketa britského
experimentálního průzkumného letadla Handley Page Manx o rozpětí 3250 mm, kterou pilotoval
Ladislav Knebl z Kopřivnice. Velmi působivou letovou ukázku předvedli Jaroslav Vičánek a Jan
Berg z LMK Halenkovice, kteří skupinově létali s maketami letadel Zlín 143 MAF o rozpětí 3000
mm. Diváci měli možnost vidět tyto modely „v akci“ a zároveň se dozvědět mnoho zajímavých
informací o těchto modelech, jejich pilotech, případně o předlohách modelů, díky komentování
programu zkušeným modelářem a znalcem letadel panem Aufem.
Doprovodný program byl zaměřen na mládež. „Budoucí“ piloti měli možnost zúčastnit se soutěže
házecích kluzáků. Všichni soutěžící získali diplom a první tři nejlepší soutěžící dostali stavebnice
EPP kluzáků, které věnoval pan Dušan Sedláček.
I přes obtížné povětrnostní podmínky všichni
piloti akci výborně zvládli a nikdo neodvážel
domů poškozený model. Poděkování patří
nejen všem pilotům a pořadatelům, ale také
strážnickým firmám, které podporují LMK
Strážnice a bez kterých by nebylo možné
tuto akci uspořádat. Jedná se o firmy Gumex
s. r. o., KlimaTechnik s. r. o., Zahrádkářské
potřeby – Jaroslav Michna a Aeroprofil s. r. o.
Více fotografií z této akce je na webu – www.
lmkstr.eu v sekci fotogalerie.

Jaroslav Velísek, LMK Strážnice

T. J. Sokol Strážnice

Florbalové oddíly T. J. Sokol Strážnice zahájily svoji pravidelnou činnost již v měsíci srpnu
tréninky fyziček.
Ve florbalových oddílech přivítáme nové hráče či hráčky, ročníky narození 2013 a starší.
Trénujeme v tělocvičně ZŠ Školní.
Oddíl zdravotního cvičení seniorů a všestrannosti dětí zahájí činnost v měsíci září.
Prosím, sledujte naši webovou stránku http://www-florbal-straznice.cz. Zde se dozvíte nejnovější informace.
Také zde najdete pokyny, jak postupovat v případě přihlášení do našich oddílů.

Vojtěch Studénka
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Kultura ve městě
Muzejní a vlastivědný spolek
Muzejní a vlastivědný spolek Vás srdečně zve
na výstavy do městského muzea, historického sklepení pod muzeem a synagogy. V přízemí muzea je
pro děti připravena výstava Lega od soukromého
sběratele z Prahy. Ve sklepení je nainstalována unikátní výstava – největší sbírka štamprlí v České republice, kterou shromáždil sběratel Milan Hanák ze
Strážnice. V synagoze je připravena putovní výstava
o vězních v nacistických koncentračních táborech.
Stále můžete také navštívit Bílou věž s krásným výhledem na město. V případě zakoupení vstupenky
do jakéhokoliv objektu pod správou Muzejního spolku, máte automaticky slevu do dalších dvou objektů.
Sleva má platnost dva dny od zakoupení 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
„PODZIM NA DĚDINĚ“ 22. 9. 2019

V neděli 22. září v době od 9 do 16 hodin pořádá
Národní ústav lidové kultury ve strážnickém skanzenu akci pod názvem „Podzim na dědině“. Program
přiblíží návštěvníkům život na vesnici na přelomu
19. a 20. století v jednom z hospodářsky nejdůležitějších období v roce – podzimu. Těžká práce po
žních zdaleka nekončí. Je potřeba posbírat a zpracovat všechny ostatní plodiny (brambory, kukuřici,
ovoce, víno, a další plodiny), připravit se na zimu
a také na
velkou slávu v podobě
posvícení
neboli hodů.
Práce ale není jen na polích. Uvnitř stavení se pečou zelňáky, venku se škubou husy či dlabou dýně. V lisovnách se
lisuje víno, moštují se jablka a připravují se zásoby dříví
na zimu. Součástí pořadu budou ukázky hodových tradic
v podání folklorního souboru ze Slovácka.
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici

Letošní Strážnické rockové slavnosti budou ve znamení bluesového trojúhelníku. Brněnská kapela
Band of Heysek otevře celý festival a těšit se v jejím případě můžete na velmi neortodoxní pojetí
bluesové muziky. Sami její členové tuto interpretaci blues nazývají shovel-mattock blues. Trio hraje v obsazení Jan Švihálek (kytara), Mojmír „Bob“ Sabolovič (basa) a Lukáš Kytnar (bicí). Kapela
úspěšně koncertuje v zahraničí. Poté očekávejte již každoroční strážnickou klasiku, sofistikované
blues s prvky soulu, funku a jazzu od domácí kapely WBand – CZ/SK s top kytaristy Palem Hrnčiríkem a Waltrem Bartošem mladším, okořeněné zpěvačkou Michaelou Vraňuchovou. WBand má
za sebou mimořádně úspěšné červencové polské turné, kde byl velmi kladně hodnocen odbornou
veřejností. V Polsku společně vystupoval s předními světovými interprety bluesové muziky, jako
jsou Lucky Peterson či Kenny Wayne Shepherd. Jako vrchol bluesového trojúhelníku Strážnické
rockové slavnosti představí americkou černošskou zpěvačku jménem Wanda Johnson, která je
řadu let považována za světovou bluesovou celebritu. Wanda Johnson se narodila v Jižní Karolíně
ve velké rodině (má osm sester) s hudební tradicí. Sama však začala zpívat až ve druhé polovině
90. let a debutové album „Call Me Miss Wanda” vydala teprve v roce 2003. O tři roky později vydala druhé album „Natural Resource“. Toto album vzbudilo velký zájem a zajistilo Wandě Johnson
pozvánku k účasti na jedné z nejvýznamnějších událostí světa blues, Pocono Blues festivalu. V hodnocení vydaném v Texas Blues Magazine
se, mimo jiné, hovoří o největším překvapení celého festivalu. Její osobitý mix
amerického soulu a blues jí získal věhlas
po celém světě. Na Chodníku slávy v polském městě Suwalki figuruje vedle takových star, jako jsou Joe Bonamassa a Ten
Years After. V tomto případě se opravdu
připravte na neskutečný bluesový zážitek
světových parametrů.
Walter Bartoš
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Česká Blues
Challenge 2019
a host Nick
Schnebelen (USA)
V sobotu 5. října 2019
se uskuteční národní finále
České Blues Challenge, což
je bluesová soutěž v rámci
České republiky. Do finále
postoupí čtyři nejlepší kapely
a vítěz bude reprezentovat
náš stát v celoevropském klání v příštím roce v Amsterdamu. Jako host večera vystoupí skvělý americký zpěvák
a kytarista Nick Schnebelen.
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Městská knihovna při KD Strážničan

44
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Kulturní přehled na září a říjen 2019
SO 14. 9.

město – STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ 2019

10.00

21. ročník s podtitulem „Kde sa víno pije, tam sa dobře žije“
Proběhne tradiční jarmark, průvod městem, slavnostní zahájení v duchu vinařské
tradice, program na náměstí, veselice ve víchách, rytířské ležení... Vystoupí soubory
a CM ze Strážnice a okolí i zahraniční hosté. Můžete se těšit na DH SVÁROVANKA,
folkovou skupinu DĚVČICE Z PODOLÍ, MUSICU FOLKLORICU, FS OPRÁŠENÉ KRPCE ze
Žiliny, FS DRUŽBA z Trenčína, ŠTRAJCHKAPELU a další. Samozřejmě nebudou chybět
dobrá vína a lahodné burčáky

NE 15. 9. náměstí – STRÁŽNICKÉ ROCKOVÉ SLAVNOSTI 2019
WANDA JOHNSON (blues USA), Band Of Heysek, WBand…

15.00

ČT 26. 9. KD – KURZ TANCE A SPOLEČENSKÉ VÝCHOVY – zahájení
Určeno především studentům 2. ročníků SŠ. Kurzovné 1 000 Kč

16.00

ČT 3. 10. Green Club – seminář „FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ“
17.00
Pořádá Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek – přednáší Hana Žůrková
SO 5. 10.

KD – finále ČESKÉ BLUES CHALLENGE (4 nejlepší bluesové kapely)

koncert NICKA SCHNEBELENA (blues USA)
Vstupné 150 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

16.00

20.00

NE 6. 10. KD – ČIPERKOVÉ
10.30
Populární dětská skupina, která zpívá dětské písničky (vlastní i převzaté), učí malé
diváky říkanky a tancovat. Vstupenky online v síti Ticket Art
https://vstupenky.ticket-art.cz/pro-deti/ciperkove-ve-straznici-15803/
PO 7. 10. Green Club – KURZ OBLÉKÁNÍ DO STRÁŽNICKÉHO KROJE
Zkušené lektorky poradí, jak správně oblékat mužský i ženský kroj

17.00

ÚT 8. 10. Green Club – Cestopisná přednáška Dagmar Peškové – MALTA
Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan

17.00

ÚT 16. 10. KD – PYŠNÁ PRINCEZNA
Pohádkový muzikál v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové z Prahy
pro MŠ, 1.–3. třídu ZŠ a veřejnost. Vstupné 70 Kč

10.00

PÁ 18. 10. KD – MANDARÍNKOVÁ IZBA
19.00
Komedie plná francouzského espritu a šarmu. Účinkují: Maroš Kramár, Zuzana Tlučková, Pavol Tapolský, Bibiana Ondrejková. Vstupenky online v síti Ticket LIVE
https://www.ticketlive.cz/cs/event/mandarinkova-izba-18-10-2019-straznice
NE 20. 10. KD – SALON FRANTIŠKA CUNDRLY – vernisáž výstavy JIŘÍHO HIRŠLA

15.00

NE 20. 10. KD – ÁRIE A SBORY ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH OPER
Pěvecký koncert Českého filharmonického sboru Brno. Vstupné 160 Kč.
Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

17.00

ČT 24. 10. KD – BENEFICE 2019
Vystoupí vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ. Pořádá Charita Strážnice

19.00
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Inzerce
PRODÁM 3+1
v os. vlastnictví,
Panská 1408, Strážnice.
Byt k rekonstrukci, kontakt 602 716 345
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HLEDÁM
KE KOUPI DŮM
V TÉTO LOKALITĚ.
Ideálně se zahrádkou,
nebo aspoň dvorek.
Tel. 605 803 436

9/2019

KOUPÍM BYT
VE STRÁŽNICI.
Nabídněte prosím
na tel. 736 706 224
Děkuji
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PRONAJMU DLOUHODOBĚ
BYT 1 + 1
v centru Strážnice.
Cena 7 500 Kč/měsíc.
Volejte

TEL.: 725 888 735

Víkend
nepočká
Stabilní pevný Nordic 5G
internet bez závazku
spolehlivě počká doma.
Takže vy se můžete naplno
věnovat životu.

395

Kč

íčně

měs

www.5Gvevzduchu.cz
Překvapivá volnost
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Nástup možný IHNED
Zájemci se mohou hlásit na personálním oddělení u paní Lenky Chvostalové
Případné dotazy na telefonu 725 215 359

Praxe v oboru zednických prací + řidičský průkaz skupiny B+E výhodou | Průměrná měsiční mzda
od 30.000 Kč hrubého při plném pracovním nasazení | + další firemní benefity (stravenky atd.)

plastových oken a hliníkových oken

MONTÁŽNÍHO DĚLNÍKA

Praxe v oboru výhodou, ale není podmínkou | Hodinová pracovní mzda od 150 Kč hrubého na hodinu
při plném pracovním nasazení | + další firemní benefity (stravenky atd.)

plastových oken a hliníkových oken

DĚLNÍKA DO VÝROBY

Společnost DECRO BZENEC,spol.s r.o. přijme na plný pracovní úvazek
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Srpnové červánky v přístavu		
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Foto R. Svobodová a O. Floriánová
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