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PŘIJATÁ USNESENÍ
Zastupitelstvo města Strážnice bere na vědomí
7 Závěrečný účet Mikroregionu Strážnicko  
za rok 2018,
8 Závěrečný účet DSO Obce pro Baťův kanál  
za rok 2018,
9 Rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 
2019 v předloženém znění,
10 Zápis z Finančního výboru č. 2019-03-
03/06 ze dne 3. 3. 2019 a zápisy z kontrol pro-
vedených v I. pol. 2019,
11 Zápis z Kontrolního výboru č. 2019-06-03/2 
ze dne 3. 6. 2019 a zápisy z kontrol provede-
ných v I. pol. 2019,
12 Nabídku na koupi nemovitosti – budovy čp. 
485 na poz. p. č. 245 v k. ú. Strážnice na Mor.
Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje 
99 Za ověřovatele zápisu Pavlu Grombířovou 
a Radka Botura. Zapisovatelkou zápisu Ludmilu 
Kalužovou,
100 Program dnešního zasedání,
102 Uzavření dodatku č. 1 ke Smlouvě o úvěru 
ze dne 11. 6. 2018, reg. č. 99020505390 mezi 
Komerční bankou, a. s. se sídlem 114 07 Pra-
ha 1, Na Příkopě 33 čp. 969, IČO: 45317054 
a městem Strážnice, se sídlem nám. Svobody 
503, 696 62 Strážnice, IČ: 00285315 v před-
loženém znění,
103 Poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro Filipa Chluda, se sídlem 
•••, 696 62 Strážnice, IČ: 01609696, ve výši 
121 000 Kč na pronájem promítacího zařízení 
pro letní kino Strážnice dle předložené smlou-
vy.,
104 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 2 400 000 Kč na mimo-
soudní vypořádání stávajících soudních sporů 
dle předložené smlouvy,
105 Rozpočtové opatření č. 3/2019 na straně 
příjmů zvýšení +1 162,0 tis. Kč, na straně výda-
jů zvýšení +3 760,0 tis. Kč, financování zvýšení 
+ 2 598,0 tis. Kč v předloženém znění,
107 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,
110 Zveřejnění záměru uzavření darovací 
smlouvy na pozemky z vlastnictví města do 
majetku Jihomoravského kraje v k. ú. Strážnice 
na Mor., a to pozemků 
p. č. 197/2  ost. plocha, ostatní komunikace 
o vým. 1 m2

p. č. 226/10 ost. plocha, ostatní komunikace 
o vým. 26 m²
p. č. 288/1 ost. plocha, silnice o vým. 3942 m²
p. č. 288/2 ost. 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“, které bylo dohodnuto na zá-
kladě smlouvy o právu provést stavbu ze dne 
28. 5. 2014 mezi městem Strážnice a SÚS Jiho-
moravského kraje v rámci stavby silnice,
111 Plán kontrol Finančního výboru na II. pol. 
2019 v předloženém znění,
112 Plán kontrol Kontrolního výboru na II. pol. 
2019 v předloženém znění.
Zastupitelstvo města Strážnice ukládá
5 Prověřit možnost zřízení nových či rozšíře-
ní stávajících parkovacích ploch v blízkosti  
ZŠ Školní, termín: 15. 9. 2019, zodpovídá:  
Odbor investic a správy budov,
6 Zpracovat zprávu o odhadovaných nákladech 
na údržbu objektu čp. 485 v případě, že objekt 
nebude využíván a budou hrazeny pouze udr-
žovací práce, spotřeba energií pro temperování 
budovy a nutné revize, termín: 31. 8. 2019, zod-
povídá: Odbor investic a správy budov, 
7 Zajistit vyhotovení návrhu nového úplného 
znění jednacího řádu zastupitelstva a takový 
návrh předložit na jednání zastupitelstva, ter-
mín: 30. 9. 2019, zodpovídá: Rada města.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ
Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje
113 Úpravu jednacího řádu Zastupitelstva měs-
ta Strážnice tak, aby bylo zajištěno pořizování 
audiovizuálních přenosů a záznamů z jednání 
zastupitelstva.

USNESENÍ z 5. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 1. 7. 2019
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USNESENÍ z 15. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 7. 8. 2019
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno
Rada města Strážnice schvaluje:
2/151 na základě výsledku hodnocení došlých 
nabídek na akci „Cyklostezka Dřevárka“ 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 ví-
těznou nabídkou,
2/152 na základě výsledku hodnocení došlých 
nabídek na akci „Rekonstrukce a výstavba chod-
níků, Strážnice – ulice Rybářská“ zadání zakáz-
ky uchazeči SYTYS.cz s. r. o., Klapkova 423/57, 
Kobylisy, 182 00 Praha 8, IČO: 04342381, kte-
rý podal nejvýhodnější nabídku a dále schvaluje 
s firmou SYTYS.cz s. r. o., Klapkova 423/57, Koby-
lisy, 182 00 Praha 8, IČO: 04342381, uzavření 
smlouvy v souladu s vítěznou nabídkou.

USNESENÍ z 16. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 2. 9. 2019
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno
Rada města Strážnice bere na vědomí: 
1/44 zprávu •••, advokáta, o tom, že TJ Jiskra 
Strážnice, z. s. se sídlem Bzenecká 1538, 696 62 
Strážnice, IČ: 48846805, předložila v souladu se 
smlouvou o poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice návrh právních jednání, která povedou 
k ukončení soudních sporů (v nichž je TJ Jiskra 
Strážnice, z. s. žalovanou stranou), a jsou akcep-
tovatelná pro město Strážnice, 
1/45 plnění rozpočtu města Strážnice  
k 30. 6. 2019 v předloženém znění,
1/46 zápis z jednání sportovní komise 2019-06-
13/2,
1/47 žádosti o pronájem prostoru ve smuteč-
ní obřadní síni pro účely provozování činnosti 
pohřební služby s tím, že prozatím nebude tyto 
místnosti pronajímat,
1/48 prodloužení termínu plnění smlouvy s pří-
kazcem •••, Strážnice s předmětem provádění 
výkonu činností souvisejících se správou smu-
teční síně a veřejného pohřebiště do termínu  
31. 12. 2019 dle předloženého dodatku.
Rada města Strážnice schvaluje: 
2/153 plán inventur 2019 v přeloženém znění,
2/154 zadání přezkumu hospodaření města 
Strážnice za rok 2019 auditorské kanceláři Ivana 
Kučery, s. r. o., ev. č. KAČR 353, •••, 686 01 Uher-
ské Hradiště,
2/155 Zásady pro vypracování návrhu rozpočtu 
města Strážnice na rok 2020,
2/156 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro pana •••, Strážnice, ve výši 

10 000 Kč na částečnou úhradu výdajů spojených 
s pořádáním zábavného odpoledne pro děti, mlá-
dež a celé rodiny s názvem „Škola rocku a rocko-
vý kemp“ v areálu Hotařské búdy dne 31. 8. 2019 
dle předložené smlouvy,
2/157 poskytnutí finančního daru ve výši  
20 000 Kč subjektu Nemocnice TGM Hodonín, 
příspěvková organizace se sídlem Purkyňova 
2731/11, 695 01 Hodonín, IČ: 00226637 dle 
předložené smlouvy ve prospěch veřejné sbírky 
s názvem „Shromáždění finančních prostředků 
na obměnu zdravotnické techniky“,
2/158 poskytnutí finančního daru ve výši  
5 000 Kč pro •••, 696 62 Strážnice, zmocněn-
kyni Sdružení strážnických občanů (sdružení 
bez právní subjektivity), dle předložené smlouvy 
(k podpoře činnosti – drobná výbava klubovny),
2/159 předávací protokoly majetku, pořízeného 
v rámci akce Rekonstrukce a dovybavení odbor-
ných učeben v ZŠ M. Kudeříkové, v předloženém 
znění,
2/160 přijetí účelových finančních darů pro pří-
spěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeří-
kové Strážnice, Příční 1365 dle předložené žádos-
ti ze dne 28. 6. 2019, které jsou určeny na vydání 
brožury k 110. výročí založení školy, 
2/161 na základě žádosti ředitele Základní školy 
M. Kudeříkové Strážnice Petra Tomečka, udělení 
výjimky z nejvyššího počtu žáků ve 3. ročníku je-
jich školy z 30 na 31 žáků,
2/162 návrh smlouvy o spolupráci s •••, se sídlem 
•••, 696 62 Strážnice, IČ: 01609696 při pořádání 
filmových představení v letním kině v roce 2019 
v upraveném znění,
2/163 uzavření předložené smlouvy číslo 
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1030052432/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stav-
by „Strážnice, rozš. kNN, Orel K-1669/1“ vydán 
souhlas města Strážnice s vybudováním nové 
přípojky NN na pozemku města Strážnice p. č. 
1667, 1694 k objektu novostavby RD umístěného 
na pozemku p. č. 1669/1 v ulici Staré Město ve 
Strážnici, to vše v katastrálním území Strážnice 
na Moravě, a to mezi organizací E.ON Distribuce, 
a. s., jako budoucím oprávněným z věcného bře-
mene a městem Strážnice, jako budoucím povin-
ným 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. 1667, 1694, s vybudováním nové přípojky 
NN na pozemku města Strážnice p. č. 1667, 1694 
k objektu novostavby RD umístěného na pozem-
ku p. č. 1669/1 v ulici Staré Město ve Strážnici, 
to vše v rámci akce „Strážnice, rozš. kNN, Orel 
K-1669/1“,
2/164 uzavření předložené smlouvy číslo 
1030050623/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stav-
by „Strážnice, rozš. kNN, Múčka K-7383/134“ 
vydán souhlas města Strážnice s vybudováním 
nové přípojky NN na pozemcích města Strážni-
ce p. č. 2218/17, 7383/122 k objektu novostav-
by RD umístěného na pozemcích p. č. 7383/117, 
7383/123, 7383/128, 7383/135, 7383/142 
v ulici Dúbrava ve Strážnici, to vše v katastrálním 
území Strážnice na Moravě, a to mezi organizací 
E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím oprávně-
ným 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 staveb-
ního zákona souhlas města Strážnice, jakožto 
vlastníka pozemků p. č. 2218/17, 7383/122, 
s vybudováním nové přípojky NN na pozemcích 
města Strážnice p. č. 2218/17, 7383/122 k ob-
jektu novostavby RD umístěného na pozemcích 
p. č. 7383/117, 7383/123, 7383/128, 7383/135, 
7383/142 v ulici Dúbrava ve Strážnici, to vše 
v rámci akce „Strážnice, rozš. kNN, Múčka 
K-7383/134“,
2/165 uzavření předložené smlouvy číslo 
1030053295/001 o smlouvě budoucí o zříze-
ní věcného břemene, na základě níž je v rámci 
stavby „Strážnice, přeložka kNN, Přístav Město“ 
vydán souhlas města Strážnice s přeložkou stá-
vajícího rozpojovacího jistícího pilíře NN a ná-
slednou úpravou distibuční sítě NN na pozemcích 

města Strážnice p. č. 338/1, 1935/1  v areálu pří-
staviště Baťova kanálu ve Strážnici, to vše v ka-
tastrálním území Strážnice na Moravě, a to mezi 
organizací E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a městem Stráž-
nice, jako budoucím povinným z věcného břeme-
ne, a dále schvaluje podpis předložené grafické 
situace, na základě něhož je vydán dle § 184a 
stavebního zákona souhlas města Strážnice, ja-
kožto vlastníka pozemků p. č. 338/1, 1935/1 
s přeložkou stávajícího rozpojovacího jistícího 
pilíře NN a následnou úpravou distribuční sítě 
NN na pozemcích města Strážnice p. č. 338/1, 
1935/1 v areálu přístaviště Baťova kanálu ve 
Strážnici, to vše v rámci akce „Strážnice, přeložka 
kNN, Přístav Město“,
2/166 uzavření předložené smlouvy číslo 
1030053364/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stav-
by „Strážnice, přeložka kNN, Město – Magniso-
va“ vydán souhlas města Strážnice s přeložkou 
stávajícího kabelového rozvodu NN na pozemku 
města Strážnice p. č. 2011/1 v přímé návaznos-
ti na výstavbu rozšíření kabelového rozvodu NN 
pro novostavby RD v ulici Magnisova v lokalitě 
Ořechovka ve Strážnici, to vše v katastrálním 
území Strážnice na Moravě, a to mezi organizací 
E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím oprávně-
ným z věcného břemene a městem Strážnice, jako 
budoucím povinným z věcného břemene, a dále 
schvaluje uzavření předložené Smlouvy o pře-
vodu práv a povinností z územního rozhodnutí, 
na základě níž Město Strážnice postupuje firmě 
E.ON Distribuce a. s. práva a povinnosti z územ-
ního rozhodnutí č. j. MU/2956/2019-BULA, vy-
daného Městským úřadem Strážnice, stavebním 
úřadem, a to na akci „Místní komunikace a in-
ženýrské sítě, ul. Magnisova“, v rámci níž bylo 
povoleno umístění energetického zařízení v části 
„SO05.2-přeložka kabelu NN“ – dle označení spo-
lečnosti E.ON Distribuce, a. s. jako součást stavby 
E.ON: Strážnice, přeložka kNN, Město – Magniso-
va č. 1030053364,
2/167 uzavření předložené smlouvy číslo 
1030053346/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stav-
by „Strážnice, rozš. kNN, Město – Magnisova“ vy-
dán na pozemcích města Strážnice p. č. 2011/1, 
2012/4, 3121 souhlas města Strážnice s výstav-
bou nových kabelových rozvodů a přípojek NN 
k budoucím rodinným domům v ulici Magnisova 
v lokalitě Ořechovka ve Strážnici, to vše v kata-
strálním území Strážnice na Moravě, a to mezi 
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organizací E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a městem Stráž-
nice, jako budoucím povinným z věcného břeme-
ne, a dále schvaluje uzavření předložené Smlouvy 
o převodu práv a povinností z územního rozhod-
nutí, na základě níž město Strážnice postupuje 
firmě E.ON Distribuce a. s. práva a povinnosti 
z územního rozhodnutí č. j. MU/2956/2019-BU-
LA, vydaného Městským úřadem Strážnice, sta-
vebním úřadem, a to na akci „Místní komunikace 
a inženýrské sítě, ul. Magnisova“, v rámci níž bylo 
povoleno umístění energetického zařízení v části 
„SO05.1 – zásobování el. energií“ – dle označe-
ní společnosti E.ON Distribuce, a. s. jako součást 
stavby E.ON: Strážnice, rozš. kNN, Město-Magni-
sova č. 1030053346,
2/168 uzavření předložené smlouvy číslo 
1030051953/002 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stav-
by „Strážnice, rozš. kNN, Sochor K/2963“ vydán 
souhlas města Strážnice s vybudováním nové 
přípojky NN na pozemcích města Strážnice p. č. 
2966, 2968/1 k pozemku p. č. 2963 ve vlastnic-
tví ••• v ulici Luční ve Strážnici, to vše v kata-
strálním území Strážnice na Moravě, a to mezi 

organizací E.ON Distribuce, a. s., jako budoucím 
oprávněným z věcného břemene a městem Stráž-
nice, jako budoucím povinným z věcného břeme-
ne, a dále schvaluje podpis předložené grafické 
situace, na základě něhož je vydán dle § 184a 
stavebního zákona souhlas města Strážnice, ja-
kožto vlastníka pozemků p. č. 2966, 2968/1, 
s vybudováním nové přípojky NN na pozemcích 
města Strážnice p. č. 2966, 2968/1 k k pozemku 
p. č. 2963 v ulici Luční ve Strážnici, to vše v rámci 
akce „Strážnice, rozš. kNN, Sochor K/2963“.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení: 
4/57 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 258 810 Kč na nákup a po-
kládku sportovního povrchu haly pro stolní tenis 
v areálu TJ Jiskra dle předložené smlouvy,
4/58 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro TJ Sokol Strážnice se sídlem 
Veselská 1324, 696 62 Strážnice, IČ: 00227161 
ve výši 5 000 Kč na částečnou úhradu nákladů 
na letní florbalové soustředění pro děti a mládež 
2019 dle předložené smlouvy.

Investice v našem městě
Zdravotní středisko – stavební práce jdou do finiše
V současné době se dokončují venkovní práce na fasádě celého objektu zdravotního střediska, 
které již získává svoji konečnou barevnost, a pokračují stavební práce uvnitř bytové části budovy. 
Rozsah a náročnost prací je možno vyčíst z přiložených fotografií.
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Rumunská – celková rekonstrukce uličního prostoru zdárně pokračuje
V úzké součinnosti s firmou E.ON ČR, která v ulici Rumunská provádí plánovanou rekonstrukci 
vedení NN, pokračuje celková rekonstrukce uličního prostoru řešící v nákladu 12 mil. Kč nový stav 
komunikace a chodníku. Firma E.ON provádí na své náklady zemní práce, při nichž je do země 
umisťován kabel NN, v souběhu s tím firma Swietelsky Hodonín pokračuje ve stavebních pracích 
na pokládkách konstrukčních vrstev nové vozovky a chodníků. Zároveň připravujeme výstavbu 
nového veřejného osvětlení včetně podzemních kabelových rozvodů, a to v nákladu 1 mil. Kč.

Ulice Školní – rekonstrukce uličního prostoru se blíží ke konci
Investiční akce celkové rekonstrukce uličního prostoru ve Školní ulici se již dokončuje. Stavební 
práce, při nichž došlo k opravám komunikace, chodníku, parkovacích stání ve výši cca. 4,2 mil. 
Kč s termínem ukončení do konce října, provádí firma Swietelsky Hodonín. V souběhu s těmito 
činnostmi navíc provedlo město výměnu vstupní brány do areálu ZŠ Školní, kdy původní, zastaralá 
a již málo funkční brána, byla nahrazena novou moderní pojezdovou bránou na dálkové ovládání 
v celkovém nákladu 300 tisíc Kč.
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Začala rekonstrukce chodníků v Rybářské ulici  
Koncem září začala firma SYTYS.cz  práce na rekonstrukci již značně nevyhovujících chod-
níků v ulici Rybářská podél silnice II/426. Náklady dle provedeného výběrového řízení činí  
1 100 000 Kč. Z dotačního programu Bezpečnost, zaměřeného na zvýšení bezpečnosti chodců, 
nám bude z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR poskytnut finanční příspěvek ve 
výši 361 000 Kč.  Plánovaný termín ukončení prací je do konce listopadu 2019. 

Oprava místní komunikace v ul. Dřevárka
V průběhu září byl v úseku od vstupní brány do areálu firmy Leros po můstek přes Veličku v uli-
ci Dřevárka nahrazen nezpevněný hliněný povrch místní komunikace novým asfaltovým povr-
chem. Na tuto akci jsme získali dotaci z Integrovaného regionálního operačního programu ve výši  
1 272 000 Kč, celkové náklady této naší investiční akce činily částku 2 mil. Kč. Dodavatelem 
stavebních prací se na základě provedeného výběrového řízení stala firma Swietelsky Hodonín.

Očekávaná úprava zahrady DDM konečně započne 
V roce 2018 jsme připravili projekt řešící celkovou dispozici zahrady Domu dětí a mládeže  
ve Strážnici a její vybavení novými herními prvky. Navíc jsme chtěli ulevit našemu městskému 
rozpočtu, a proto jsme podali na Státní fond životního prostředí ČR žádost o poskytnutí finančního 
příspěvku na vlastní realizaci. Byli jsme tudíž velmi spokojeni s rozhodnutím fondu, že naše žádost 
uspěla a že z celkové výše 700 000 Kč obdržíme dotaci 500 tisíc Kč. Ihned na podzim 2018 bylo 
z naší strany zahájeno výběrové řízení na dodavatele celé akce, které však muselo být následně 
zrušeno z důvodu nedodání žádné nabídky. V rámci opakovaného výběrového řízení bylo osloveno 
více firem, u nichž jsme si předem ověřili možnosti jejich časových kapacit. A nyní po mnoha měsí-
cích usilovného hledání dodavatele je konečně podepsána smlouva o dílo s vybraným dodavatelem 
firmou Tiputapas s. r. o. z Frýdku-Místku, na základě níž vlastní realizace započne v říjnu tohoto 
roku s termínem ukončení do listopadu.

Základní škola M. Kudeříkové má nový kotel
Stejně jako v tělocvičně ZŠ Školní v průběhu letních prázdnin, tak i v budově II. stupně základní 
školy M. Kudeříkové proběhla v srpnu a v září rekonstrukce střešní plynové kotelny, při níž byla 
provedena výměna zastaralých 
kotlů za nové moderní konden-
zační kotle s vyšší účinností  
a úprava rozvodů otopného sys-
tému. Odborné práce provedla 
firma Instalatér team PaM s. r. o. 
nákladem 1,428 mil. Kč. 
Obě školy mají nyní o jednu sta-
rost méně.
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Termíny svozu tříděného odpadu v říjnu 2019
Papír (modré pytle) ............................................................................................................... úterý 8. října
Plast (žluté pytle) ................................................................................................................... úterý 15. října

Digitalizace kina KD již ukončena
Provedením montážních prací audiovizuálního systému a drobných stavebních prací na úpravách 
promítací místnosti byla ukončena kompletní digitalizace kina v Kulturním domě Strážničan. 
Tento dlouhodobě připravovaný projekt zahrnuje výměnu promítacího plátna nevyhovujícího pro 
digitální projekci, instalaci nového ozvučení sálu v souladu s požadavky zvoleného standardu  
a v neposlední řadě pořízení digitálního projektoru, jež bude mocí být taktéž využíván i v letním 
kině v zámeckém parku. Celkové náklady činily částku ve výši 3,2 mil. Kč. Na akci byla poskytnuta 
dotace ze Státního fondu kinematografie v celkové výši 850 tisíc Kč. 

Bezbariérovost městského úřadu se brzy stane skutečností
V březnu letošního roku podalo 
Město Strážnice žádost o dotaci 
z MMR ČR na vybudování bez-
bariérového přístupu do objektu 
městského úřadu, v rámci něhož 
se buduje výtah ve dvoře MěÚ č. 
p. 503 a rekonstrukcí prochá-
zí sociální zařízení v přízemí 
budovy. Celkové náklady činí 
5,5 mil. Kč, z toho poskytnutá 
dotace bude ve výši 1 130 000 
Kč. Na základě výběrového ří-
zení se dodavatelem akce stala 
firma MSO Kyjov, která již s re-
alizací započala v průběhu srp-
na. Ukončení prací se očekává 
v prosinci letošního roku. 

Petr Helísek
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LETEM SVĚTEM 

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

29. 8.  SLAVNOSTNÍ OTEVŘENÍ     
         MODERNÍ STAVBY 

VM FOOTWEAR s. r. o. přesunulo základnu do nových 
prostor.

31. 8. TURISTICKÝ KLUB OPĚT V AKCI

Martin Halíček prošel Cestu hrdinů Slovenského ná-
rodního povstání, která je dlouhá 720-750 kilometrů.

31. 8.  6. ROCKOVÝ KEMP

Mimozemšťané přistáli na návštěvě na Hotařské  
búdě… a nejen děti si to báječně užily.

2. 9. ZAHÁJENÍ ŠKOLNÍHO ROKU

Velký den nejmladších školáků proběhl na výbornou.

6. 9.  SPORTOVNÍ DĚTSKÝ PEL MEL

Prezentace strážnických sportovních oddílů  
v areálu TJ Jiskra.

7. 9. JINDŘICH MORÁVEK OVLÁDL  
     V PRAZE DVOUHRU I ČTYŘHRU

Další velký úspěch strážnického oddílu stolního 
tenisu.

8. 9. AKCE NAPŘÍČ GENERACEMI

Demižon a Demižonek i tetičky z Kozojídek oživili 
den obyvatelům strážnického domova pro seniory.

10. 9.  HISTORICKÉ OKÉNKO

Strážnické gymnázium sebou nese bohatou historii  
a zajímavé příběhy.



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

14. 9. FĚRTŮŠEK V LUHAČOVICÍCH

Nejen na Vinobraní zatančily strážnické soubory.

14. 9. ŠTĚRKOVÁ VÝZVA – PRAHA

Informace o „štěrkové výzvě“ jste mohli získat  
u stánku „Za vodu pro lidi“ na Strážnickém vinobraní.

14. 9. STRÁŽNICKÉ VINOBRANÍ

„Kde sa víno pije, tam sa dobře žije“.

15. 9.  STRÁŽNICKÉ ROCKOVÉ SLAVNOSTI

Tentokrát ve znamení bluesového trojúhelníku.

16. 9. FILMOVÁ SEZÓNA

Letní kino sice svoji sezónu na několik měsíců  
uzavřelo, ale filmy si budeme moci dále užívat  
v KD Strážničan.

19. 9. MOZAIKA ZE STRÁŽNICE

Ve spolupráci s TVS vzniklo nové propagační video 
ze Strážnice.

19. 9. HISTORICKÝ „WEB“ BAŤOVA KANÁLU

Začtěte se do bohaté historie plné příběhů. 
https://historie.batakanal.cz/

20. 9.  PŘEDNÁŠKA ČKA

Globální změna klimatu jako výzva 21. století.

FACEBOOKEM
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Ze života města
6. ročník rockového kempu na Hotařské búdě
… aneb blízká setkání třetího druhu
Ano, blízká setkání, tak by myslím šlo označit již tradiční dění na Hotařské v zá-
věru prázdnin. Letošní ročník měl téma vesmír a vše s ním spojené. V tomto 
duchu se celý kemp připravoval. Je na místě taky upřesnit, že jsme na to měli čas 
dva roky. A to hlavně díky tomu, že jsme museli loňský rok kemp zrušit z důvodu 
počasí. To nám letos opravdu přálo. To může nejlíp posoudit náš maskot ježek, 
který obětavě bavil všechny svými výstupy.
Už od pátku už zdobila areál u Hotařské búdy raketa Fotři IV. Jejím konstruk-
térem a zároveň autorem odpalovacího zařízení pro PET rakety byl Jan Vajč-

ner, který nejen za toto zaslouží od nás velké 
poděkování. V sobotu po ranních přípravách 
započalo soutěžní odpoledne ve 14.00. Mys-
lím, že všechny příchozí děti i dospělí si přišli 
na své. 7 stanovišť bylo stále vytíženo, zatím co se připravova-
la rocková škola pod vedením Waltra Bartoše a jeho skupiny 
WBand. Dokázali, jako již každoročně, děti vtáhnout do historie 
muziky. Zaujmout je jednak výkladem, ale i ukázkami hudby. 
Po páté hodině se dostavila delegace astronautů z vesmírné agen-
tury NAŠA (slovácká pobočka americké firmy). A ti v areálu pát-
rali po mimozemských civilizacích. Podařilo se. Nejen k našemu, 
ale myslím všech (včetně starostky Renaty Smutné), překvapení 
se dostavila početná delegace 
mimozemšťanů i s létajícím 
talířem. Pak i menší skupina 
domácích kosmonautů. Vy-
hlášení nejlepších masek byl 
letos opravdu problém. Z fo-

tografií je jasné proč. A tak si masky odnesly každá svou cenu. 
Tu větší, tu menší. Hlavně jako poděkování všem za snahu udě-
lat něco navíc pro pobavení své a taky ostatních. 
Po hodinovém vystoupení kapely HiJacks začala večerní zábava 
s nestárnoucími Fotry, která pokračovala do pozdních nočních 
hodin. Ranní probuzení s tzv. „stavěcí polévečkou“ od Jožky 
Dobčáka, u které se postupně scházeli všichni, kteří pojali kemp 

doslovně, tedy i s přespáním ve stanech, mnozí 
i bez nich. Toto bylo už jen nádhernou tečkou  
za super víkendem. 
Na začátku jsem zmínil podtitul akce blízká se-
tkání. Ano myslím to doslovně. Již několik roč-
níků nás těší totiž spoluúčast spousty, můžu 
říct, přátel a kamarádů z Louky. Je to několik ro-
din, které podobně jako my, baví sebe i ostatní. 
Vždy nás všechny překvapí. Vzpomeňme třeba 
na kemp s karnevalem v Riu de Janeiru a jejich 
nezapomenutelný taneční nástup. Tento ovšem 
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letošní přílet mimozemské delegace opět překonal. Jsme velice 
rádi, že svými nápady, pomocí a už jen svou účastí podporují 
tuto nádhernou akci, která si i po šesti letech stále hledá své pří-
znivce v blízkém okolí Hotařské búdy. Velké, opravdu velké díky 
kamarádi „Lúčané“! Věříme, že i další rok se s nimi, a doufáme, 
že nejen s nimi, na kempu potkáme.
Akcí ke konci prázdnin je hodně. Ale kemp na Hotařské búdě je 
jen jeden! Díky nemalému přispění města Strážnice se i budoucí 
rok mohou děti, dospělí… prostě celé rodiny, přijet pobavit do 
nádherného prostředí centra strážnických vinohradů. A prožít 
spolu s námi nezapomenutelné chvíle. Ano je to skoro 5 km ze 
Strážnice, není to za humnama. Ale to přece není nic, co by se 
nedalo překonat.

Za FO3 se na setkání s Vámi těší Richard Macků



Strážnické vinobraní 2019
Foto D. a Z. Bobčíkovi, R. Svobodová, L. Gronská, O. Floriánová, A. Vrba, J. Dvorský, S. Hanáková, M. Pavlincová







Strážnické vinobraní 2019 je už pouhou historií, kterou nám připome-
nou alespoň krásné fotografie při listování říjnovým číslem zpravodaje. 
Jedna momentka hezčí než druhá, a stejně nemohou zachytit úplně všech-
ny dojmy a zážitky, které nám největší vinařský svátek celého strážnické-
ho regionu opět přinesl. Letos jsme vstoupili už do neuvěřitelného třetího 
desetiletí této novodobě obnovené tradiční slavnosti. A nepolevující zájem 
návštěvníků je snad nejlepším svědectvím, že jeho obliba rok od roku stále 
více roste.  

Všem vám patří velký dík! V prvé řadě samozřejmě těm, kteří jste se obě-
tavě a aktivně všemožně podíleli na zdárném průběhu, ale i všem ostat-
ním, kteří si krásný den prostě přišli užít. Pilířem vynikající nálady jsou 
pak reprezentanti obcí tzv. bývalého strážnického panství, kteří svoji 
účast na strážnickém náměstí vnímají přímo prestižně a ve svých vystou-
peních se doslova předhánějí vtipem, originalitou a skvělou zábavou, což jistě ocení též vedení 
těchto obcí. Velký dík a pochvalu ovšem zaslouží autorská duše slavnosti, kterou již druhým ro-
kem úspěšně představuje Olga Floriánová. Za pomoci svého týmu pracovníků KD a ve spoluprá-
ci s Technickými službami města a ostatními zaměstnanci MěÚ si výborně poradili i s celkovou 
náročnou organizací. Důležitými partnery jim jako každoročně byli Rodinné centrum, Dům dětí 
a mládeže a NÚLK a především sami vinaři – bez jejich celoroční usilovné práce by celá událost 
pozbyla svůj smysl. Letos jsme navíc byli svědky milé události. Zástupci 4 sousedních vinařských 
organizací (ze Strážnice, Petrova, Sudoměřic a Skalice) předali 20 tisícový šek Dětskému domo-
vu Strážnice, jakožto výsledek zdařilé spolupráce při srpnovém vinařském Dni otevřených sklepů 
v Plžích. Mimo hlavní podium se pak odehrála jiná důležitá aktivita, související s vínem trochu 
volněji, a to přes vodu – základ všeho života. Při vstupu do radnice mohla veřejnost, táhnoucí  
za jeden provaz, vyjádřit nesouhlas s vodu ohrožující plánovanou těžbou štěrkopísku v naší lokalitě.

Stará i nová přátelství, spolupráce, pospolitost u vína, jež nezůstává jen na jazyku či v žaludku, 
ale dostává se až do srdcí lidí, které spontánně spojuje! To je jakoby nepsaná idea, prolínající se 
naší každoroční zářijovou slavností. Umocňuje oficiální motto s názvem „Strážničané Strážni-
čanům“ svým nepsaným podtitulkem „nejen jim, ale všem lidem dobré vůle – přátelům“.

Barevné podzimní dny Vám všem přejí Renata Smutná a Walter Bartoš



Strážnické rockové slavnosti     Foto D. a Z. Bobčíkovi, L. Gronská
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Rozbzučet Déčko se snažily děti i v Turistickém 
informačním centru Strážnicko
Našemu turistickému informačnímu centru 
se i v letošním roce podařilo navázat spolu-
práci s Českou televizí a zapojit se do celo-
státního projektu „Rozbzuč Déčko“. Během 
obou prázdninových měsíců, července a srp-
na, se ve vysílání České televize objevovaly 
výzvy pro děti, aby se do soutěže aktivně za-
pojily. Z kanálu ČT D se totiž ztratily barvy 
a jen děti je mohly postupně pomocí kódů do 
vysílání zase navracet. Aby se mohly soutě-
že zúčastnit, musely se zaregistrovat do hry 
na webovém portálu www.rozbzucdecko.cz 
nebo pomocí aplikace v chytrém mobilním 
telefonu. Zde se jim také zobrazila místa, kde jsou jednotlivé kódy ukryty, např. u památek, v pří-
rodě nebo v informačních centrech.

A jak to vypadalo v našem infocentru? Moc jsme se na děti tě-
šili, proto jsme jim přichystali spoustu zajímavých úkolů. Prv-
ním z nich bylo, aby nám samy řekly, proč k nám přišly. Pro 
mnohé byl tento úkol jednoduchý, ale pro ty ostýchavé, schované  
za svými rodiči, to bylo opravdové hrdinství. Druhým úkolem 
bylo poskládat puzzle podle předlohy. Námětem zde byl pocho-
pitelně hmyz a jak jinak než pomocí známých pohádek. Děti 
s radostí poznávaly např. motýla Emanuela a Makovou panenku, 
Včelí medvídky s Pučmeloudem, Ferdu Mravence a nafoukanou 
Berušku a další pohádkové postavy. Povídali jsme si s nimi o vče-
lách a medu, o opylování květin a stromů, o užitečnosti hmyzu, 
který nám pomáhá zbavit se škůdců a zároveň je potravou dal-

ších živočichů. Třetím úkolem bylo poznat význam velmi zajímavé dřevěné stavby, kterou pro tuto 
soutěž na naši prosbu vyrobil Jaroslav Svoboda, člen Svazu ochránců přírody, jemuž za to jménem 
všech dětí i našeho infocentra moc děkujeme. Potěšilo nás, že i ty děti, které tzv. hmyzí hotel 
poznaly, si jej s velkým zájmem prohlížely.  Některým dětem byly tři úkoly málo, tak nám hmyz 
i malovaly na papír. Za splněné úkoly pak získaly pracovní list od České televize s tématem Louka, 
tetovačku s obrázky Hmyzáků a vytoužený kód, který Déčku nejen vracel barvy, ale umožnil dětem 
zapojit se virtuálních her nebo vyhrát zajímavé drobné ceny.
Na rozdíl od loňského roku, kdy jsme se do projektu zapojili poprvé, jsme zaznamenali výrazný po-
sun v přístupu ze strany rodičů. Ti byli tehdy překvapeni, že u nás herní kódy pro děti nezískají „jen 
tak“. Letos již rodiče nespěchali, spíše spolu s dětmi 
s napětím očekávali, jaké zajímavé aktivity jsme pro 
ně v našem infocentru zase přichystali. 
ČT Déčko je již opět plnobarevné. Do soutěže se cel-
kem zapojilo 561 514 dětí. Léto skončilo, děti jsou 
zase ve škole a ve svých studiích pokračují i brigád-
nice: Simona Dufková, Anna Jahelková a Veronika 
Tomečková, které byly velkými pomocnicemi nejen 
v této soutěži, ale i v celkovém zajištění provozu 
našeho infocentra během letošní turistické sezony. 

 Lenka Gronská
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Srpnové zájezdy souboru Žerotín 
Letošní srpen se pro nás Žerotíňáky nesl především ve znamení zkoušek, praní a chystání krojů 
a především zpívání a tancování jak na vystoupeních, tak vlastně i před nimi a po nich. Jednoduše 
čirý souborácký srpen. 
Začalo to druhým srpnovým víkendem, kdy jsme po 
mnoha společných zkouškách, na kterých jsme všich-
ni zjistili, že naše paměť není zase až tak krátká, vy-
razili společně se soubory Danaj, Demižón a Danájek 
na festival Léto na Soláni, kde jsme pro velký úspěch 
zopakovali pořad z loňského MFF Strážnice „Pravidla 
strážnického provozu“. Večer to byl, až na horší po-
časí, velmi povedený, a i my samotní jsme se znovu 
hodně nasmáli. 
Ten největší letní podnik nás ale teprve čekal. Hned 
v úterý, po sobotní Soláni, jsme se už naloďovali na 
další, tentokrát více jak týdenní, zájezd. Čekala nás 
Francie. Takže nic nezapomenout, kroje jedny, druhé, 
páté, spodnice, klobouky, cepy, basu, kosárky, vlajku... a můžeme vyrazit. Cesta to byla předlouhá, 
ale hraní a zpěv nám ji úspěšně zkracovaly. První zastávkou bylo Monaco, kde jsme poprocházeli 
první památky, a nakonec si poprvé za zájezd užili i moře. Poté už nás ale čekalo dějiště festiva-
lu, malé jihofrancouzské městečko Montréjeau. Festival trval od čtvrtku do neděle a v průvodě 
i mnoha vystoupeních jsme prezentovali domácí Strážnicko tanci danaj a třasák, mužským tancem 
verbuňk nebo požňovým veselím v pásmu Mlatci. Dále jsme ukázali, jak může dopadnout takové 
přetahování o děvčicu na Horňácku, či jsme předvedli sedlácké z Boršic u Blatnice. Vystoupení 

jsme také obohatili valašskými točenými, dívčími halekačkami z Lašska a jihočeskými mateníky. 
Při všech aktivitách na festivalu nás doprovázela naše cimbálová muzika pod vedením primáše 
Jožky Šťastného. Festival nás překvapil především dobrou organizací, výborným jídlem a v nepo-
slední řadě i skvělým obecenstvem. Během pobytu v Montréjeau jsme také navštívili impozantní 
katedrálu zapsanou na seznam světového kulturního dědictví UNESCO v nedalekém Saint-Ber-
trand-de-Comminges. 
Po skončení festivalu pokračovala naše cesta do historického města Arles se zachovalými řím-
skými památkami, z nichž nás nejvíce ohromil zdejší obrovský amfiteátr pro 25 tisíc diváků. Dal-
šími zastávkami byla velká města Marseille a Nice, kde jsme si krom památek užívali především 
chvíle u moře. Po nekonečné cestě jsme konečně ve středu dalšího týdne od odjezdu stanuli opět  
na strážnické půdě. Sice unavení a dolámaní, ale za to plní dojmů. 
Ale nebyl čas na dlouhé užívání domova, jelikož hned v pátek odpoledne jsme po opětovném 
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absolvování krojového šílenství znovu nakládali autobus a vyráželi směr Dubnica nad Váhom  
na místní mezinárodní folklorní festival. Tady nás hned v pátek čekalo velké vystoupení, kde jsme 
opět předvedli větší část pásem uvedených i ve Francii. Sobotní den, který po nás žádal pouze 
účast v průvodu, pak pro nás byl odpočinkovou záležitostí a přípravou na nedělní gala program. 
Zde jsme po delším čase představili krojově i pěvecky nádherné pásmo svatebních danajů z pera 
bývalého vedoucího Honzy Loutchana. 

Měsíc to byl náročný, nohy i kroje si užily své, ale nespočet zážitků, zažité legrace a krásných chvil 
i míst, jak ze Soláně, zájezdu ve Francii, tak i z Dubnice nám jsou velkým zadostiučiněním. Proto 
se na Vás těšíme ať už na Svatomartinských hodech, vánočním zpívání pod Bílou věží či kterékoli 
jiné akci.                        Váš Žerotín

Huménečko 
Poslední srpnový víkend tohoto roku 
patřil na 44. ročníku festivalu Mohelnic-
ký dostavník skupině Huménečko, která 
za své vystoupení jako jediná skupina 
v historii tohoto festivalu získala hned 
5 ocenění: Cena TV Noe, Cena Českého 
rozhlasu Olomouc, Cena diváků nejlepší 
skupině, Cena diváků – Cena sympatie 
a Hlavní cena poroty nejlepší skupině.
Folkrockové seskupení Huménečko 
vzniklo v roce 2013 spojením muzikan-
tů působících ve folklorních souborech 
ve Strážnici a muzikantů z rockových 
kapel na Horňácku, ovšem domovské 
zázemí má skupina právě ve Strážni-
ci, kde zkouší a kde vzniká veškerá 
její tvorba. Výsledkem této fúze jsou 2 
autorská CD – Vrba z roku 2015, jehož 
kmotrem se stal frontman skupiny Banjo Band Ivan Mládek a Náhodní známí z roku 2017, které 
pokřtil legendární horňácký primáš Martin Hrbáč. 
Během šesti let působení na folkové scéně získalo Huménečko i několik dalších ocenění.  V roce 
2017 se v písničkové soutěži Notování stalo vítězem Rady Notování, v roce 2018 pak zvítězilo  
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Rodinné centrum Strážnice
ŘÍJNOVÉ OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA

MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK – začínáme v pátek 4. října 
středa, pátek 9–12 h 
Pro maminky, tatínky a jejich dětičky, vítáme i dědečky a babič-
ky. Hrajeme si, zpíváme, tvoříme i povídáme.

PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ pro jednotlivé páry nebo skupinku dle 
domluvy na tel. 603 240 533

Modlitby otců – pondělí od 20 h

ZVEME VÁS:
PÁ, PÁ, LÉTO – neděle 6. října od 15.30 h, Zahrada u Sv. Martina
(v případě nepřízně počasí se akce uskuteční v tělocvičně ZŠ M. Kudeříkové)

Kontakt: B. Bučková, mob. 603 240 533, Facebook, email: cprstraznice@seznam.cz

na festivalu Okolo Třeboně v soutěži Houpací kůň. Za svou rela-
tivně krátkou dobu působnosti předskakovali mimo jiné takovým 
skupinám, jako jsou No Name, Fleret, Čechomor, B-Side Band v čele 
s Vojtou Dykem, Spirituál kvintet, Hradišťan či Petr Bende & band. 
V současné době skupina dokončuje třetí album s názvem Kou-
řové signály, jehož kmotrem bude Petr Bende a křest proběhne  
27. 3. 2020 v kulturním domě ve Veselí nad Moravou.     

Michaela Klásková
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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

SO 5. 10. JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽAČEK V HÁZENÉ
 Kde: Sportovní hala Vnorovy. Kdy: v 9 a v 11 hodin. Vstupné: zdarma.
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeřem HK HODONÍN.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

NE 6. 10. SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ ve spolupráci s NÚLK
 Začátek: ve 14.00 hodin v zámeckém parku.
 Pro rodiny s dětmi, všechny milovníky přírody, babího léta, indiánských dovedností, 
 lanových aktivit, tvořivosti a dobrých bylinných čajů…
 Vstupné: 30 Kč, rodinné vstupné 60 Kč.
 DĚTI OBLEČENÉ V INDIÁNSKÉM KOSTÝMU VSTUP ZDARMA!
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587  

SO 19. 10. JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽAČEK V HÁZENÉ
 Kde: Sportovní hala Vnorovy. Kdy: v 9 a v 11 hodin. Vstupné: zdarma.
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeřem SK KUŘIM.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

ČT 24. 10. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
 Kde: Keramická dílna DDM Strážnice v 17 hodin. 
 Vstupné: 150 Kč. 
	 Akce určena pro začátečníky a pokročilé, možnost vlastní tvorby.
 Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083

 PODZIMNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM
 HELLOWEENSKÁ NOC – akce je určena pro děti od 6–12 let.
 Zahájení: 29. 10. v 17 hodin, Ukončení: 30. 10. v 9 hodin, Cena na osobu 200 Kč.
 Co Vás čeká: pestrý program a spaní pro odvážné děti, které dostanou teplou večeři 
 a snídani. Po celou dobu akce je pitný režim zajištěn.
 Děti si přinesou spacák (deka + polštářek) a masku na disko rej. 
	 Akce je určena pro přihlášené do 23. 10. osobně na DDM nebo telefonu.
 Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083

PŘIPRAVUJEME NA LISTOPAD 2019
SO 2. 11.  JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽAČEK V HÁZENÉ 
SO 9. 11.  XVII. ROČNÍK – KATEŘINSKÝ BĚH STARÝM MĚSTEM
ČT 14. 11.  KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
PÁ 29. 11.  ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ + ADVENTNÍ VĚNCE

NÁBOR DO HÁZENÉ
Hledáme nová a šikovná děvčata – ročník 2008 a mladší (i děvčata roč. 2006, 2007), která se 
nebojí ukázat, co v nich je a hlavně jsou kamarádská. Vaši dceru je možné přihlásit již od 1. třídy 
do našeho kroužku miniházené a máte jistotu, že máte o zábavu postaráno!
Nábor dětí každé úterý a čtvrtek od 15.30– 16.30 hodin v tělocvičně Purkyňova gymnázia.
Více zde: http://minihazenaddmstraznice.webnode.cz/nabor/
Trenérka: Marie Knitlová, tel. 739 354 587
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 NABÍKA 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
Název kroužku Pro Den Hodina Cena
Badatelský klub děti od 8 let Po 15.30–17.00 zdarma
Házená – mini žačky 2009 + začátečníci Út, Čt 15.30–16.45 1000,-
Házená mladší žačky/ žáci 

ročník 2007–2008 a mladší
Út, Čt
Pá

17.00–18.30
15.30–17.00

2000,- 
(2 x 1000,-)

Házená starší žačky
ročník 2005–2006 a mladší

Po, St
Pá

17.00–18.30
15.30–17.00

2000,- 
(2 x 1000,-)

Kalanetika dívky a ženy Čt 18.00–19.00 400,-
NERF liga děti od 9let St 15.30–17.00 800,-
Novinářský kroužek děti 1–9 třídy + gymnázium Po 15.30–16.30 300,-
Plast. modelářství děti od 10 let Út

Čt
16.00–18.00
15.30–17.30

800,-
800,-

Rybářský kroužek 2–5 třída (1 x za14 dní) St 16.30–18.30 300,-
Sport. gymnastika děti I. stupeň ZŠ St 16.00–17.00 400,-
Stolní tenis děti od 6 let Út, Čt 16.30–18.30 200,-
Střelba z luku děti od 12 let Čt 16.00–17.00 400,-
Šachový kroužek děti ZŠ + gymnázium Pá

So
17.00–18.00
10.00–11.30

400,-
600,-

Turistický kroužek děti od 8 let (Poutníček) Čt 17.30–18.30 400,-
Včelařský kroužek zájemce od 11 let St 16.00–17.00 400,-
Zdravé cvičení širokou veřejnost St 17.00–19.00 800,-

Oddělení estetiky a společenských věd: vedoucí Marie Flašarová
Název kroužku Pro Den Hodina Cena
Angličtina děti od 6–12 let Čt 16.00–17.00 1000,-
Dřevořezbář děti od 12 let a dospělé Čt 16.00–18.00 1000,-
Fčeličky děti od 6 let St 17.00–18.00 400,-
Flétna děti od 6–12let Út 14.30–15.30 600,-
Keramika zač. + pokročilé od 8–99 let Po 16.00–17.30 1000,-
Košíkářství zájemce od 10 let Út 16.00–17.00 800,-
Kytara děti od 10 let St 18.15–19.15 600.-
Ornamentika širokou veřejnost St 15.00–16.30 600,-
Paličkování děti a začátečníky Út 14.30–16.00 800,-
Paličkování dospělé Út 16.00–20.00 800,-
Tlapičky předškoláky a 1. třídu Út 15.00–16.00 600,-
Tvořínek děti od 8 let St 15.00–16.00 600,-
Vaření děti od 6–14 let Po 16.00–17.30 800,-
Výtvarníček předškoláky a děti do 12 let Čt 15.30–16.30 600,-

Činnost všech zájmových kroužků bude zahájena od měsíce října. Přihlášku si můžete stáhnout na našich 
webových stránkách a zároveň se do kroužku zaregistrovat.  Je možné také si ji vyzvednout přímo na Domečku.
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Zahájení školního roku se vydařilo 	 Jiří Machálek
V	pondělí	2.	září	2019	jsme	v	naší	škole	přivítali	35	nových	prvňáčků.	Slavnostního	zahájení	škol-
ního	roku	se	zúčastnila	starostka	města	Strážnice	Renata	Smutná,	která	přivítala	přítomné	děti,	
jejich	rodiče	a	pedagogy;	poté	děti	slavnostně	uvedla	mezi	žáky	školy	–	společně	s	ředitelem	školy	
Petrem	Tomečkem	a	s	jejich	novými	třídními	učitelkami	Věrou	Bucifalovou	a	Hanou	Vajčnerovou.		
Tuto	příjemnou	chvíli	pro	nové	prvňáčky	zpestřilo	pěvecké	a	hudební	vystoupení	žákyň	naší	školy	
pod	vedením	učitele	Zdeňka	Musila.	Po	skončení	slavnosti	 „pasování	prvňáčků“	se	malí	školáci	
spolu	se	svými	učitelkami	odebrali	do	slavnostně	vyzdobených	tříd	a	vyzkoušeli	si,	jaké	je	to	po-
prvé	usednout	do	školních	lavic.	Všem	prvňáčkům	přejeme	úspěšné	vykročení	do	jejich	prvního	
školního	roku	a	hodně	dobrých	a	příjemných	dnů	strávených	v	naší	základní	škole.

Budeme poskytovat bezplatnou stravu dětem i pátým rokem Zdeňka Dudová 
Naše	škola	je	pátým	rokem	zapojena	jako	partner	do	projektu	Potravinové	a	materiální	pomoci	
dětem	postiženým	chudobou	na	školách	v	Jihomoravském	kraji	V.	podpořeného	finančními	pro-
středky	z	Operačního	programu	potravinové	a	materiální	pomoci	(OP	PMP)	spolufinancovaného	
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z	Fondu	evropské	pomoci	nejchudším	osobám	(FEAD)	a	ze	státního	rozpočtu.	Zapojením	do	pro-
jektu	a	podpisem	smlouvy	s	Jihomoravským	krajem	získala	naše	škola	jako	partner	s	finančním	
příspěvkem	ve	školním	roce	2019/2020	nárok	na	prostředky	ve	výši	28	573,65	Kč,	z	nichž	budou	
zcela	hrazeny	obědy	po	celý	rok	šesti	dětem	z	naší	školy,	které	se	nacházejí	na	základě	posouzení	
úřadu	práce	v	hmotné	nouzi.	

Díky programu O2 Chytrá škola	
V	rámci	grantového	programu	O2	Chytrá	škola	získala	naše	škola	od	Nadace	O2	grant,	kterým	
žáky	provedeme	všemi	oblastmi	digitálního	světa	od	zabezpečení	dat	až	po	způsoby	mediální	ma-
nipulace.	V	letošním	školním	roce	tak	máme	v	plánu	realizovat	tři	různé	projektové	dny,	v	jejichž	
rámci	na	 škole	postupně	přivítáme	odborníky	ze	 tří	organizací:	Zvolsi.info,	CZ.NIC	a	E-bezpečí,	
kteří	nám	představí	nástrahy	virtuálního	světa,	ukážou	sílu	fake	news,	poukáží	na	různá	nebezpečí	
a	doporučí,	jak	se	ve	virtuálnu	bezpečně	pohybovat.	Workshopů	a	přednášek	se	postupně	účastní	
žáci	všech	ročníků	i	učitelé.	Součástí	projektu	bude	také	před-
náška	pro	veřejnost	(především	pro	rodiče),	která	se	uskuteční	
v	únoru	2020.	Akce	realizované	v	rámci	„Projektových	dnů	O2	
Chytrá	škola“	budou	průběžně	zveřejňovány	na	stránkách	ško-
ly	www.zsmkstr.cz.	

Základní škola Školní Strážnice
A začínáme! Jana Múčková
Po	dnech	relaxace	a	odpočinku	se	žáci,	učitelé,	rodiče	i	provozní	zaměstnanci	opět	setkali	na	škol-
ním	hřišti,	aby	společně	zahájili	nový	školní	rok.	Je	to	jedna	z	mála	příležitostí,	kdy	se	i	nejstarší	
žáci	setkají	s	těmi,	kteří	se	teprve	seznamují	s	tím,	co	školní	docházka	znamená	–	tedy	s	prvňáčky.	
Žáci	devátých	ročníků	těmto	nejmenším	předali	na	přivítanou	hezkou	knížku	a	možná	si	i	někteří	
vzpomněli,	jaké	to	bylo,	když	sami	do	první	třídy	nastupovali.	
Jako	každoročně	ke	všem	přítomným	promluvil	ředitel	i	zástupkyně	školy,	zástupkyně	rodičů	Ga-
briela	Dobišová	a	místostarosta	města	Walter	Bartoš.	Ke	slavnostní	atmosféře	přispěly	recitací	dvě	
žákyně,	které	školu	v	loňském	roce	reprezentovaly	na	Okresním	kole	recitační	soutěže	v	Hodoníně.
Po	společném	úvodu	se	 žáci	 se	 svými	 třídními	učiteli	odebrali	do	 svých	 tříd,	 aby	 se	dozvěděli,	
co	všechno	je	v	novém	školním	roce	čeká.	I	 letos	se	připravují	různé	exkurze,	návštěvy	divadel	
a	výchovným	koncertů,	besedy,	soutěže,	olympiády,	sportovní	utkání	a	jiné	akce.	Všichni	dostanou	
možnost	dokázat,	co	v	nich	dřímá.	Žákům	i	učitelům	tedy	přejeme	úspěšný	školní	rok	2019/2020.
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První den ve škole Věra Tihlaříková
2.	září	začal	nový	školní	rok.	Pro	mnohé	nic,	co	
by	neznali,	ale	pro	21	žáků	to	byl	slavnostní	den	
–	přišli	do	školy	poprvé.	Nevěděli,	co	je	čeká,	ne-
znali	své	spolužáky.	Stáli	na	školním	dvoře	spolu	
s	 rodiči	 a	byli	 plní	 očekávání,	 jaké	 to	 ve	 škole	
bude.	Všichni	na	společném	představování	řekli	
hlasitě	své	jméno,	ale	na	básničku	nebo	písnič-
ku	 do	 mikrofonu	 si	 nikdo	 netroufl.	 Potom	 šli		
do	své	třídy,	kde	na	ně	čekala	spousta	učebních	
pomůcek,	bez	kterých	se	v	1.	 třídě	neobejdou.	
Po	 vyřízení	 organizačních	 záležitostí	 týkajících	
se	chodu	školy	a	družiny	se	rozešli	domů.	Věřím,	že	se	jim	ve	škole	bude	dařit,	naučí	se	vše,	co	má	
umět	každý	správný	prvňák	a	při	dalším	setkání	na	školním	dvoře	se	mikrofonu	už	nezaleknou.

Pel-mel na ZŠ Školní																															Věra Tihlaříková
,,Já	začnu	chodit	do	házené,	já	se	chci	učit	hrát	šachy,	mně	se	
nejvíc	líbilo	střílení	a	útok	a	chtěl	bych	navštěvovat	NERF	ligu,”	
tak	toto	jste	mohli	slyšet	od	našich	žáku	v	pátek	13.	9.	2019	
na	našem	školním	hřišti.	Děkujeme	všem	ochotným	trenérům	
a	instruktorům	za	hezky	připravený	pel-mel	–	tentokrát	na	na-
šem	hřišti.	Doufám,	že	skutečně	děti	nějaký	nabízený	sportovní	
kroužek	zaujal	a	přihlásí	se	do	něj.
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Sport
T. J. Sokol Strážnice
Soustředění florbalových oddílů mladších a starších žáků 2019 – Trnava u Zlína
V	počtu	20	dětí	–	hráčů	florbalu	oddílu	mladších	a	starších	žáků	a	2	trenérů	jsme	se	ve	dnech	
19.–23.	srpna	zúčastnili	florbalového	soustředění,	jež	se	stejně	jako	v	loňském	roce	konalo	v		Re-
kreačním	středisku	Trnava	u	Zlína.
Po	pondělním	příjezdu,	nastoupení	ubytování	a	obědu	
jsme	 vyrazili	 k	 úvodnímu	 tréninku	 do	 haly	 v	 nedale-
kých	Slušovicích.	Tento	trénink	vedl	Milan	Veselý,	flor-
balový	trenér	z	klubu	FbC	Aligators,	bývalý	člen	Komise	
ligových	rozhodčí	České	florbalové	unie.	Pod	jeho	tak-
tovkou	jsme	se	věnovali	tréninku	a	nácviku	přesilových	
her.
Úterní	dopolední	trénink	si	vzali	pod	patronát	někteří		
z		našich	dorostenců,	kteří	přišli	s	pestrou	škálou	cvi-
čení,	jež	leckdy	více	než	trénink	florbalistů	připomínala	
spíše	dětské	hry.	Odpolední	i	oba	středeční	tréninky	již	byly	v	režii	trenérského	tandemu.

Čtvrteční	den	byl	nabitý	zajímavými	návštěvami.	Jako	prv-
ní	dorazil	Rostislav	Kohút,	jenž	v	uplynulé	sezoně	koučo-
val	 superligové	mužstvo	brněnských	Bulldogs	a	v	 témže	
klubu	léta	působil	jako	šéftrenér	mládeže.	Rosťa	Kohút	ná-
sledně	vedl	oba	naše	čtvrteční	tréninky.	Na	jeho	dopolední	
trénink	navázal	Jan	Rambousek,	kondiční	a	fitness	trenér	
z	Uherského	Hradiště,	jenž	si	pro	nás	nachystal	déle	než	
hodinu	trvající	sestavu	cvičení	zaměřených	na	posílení	tý-
mového	ducha	a	vzájemné	důvěry.	Po	závěrečném	trénin-
ku	v	hale	a	návratu	na	pokoje	na	nás	již	čekal	Jakub	Gajda,	
specialista	na	 funkční	 trénink	z	kyjovského	Pohybového	
centra	LR	Fit,	který	si	pro	nás	na	závěr	soustředění	připra-
vil	pořádné	protažení	doplněné	přednáškou	o	stravě	a	vý-
živě	 sportovce.	 Program	 celého	 soustředění	 byl	 završen	

diskuzí	s	R.	Kohútem,	který	během	ní	ochotně	odpovídal	na	rozmanité	dotazy	hráčů.
Po	pátečním	příjezdu	zpět	do	Strážnice	jsme	
se	 rozloučili	 u	 týmové	 dodávky	 a	 vydali	 se	
regenerovat	po	náročných	5ti	dnech.
Tímto	 bych	 chtěl	 za	 celý	 tým	 poděkovat	
všem	osobnostem,	 jež	si	na	nás	udělaly	čas	
a	 předaly	 nám	 své	 vědomosti	 a	 zkušenosti.	
Na	 místě	 je	 rovněž	 popřát	 hráčkám	 a	 hrá-
čům,	kteří	od	nás	přestupují	do	větších	klu-
bů,	hodně	štěstí	a	úspěchů	a	vyjádřit	přání,	
aby	 nás	 důstojně	 reprezentovali	 ve	 svých	
nových	působištích.	Na	úplný	závěr	chci	po-
děkovat	všem	účastníkům	soustředění,	jejich	
rodičům	za	výborný	průběh	soustředění.

Martin Blažek
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Sportovní PEL-MEL
Již	po	několik	let	se	naše	florbalové	
oddíly	 T.	 J.	 Sokol	 Strážnice	 pravi-
delně	 účastní	 venkovní	 prezentace	
sportovních	 oddílů	 v	 našem	městě.	
Vše	má	 pod	 patronací	místní	DDM	
Strážnice	a	naše	hřiště	a	další	 atle-
tické	 atrakce	 pro	 děti	 se	 nachází		
na	 bývalém	 hokejbalovém	 hřišti	
v	areálu	Jiskry.	Celkem	čtyři	hodiny	
nabízíme	ochutnávku	toho,	co	u	nás	
děti	mohou	zažít	(seznámení	se	s	flor-
balem,	zkusit	si	obléci	brankářskou	
výstroj,	vidět	naše	dresy,	podívat	se	
na	poháry,	medaile	a	fotky	z	naší	čin-
nosti,	zkusit	si	rozcvičku	a	atletické	

disciplíny,	 zastřílet	 si	na	bránu,	ale	hlavně	si	 zahrát	florbal		
na	opravdovém	hřišti	s	mantinely).	Po	celou	dobu	se	o	své	
vrstevníky	 (návštěvníci	 akce	 se	 rekrutují	 z	 prvního	 stupně		
ZŠ	M.	Kudeříkové,	obou	našich	mateřských	škol	a	nižších	roč-
níků	gymnázia)	starají	jejich	spolužáci	–	hráči	našich	oddílů.	
Letos	to	byla	druhá	až	devátá	třída	základní	školy.
Velmi	 si	 ceníme	 toho,	 že	 se	 o	 tento	 sport	 neváhají	 podělit	
s	ostatními.	Ukáží	to,	co	umí	a	tímto	své	kamarády	nalákají	
do	oddílů	florbalu.

Vojtěch Studénka
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Letiště – novodobá tradice
Na	strážnickém	letišti	přistála	v	sobotu	24.	srpna	tři	ultralehká	letadla	z	jihu	Čech.	Už	poněkolikáté	
přiletěli	přátelé	z	Aeroklubu	Prachatice	na	pozvání	strážnické	rodačky	Pavlíny	Novákové.	Tento-
krát	viděli,	jak	Strážničané	„zarážajú	horu“.	Ocenili	nejen	košt	vína,	ale	i	zdejší	folklor,	překvapilo	
je,	do	současné	doby	uchované,	sepjetí	lidí	se	starými	zvyky.	To	bohužel	na	Prachaticku	po	pová-
lečném	odchodu	německého	obyvatelstva	neznají.

Orel Jednota Strážnice
Rozpis kroužků na školní rok 2019/2020
Orel Jednota Strážnice Vás informuje o nabídce kroužků ve školním roce 2018/2019. Začátek 
všech kroužků je od října 2019. Pokud není uvedeno jinak, všechny kroužky budou probíhat  
na Orlovně, Masarykova 381, Strážnice.
 
Mažoretky malé – pondělí  16.00–17.00 – vedoucí D. Horáková a M. Hutařová
Mažoretky velké – pátek 15.00–16.00 – bude probíhat na Vyšívačce u parku, 
                 vedoucí D. Horáková a M. Hutařová
Cvičení pro seniory – úterý 19.00–20.00 – 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 14.45–16.00 – vedoucí M. Baldock a A. Rybecká
Lakros – středa 17.00–19.00 – vedoucí M. Neumann 
Trampolínky pro děti 5–12 let – sobota 10.00–11.00 – vedoucí K. Klepáčová
 
V případě dotazů kontaktujte přímo vedoucí nebo email. orel.straznice@seznam.cz.

Jan Tomšej
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Charita Strážnice
Přijďte nás podpořit! 
Výtěžek	benefice	bude	použit	na	rekonstrukci	pokojů	pro	ubytování	osob	se	zdravotním	postiže-
ním	a	zázemí	nové	terénní	sociální	služby	pro	duševně	nemocné	osoby.	Na	místě	si	můžete	zakou-
pit	naše	prezentované	výrobky.	
Těšíme	se	na	Vaši	účast	a	další	spolupráci.
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Muzejní a vlastivědný spolek
Prosba o zápůjčku obrazů Václava Jíchy
Příští	 rok	 si	připomeneme	70.	 výročí	úmrtí	učitele,	malíře	 a	 ředitele	Dívčí	obec-
né	školy	ve	Strážnici	Václava	Jíchy	(1874–1950).	Muzejní	spolek	by	při	této	pří-
ležitosti	 rád	uspořádal	výstavu	mapující	uměleckou	tvorbu	 i	další	aktivity	 tohoto	
malíře,	 jehož	činnost	byla	po	dlouhá	léta	spojená	se	Strážnicí.	Obracíme	se	proto		
na	strážnickou	veřejnost	s	prosbou	o	zapůjčení	obrazů	Václava	Jíchy.	V	případě,	že	
se	podaří	získat	dostatečné	množství	obrazů,	tak	by	se	výstava	mohla	uskutečnit		
od	poloviny	ledna	do	konce	března	2020.	
Prosíme	 tedy	majitele	 obrazů	Václava	 Jíchy,	 kteří	 by	 byli	 ochotni	 svůj	 obraz	 za-
půjčit,	 aby	 kontaktovali	 nejpozději	 do	 konce	 měsíce	 října	 městské	 muzeum		
na	tel.	518	334	155.	
V	 současné	 době	 bychom	 od	Vás	 potřebovali	 pouze	 informaci	 o	 tom,	 zda	 byste	
mohli	obraz(y)	zapůjčit	a	případně	rozměry	obrazu,		abychom	měli	představu,		ko-
lik	obrazů	by	se	podařilo	získat.	Obrazy	by	se	v	muzeu	shromažďovaly	od	počátku	
ledna	2020,	výstava	by	proběhla	od	druhé	poloviny	ledna	do	konce	března.	
Výstavu	je	možno	uskutečnit	pouze	v	případě,	že	budeme	mít	k	dispozici	dostatečné	
množství	obrazů.	Děkujeme	všem	za	ochotu.

Ivo Vratislavský
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Blues Challenge
Kulturní	dům	Strážničan	ve	Strážnici	ve	spolupráci	s	Českou	Bluesovou	asociací	
pořádají	první	ročník	České	Blues	Challenge,	který	proběhne	5.	října	2019.	Česká	
Blues	Challenge	je	celostátní	soutěž	Českých	bluesových	kapel,	 jejíž	vítěz	je	ná-
sledně	přihlášen	do	mezinárodního	kola,	tzv.	European	Blues	Challenge,	kde	má	
možnost	a	čest	reprezentovat	Českou	republiku,	potažmo	Českou	bluesovou	scé-
nu	v	rámci	prestižního	celoevropského	klání.	Příští	kolo	European	Blues	Challenge	
bude	jubilejní,	desáté	a	bude	se	konat	v	Holandském	Zaandamu,	17.	a	18.	dubna	
2020.	
Letošními	finalisty	České	Blues	Challenge	jsou	Wband,	Mo/Fo	Cat	Clarion,	Tom	
Jegr	&	Gang	a	The	Peanuts.	Každý	z	finalistů	vystoupí	živě	5.	10.	v	krátkém	bloku	
a	bude	hodnocen	odbornou	mezinárodní	porotou,	která	je	letos	ve	složení	Milan	
Tesař	(hudební	publicista	a	rozhlasový	redaktor),	Luboš	Kadlec	(ředitel	městské-
ho	kulturního	střediska	Vyškov),	Ondřej	Fišer	(profesionální	muzikant),	Andrzej	
Matysik	(šéfredaktor	časopisu	Twoj	Blues)	a	Kjell	Inge	Fisher	Brovoll	(umělecký	
ředitel	festivalu	Blues	in	Hell,	profesionální	muzikant).	Přivítáme	i	vzácného	hosta,	
Freda	Delforge,	 šéfa	organizace	France	Blues.	Přijďte	podpořit	 soutěžící	kapely	
i	Českou	bluesovou	scénu,	5.	října	ve	Strážnici,	začátek	v	16	hod.	Po	soutěžních	
vystoupeních	a	vyhlášení	vítěze	České	Blues	Challenge	bude	následovat	koncert	
vynikajícího	amerického	blues-rockového	muzikanta,	Nicka	Schnebelena,	který	již	
v	České	republice	vystupoval	a	jistě	není	domácímu	publiku	neznámým	jménem.	
Podrobnosti	k	akci	najdete	na	sociálních	sítích	Czech	Blues	Association	a	na	webu	
czblues.cz,	vstupenky	v	předprodeji	nebo	na	místě.		 	 							Lucie Kalábová

Strážnické	publikum	čeká	jedinečná	podívaná,	americký kytarista NICK SCHNE-
BELEN.	Jednou	z	prvních	věcí,	které	na	Nickovi	objevíte,	je	jeho	odhodlání	hrát	
a	užívat	si	hudbu.	Silný	a	odhodlaný,	tak	stručně	popisují	novináři	Nickův	přístup	
k	hraní	na	kytaru	a	zpěvu.	Sám	o	sobě	říká,	že	se	mu	líbí	věci,	které	jsou	velmi	
silné	a	jednoduché.
Do	povědomí	se	Nick	Schnebelen	zapsal	jako	člen	Trampled	Under	Foot,	rodinné	
skupiny	v	Kansas	City,	která	byla	založena	v	roce	2004	a	vyhrála	v	roce	2008	
mezinárodní	Blues	Challenge	v	Memphisu.	Nick	byl	také	vybrán	pro	„Albert	King	
Award“	jako	nejlepší	kytarista	v	soutěži.	Tato	kapela	byla	nominována	v	roce	2012	
jako	kapela	roku	na	Blues	Music	Awards	a	toto	ocenění	pak	získala	v	roce	2014.	
Většina	lidí	si	myslí,	že	takto	Nick	začal,	ale	jeho	hudební	kořeny	jsou	mnohem	
hlubší.	Jeho	matka	a	otec	byli	profesionální	muzikanti,	jeho	babička	byla	zpěvačka	
velké	skupiny,	jeho	dědeček	hrál	na	kytaru	a	byl	členem	kapely	již	ve	dvacátých	
letech.
„Víte,	hudba	byla	v	mé	krvi	po	generace,“	říká	Nick.	 	 										Walter Bartoš
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Stále je možno přihlásit se do Kurzu tance a společenské výchovy, 
který byl zahájen 26. září. 

Kurz je určen studentům a probíhá každý čtvrtek 
od 16.00 do 18.00 hodin pod vedením 

Taneční školy Mědílkovi ze Zlína.
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Jiří Hiršl, kreslíř, malíř, karikaturista, je rodákem z Ostravy a k ní se také 
vztahují počátky jeho výtvarné tvorby. Vystudoval obor propagační výtvar-
nictví na SPŠ v Ostravě-Přívoze. Pracoval v propagaci Nové huti v Kunčicích. 
Po přestěhování do Hodonína pokračoval ve své profesi v Agrochemickém 
podniku v Břeclavi. Kreslené vtipy publikoval v mnoha novinách a časopi-
sech, např. v Mladé frontě, Stadionu, Gramorevue, Kmenu či Hanáckých lis-
tech a také v hodonínském regionálním týdeníku Slovácko. V letech 1993–
2009 pracoval tzv. na volné noze. 
Jiří Hiršl je však také spojen s městem Strážnicí, kde tři roky pracoval jako 
výtvarník v kulturním domě Strážničan. Od roku 2011 až dosud vykonává 
svou profesi v Domě kultury v Hodoníně. Výtvarník vystavoval na mnoha 
místech v České republice i v zahraničí. 
Jeho půvabné, poetické i vtipné kresby, které vyzařují pozitivní energii, po-
hladí po duši a také vyvolají úsměv na tváři, můžeme od 20. 10. 2019 ob-
divovat i v kulturním domě ve Strážnici v rámci Salonu Františka Cundrly. 
Na vernisáži tvorbu Jiřího Hiršla uvede Josef Fantura, ředitel Galerie vý-
tvarného umění v Hodoníně, k dobré pohodě zahraje strážnická kapela 
Huménečko a po vernisáži můžete rozšířit příjemné zážitky nedělního dne 
jedinečným koncertem Českého filharmonického sboru Brno. 
Těšíme se na Vás!                Olga Floriánová



NEOPAKOVATELNÁ PŘÍLEŽITOST VÝJIMEČNÉ UDÁLOSTI!
Do	Strážnice	se	podařilo	získat	jedinečné	velké	profesionální	pěvecké	těleso	Českého filharmo-
nického sboru Brno s dirigentem Petrem Fialou	a	s	vynikajícími	sólisty	a	klavírním	doprovodem.		
Představí	to	nejlepší,	co	lze	najít	ve	slavných	českých	i	světových	operách,	za	nimiž	se	jinak	musí	
do	velkých	brněnských	či	pražských	divadel.	Uslyšíte	 to	nejlepší	z	Nabucca, Lohengrina, Mac-
betha, Trubadúra, z Prodané nevěsty, Rusalky,	 z	 opery	V studni	 a	 z	Tajemství.	Můžete zažít  
20. 10. 2019 ve Strážnici!	Navíc	za	vstupné,	které	je	za	vystoupení	takového	prestižního	tělesa	
opravdu	symbolické.	NENECHTE SI UJÍT!            Olga Floriánová
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STRÁŽNICE SI PŘIPOMÍNÁ

AKCE SE USKUTEČNÍ ZA FINANČNÍ PODPORY FIRMY 
VM FOOTWEAR s. r. o. VÍTĚZSLAVA MACHÁČKA
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30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE
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ČT 3. 10. Green Club – seminář „FINANČNÍ PLÁNOVÁNÍ“ 17.00
Pořádá Českomoravská asociace podnikatelek a manažerek – přednáší  Hana Žůrková

SO 5. 10.  KD – finále 1. české BLUES CHALLENGE  (4 nejlepší bluesové kapely) 16.00
a koncert NICKA SCHNEBELENA (blues USA)
Vstupné 150 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

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  17.00
Zkušené lektorky poradí, jak správně oblékat mužský i ženský kroj

ÚT 8. 10. Green Club – Cestopisná přednáška Dagmar Peškové – MALTA 17.00
Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan

ÚT 16. 10. KD – PYŠNÁ PRINCEZNA 10.00
Pohádkový muzikál v podání Divadelní společnosti Julie Jurištové pro MŠ,
1.–3. třídu ZŠ a veřejnost. Vstupné 70 Kč

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
Zahraje folková skupina HUMÉNEČKO

NE 20. 10. KD – ÁRIE A SBORY ČESKÝCH A SVĚTOVÝCH OPER 17.00
pěvecký koncert Českého filharmonického sboru Brno. 
Vstupné 160 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

ÚT 22. 10. Green Club – Povídání Martina Bartoška o zdraví 17.00
Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan

ČT 24. 10. KD – BENEFICE 2019  19.00
Pořádá Charita Strážnice. Vystoupí vojenský umělecký soubor ONDRÁŠ s pořadem 
„Ondrášovské putování“. Vstupenky se prodávají v prodejně Charity Strážnice, 
ul. Kovářská 

Kulturní přehled na říjen 2019
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SO 2. 11. KD – NEZAPOMEŇ ŠOHAJKU… 19.30
pořad věnovaný půlstoletému výročí CM Mirka Menšíka. Vstupné 200 Kč. 
Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

NE 3. 11.  KD – KURZ LIDOVÉHO TANCE / ČARDÁŠ 14.00 a 16.00              
workshop povede Ľuba Mešková z FS Technik Bratislava. 14.00 hod. 
– začátečníci a 16.00 -pokročilí. Cena jednoho kurzu je 80 Kč

SO 9. 11.  Strážnice – SVATOMARTINSKÉ HODY 2019 
Město Strážnice si připomene 30 let od sametové revoluce v prostorách KD 
budou probíhat besedy, koncerty a výstava

PÁ 15. 11.  KD – beseda pro studenty s Břetislavem Rychlíkem
Green Club – večer s mladými začínajícími kapelami

SO 16. 11. KD – koncert BUTY
Green Club – přednáška „Političtí vězni 50. let“
– Koncert proti totalitě / undergroundové a alternativní kapely
Akce jsou zdarma 

ST 20. 11. KD – NORMÁLNÍ DEBIL, deník puberťáka aneb mé dětství v socialismu 19.30
retrokomedie Východočeského divadla Pardubice s Petrem Borovcem v několika rolích. 
Vstupné 300 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

PÁ 22. 11. KD – HUDECKÝ VEČER SLÁVKA VOLAVÉHO / VLČNOVSKÝ ROK 19.30
Vstupné 200 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

ÚT 26.11. KD – PERFECT DAYS 19.30
romantická komedii nejen o ženách a nejen pro ženy. 
Hrají: Lenka Vlasáková, Jan Dolanský, Petra Jungmanová, Vilém Udatný…
Vstupné 370 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

SO 30. 11. KD – 60. výročí SLPT DANAJ

Kulturní přehled na listopad 2019
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Inzerce

KULTURNÍ DŮM STRÁŽNIČAN

hledá muže pro 

DOBŘE PLACENOU BRIGÁDU, 
občasné práce 

– především přestavby sálu kulturního domu.

Zájemci hlaste se nejlépe osobně v kanceláři KD 
nebo na telefonu 518 334 905, 518 120 037.

KULTURNÍ DŮM 
STRÁŽNIČAN

přijme na občasnou 
výpomoc, brigádně 

uklízečky.

Zájemci, hlaste se 
v kanceláři KD 

nebo telefonicky 
518 334 905.
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HLEDÁM 
KE KOUPI DŮM 

V TÉTO LOKALITĚ. 
Ideálně se zahrádkou, 
nebo aspoň dvorek. 

Tel. 605 803 436 

KOUPÍM BYT 
VE STRÁŽNICI. 

Nabídněte prosím 
na tel. 736 706 224

Děkuji

Střední škola Strážnice,
J. Skácela 890,

přijme na zástup za dlouhodobou nemoc

UČITELE ODBORNÝCH PŘEDMĚTŮ 
V UMĚLECKÉM OBORU MODELÁŘSTVÍ 

A NÁVRHÁŘSTVÍ ODĚVŮ.

Nástup možný ihned.

Informace na tel.: 518 395 401, 518 395 404, 603 570 183
E-mail: info@stredniskolastraznice.cz
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Strážnické vinobraní 2019
Foto D. a Z. Bobčíkovi, R. Svobodová,  J. Dvorský, S. Hanáková


