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USNESENÍ ze 17. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 23. 9. 2019 
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice schvaluje: 
2/169 poskytnutí finančního daru ve výši  
2 000 Kč příspěvkové organizaci Základní 
škola a mateřská škola Joži Uprky Hroznová 
Lhota, se sídlem 696 63 Hroznová Lhota 318,  
IČ: 75024381, dle předložené smlouvy,
2/170 čerpání investičního fondu ZŠ M. Kude-
říkové ve výši 43 tis. Kč na nákup, dodávku, 
montáž a dopravu dataprojektoru k interaktivní 
tabuli do kmenové učebny 3. třídy,
2/171 na základě doporučení hodnotící komi-
se na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení  
ve Strážnici“ zadání zakázky uchazeči Česko-
moravská světelná s. r. o., 691 72 Klobouky 
u Brna - Bohumilice 112, IČ: 27564304, a dále 
schvaluje uzavření smlouvy s touto firmou 
v souladu s vítěznou nabídkou,
2/172 předložený plán realizace veřejné zakáz-
ky malého rozsahu na dodavatele akce „Stráž-
nice - ul. Tyršova, oprava veřejného osvětlení“, 
který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění, 
b) ELVOREV s. r. o., Anenská 405/7, 695 01 
Hodonín, IČO: 63475216, České slunce servisní  
s. r. o., středisko Bzenec, Těmická 1549, 696 81 
Bzenec, IČO: 28327225, INELSEV s. r. o., pro-
vozovna Rohatec, Moravní 6, 696 01 Rohatec, 
IČO: 25001582,
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise, 
která rovněž provede úkony spojené s oteví-
ráním obálek, posouzením kvalifikace jednot-
livých uchazečů a následným vyhodnocením 
nabídek: Radek Nejeschleba, Petr Helísek, Jaro-
mír Michálek + náhradníci: Jiří Slezák, Radek 
Tyllich, Olga Floriánová, 
2/173 dodatek č. 1 kupní smlouvy na akci „Di-
gitalizace a modernizace kina ve Strážnici dle 
standardu DCI“ (příloha č. 1 materiálu),
2/174 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro rozšíření sítě NN 
na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. Strážni-
ce na Moravě v majetku města, v rámci stavby 
„Strážnice, rozš. kNN, Spoluinvest K-2786/3“ 
na pozemku KN p. č. 2861/542 mezi organizací 

E.ON Distribuce, a. s. jako oprávněným z věcné-
ho břemene a městem Strážnice jako povinným 
z věcného břemene, 
2/175 uzavření smlouvy o zřízení věcného 
břemene v předloženém znění pro rozšíření 
sítě NN na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. 
Strážnice na Moravě v majetku města, v rámci 
stavby „Strážnice, rozš. kNN, Blata K/1704“ na 
pozemku KN p. č. 1694 mezi organizací E.ON 
Distribuce, a. s. jako oprávněným z věcného 
břemene a městem Strážnice jako povinným 
z věcného břemene. 
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/59 rozpočtové opatření č. 4/2019; na straně 
příjmů zvýšení +791,2 tis. Kč, na straně výdajů 
zvýšení + 791,2 tis. Kč v předloženém znění,
4/60 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2019 pro Soubor lidových 
písní a tanců Danaj z. s., se sídlem Veselská 
1321, 696 62 Strážnice, IČ: 48842885, ve výši 
15 000 Kč na částečné pokrytí výdajů spoje-
ných s 60. výročím založení souboru dle před-
ložené smlouvy,
4/61 uzavření darovací smlouvy na pozemky 
z vlastnictví města do majetku Jihomoravské-
ho kraje pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě 
parc. č. 197/2, ostatní plocha, ostatní komuni-
kace o vým. 1 m2, parc. č. 226/10, ostatní plo-
cha, ostatní komunikace o vým. 26 m2, parc. č. 
288/1, ostatní ploch, 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“, 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,
4/62 uzavření smlouvy v předloženém znění 
o bezúplatném převodu nemovitosti z vlastnic-
tví České republiky do majetku města – pozem-
ku parc. č. 379/4 ost. plocha, jiná plocha o vým. 
8 m2 v k. ú. Strážnice na Moravě. Daný pozemek 
je situován v zastavěném území obce a je sou-
částí veřejného chodníku v ul. Rybářská.
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Zastupitelstvo města Strážnice bere na vědo-
mí:
13 zprávu o plnění úkolů ze zastupitelstva.
2) Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje: 
110 za ověřovatele zápisu Borise Gregoroviče 
a Romana Stanislava. Zapisovatelkou zápisu 
Ludmilu Kalužovou,
111 program dnešního zasedání,
112 rozpočtové opatření č. 4/2019; na straně 
příjmů zvýšení +791,2 tis. Kč, na straně výdajů 
zvýšení +791,2 tis. Kč v předloženém znění,
113 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice 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, 
114 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 pokládku sportovního povrchu haly pro stolní 
tenis v areálu TJ Jiskra dle předložené smlouvy,
115 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2019 pro SLPT Danaj z. s., se sídlem 
Veselská 1321, 696 62 Strážnice, IČ: 48842885, 
ve výši 15 000 Kč na částečné pokrytí výdajů 
spojených s 60. výročím založení souboru dle 
předložené smlouvy,

116 uzavření smlouvy v předloženém znění 
o bezúplatném převodu nemovitostí z vlast-
nictví České republiky do majetku města, a to 
pozemku p. č. 379/4 ost. plocha, jiná plocha 
o vým. 8 m2 v k. ú. Strážnice na Moravě. Daný 
pozemek je situován v zastavěném území obce 
a je součástí veřejného chodníku v ul. Rybářská,
117 uzavření darovací smlouvy na pozemky 
z vlastnictví města do majetku Jihomoravského 
kraje, a to pozemků v k. ú. Strážnice na Mor.:  
p. č. 197/2 ostatní plocha, ost. komunikace 
o vým. 1 m2, p. č. 226/10 ostatní plocha, ost. 
komunikace o vým. 26 m2, p. č. 288/1 ostatní 
plocha, silnice o vým. 3942 m² a p. č. 288/2 
ostatní plocha, silnice o vým. 902 m², vše vede-
no na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě. Dů-
vodem navrhovaného převodu je majetkoprávní 
vypořádání k pozemkům po dokončení stavby 
silnice „II/426 Bzenec Přívoz – Strážnice, I/55“, 
které bylo dohodnuto na základě smlouvy 
o právu provést stavbu ze dne 28. 5. 2014 mezi 
městem Strážnice a SÚS Jihomoravského kraje 
v rámci stavby silnice.
3) Zastupitelstvo města Strážnice ukládá: 
8 podat zprávu o studii lokality Dúbrava II, ze-
jména ve vztahu k možnosti získání pozemků, 
nákladů na získání pozemků, časový harmono-
gram a náklady na vybudování sítí v této lokali-
tě, termín 10. 12. 2019, zodpovídá Rada města, 
Odbor investic a správy budov.

USNESENÍ z 6. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 30. 9. 2019

Investice v našem městě
Rumunská – celková rekonstrukce uličního prostoru neustále pokračuje
V ulici Rumunská nadále po-
kračují stavební práce na re-
konstrukci celého uličního 
prostoru. V celkovém nákladu 
12 mil. Kč zde firma Swietelsky 
Hodonín buduje novou komuni-
kaci včetně přilehlého chodní-
ku, a to v úzké součinnosti s fir-
mou RGW Břeclav, která v ulici 
Rumunská pro E.ON ČR provádí 
plánovanou rekonstrukci vede-
ní NN. Město v souběhu s těmi-
to pracemi buduje nové veřejné 
osvětlení včetně podzemních 
kabelových rozvodů, a to v ná-
kladu 1 mil. Kč.
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Zdravotní středisko – začínáme montovat nábytek
Provedením nové fasády ob-
jektu zdravotního střediska 
jsou nyní velké stavební prá-
ce na rekonstrukci objektu 
prakticky ukončeny. V průbě-
hu listopadu ještě proběhnou 
finální úpravy jednotlivých 
bytů, spočívající v dodávce 
a montáži zařízení jednotek – 
kuchyňské linky, sporáky, za-
řizovací předměty, dále budou 
do všech oken namontovány 
venkovní žaluzie a nakonec 
proběhne úklid celého objektu 
a jeho okolí spojený s vyklize-
ním staveniště. Zároveň pro-
vádíme v atriu dvora stavební 
úpravy tak, abychom na jaře 
mohli provést parkové výsad-
by.
       

Ulice Školní – rekonstrukce uličního prostoru ukončena
Koncem října byla celková rekon-
strukce uličního prostoru ve Škol-
ní ulici v celkové výši 4,2 mil. Kč 
zdárně dokončena. Nyní mohou 
občané využívat nově vybudova-
nou asfaltovou komunikaci včetně 
přilehlých parkovacích míst a bez 
obav se projdou po zrekonstruova-
ných chodnících. Dodavatel stavby 
firma Swietelsky Hodonín zde pro-
vedla opravdu kvalitní práci. 

Bonusem této akce je výměna nové vstup-
ní moderní pojezdové brány do areálu  
ZŠ Školní, která v celkovém nákladu cca 
350 tis. Kč nahradila původní zastaralou 
a již málo funkční bránu. 
Dále jsou ještě domlouvány konečné úpra-
vy, zejména výsadba zeleně a výběr vhod-
ného mobiliáře.
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Rekonstrukce chodníků v Rybářské ulici pokračuje rychlým tempem
V ulici Rybářská podél silnice II/426 pokraču-
jí práce na rekonstrukci chodníků. Akci pro-
vádí firma SYTYS.cz v nákladu 1 100 000 Kč 
s termínem ukončení do konce listopadu 
2019. Z dotačního programu Bezpečnost, 
zaměřeného na zvýšení bezpečnosti chod-
ců, nám bude z rozpočtu Státního fondu 

dopravní infrastruktury ČR poskytnut fi-
nanční příspěvek ve výši 361 000 Kč. Při 
této akci je kladen velký důraz na bezpeč-
nost pracovníků a chodců, proto je provoz  
na pozemní komunikaci omezen světelný-
mi semafory a doprava je vedena kyvadlo-
vě.

Oprava místní komunikace v ul. Dřevárka nabrala konečnou podobu
V průběhu září a října byl v úseku  
od vstupní brány do areálu firmy Le-
ros po můstek přes Veličku v ulici 
Dřevárka nahrazen nezpevněný hlině-
ný povrch místní komunikace novým 
asfaltovým povrchem. 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 sta-
vebních prací se na základě 
provedeného výběrového 
řízení stala firma Swietelsky 
Hodonín. Modernizaci tohoto 
prostoru, který již v loňském 
roce nasvítilo nové veřejné 
osvětlení, jistě ocení každý 
cyklista či chodec.
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Očekávaná úprava zahrady MŠ a DDM Radějovská konečně započala 
Po mnoha měsících hledání dodavatele konečně firma Tiputapas s. r. o. z Frýdku-Místku, na základě 
podepsané smlouvy o dílo, započala dne 8. 10. 2019 vlastní realizaci úpravy zahrady DDM Stráž-
nice. Začátek realizace je vlastně ukončením dlouhé přípravy, kdy již v roce 2018 jsme přichystali 
projekt řešící celkovou dispozici zahrady Domu dětí a mládeže ve Strážnici a její vybavení novými 
herními prvky. Ještě v tomto roce 2018 jsme podali na Státní fond životního prostředí ČR žádost 
o poskytnutí finančního příspěvku na vlastní realizaci, přičemž jsme z celkové výše 700 tis. Kč 
 obdrželi dotaci 500 tisíc Kč. Firma Tiputapas s. r. o. z Frýdku-Místku, nyní provádí zemní práce, 
a také již dochází k osazování prvních herních prvků. Koncem listopadu bude celá akce ukončena. 

Bezbariérovost městského úřadu získává konkrétní obrysy
Město Strážnice již dva měsíce realizuje bezbariérový přístup do objektu městského úřadu, a to 
formou budování výtahu ve dvoře MěÚ č. p. 503. Z celkových nákladů stavby 5,5 mil. Kč nám 
bude na základě podané a již schválené žádosti o dotaci z MMR ČR přiznána dotace ve výši  
1 130 000 Kč. Nezbytnou součástí této akce je také celková rekonstrukce sociálního zařízení v pří-
zemí budovy a taktéž oprava havarijního stavu chodníku v úseku od náměstí Svobody (restaurace 
na Rynku) po budovu Základní umělecké školy. Celou akci realizuje firma MSO Kyjov s termínem 
dokončení do prosince letošního roku.

Petr Helísek 
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Změna na městském úřadě
Městský úřad ve Strážnici zaznamenává v těchto dnech vý-
znamnou změnu. Po téměř 30 letech poctivě odvedené práce 
odchází do důchodu dlouholetý tajemník úřadu Jaroslav Gazda. 
Coby absolvent stavební průmyslové školy získal první pracov-
ní zkušenosti v ŽPSV (Železniční průmyslová stavební výroba). 
Od roku 1991 se stal na téměř 30 let věrným a laskavým ko-
legou všem na městském úřadě ve Strážnici. Pracoval po boku 
starostů Jaromíra Šašinky a Rista Ljasovského a od r. 2010 je 
spolehlivým pracovním partnerem i současné starostce města, 
Renatě Smutné. Zapálený vinař, veselý a společenský člověk, 
muž do nepohody a rozvážný vedoucí úřadu. Za to vše, za jeho 
pracovní i osobní nasazení a velkou trpělivost s námi, kole-
gy, bychom mu chtěli všichni ze srdce poděkovat a popřát mu 
v nové etapě života jen to nejlepší 
Milý Jardo, ať si života i nadále užíváš plnými doušky!!!

Za zaměstnance městského úřadu Renata Smutná

Nástupcem Jaroslava Gazdy a novým tajemníkem městského úřadu 
se na základě výběrového řízení stal Ing. Petr Hanák.
Rád bych se dnes představil všem Strážničanům jako Váš 
nový tajemník městského úřadu. Je pro mne ctí, že si mne 
vedení města vybralo za nástupce tajemníka Jaroslava Gazdy.

Jmenuji se Petr Hanák, pocházím z Hroznové Lhoty, kde jsem 
prožil prvních padesát let svého života. Po základní škole 
jsem studoval na tehdejším Gymnáziu Marie Kudeříkové zde 
ve Strážnici a po maturitě jsem nastoupil na VUT v Brně, 
kde jsem v roce 1990 získal titul inženýra. Ještě téhož roku 
jsem se z „mladické nerozvážnosti“ stal ve svých dvaadvaceti 
letech starostou počestné obce Hroznová Lhota a této práci 
jsem se plně věnoval až do podzimu roku 2018. V průběhu 
let starostování jsem byl i jednatelem Mikroregionu 
Strážnicko, předsedou MAS Strážnicko či předsedou 
svazku obcí ČOV Velička. Svoje působení na radnici jsem 
vždy chápal jako službu občanům a obecnému blahu.  
Po 28 letech nepřetržité služby jsem si dopřál několik 
měsíců odpočinek a poté jsem krátce pracoval na Úřadě 
pro zastupování státu ve věcech majetkových v Uherském 
Hradišti. Jsem ženatý a se svojí paní jsme vychovali čtyři, dnes 
už dospělé, děti. Jsem organizovaným chovatelem holubů, králíků a drůbeže. Mezi moje další záliby 
patří hudba, ať už folklorní či duchovní, se vším, co k tomu patří. V současné době žiji v Žeravinách, 
kde máme rodinný domek.

Na svoje působení ve Strážnici se těším a budu se snažit, aby mé 
zkušenosti a dovednosti byly ku prospěchu nejen vedení města, ale i všem 
zaměstnancům úřadu, městu a každému z Vás.
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Odbor životního prostředí a technických služeb informuje
Úklid na hřbitově
V měsíci říjnu zaměstnanci odboru technických služeb a životního prostředí pracovali v prosto-
rách hřbitova našeho města. Hlavní pozornost věnovali úpravám přerostlé zeleně, především ořezu 
na obvodové hřbitovní zdi, očistě opuštěných hrobů, ořezu náletových dřevin, úpravě městských 
hrobů a zlepšení vzhledu prostranství před hřbitovem. Dále byla odvezena přebytečná zemina 
z výkopu hrobů. Touto aktivitou chceme upravit náš hřbitov pro nadcházející slavnost Všech sva-
tých a na vzpomínku všech věrných zemřelých (Dušiček). Na přiložených snímcích je vidět stav 
zeleně před a po úpravě.

V našem městě jsme opět uklízeli zeleň
V sobotu 12. října 2019 město Stráž-
nice vyšlo vstříc svým spoluobčanům 
a nabídlo možnost bezplatného ulo-
žení biologických odpadů (ořezané 
větve, klestí, zbytky po pěstování 
zeleniny atd.), které vznikají po skon-
čení pěstební sezony na zahrádkách. 
Ve městě byly na celkem devíti sta-
novištích od rána až do odpoledne 
umístěny velkoobjemové kontejnery 
technických služeb, které občané po-
stupně plnili BIO odpadem za dohledu 
pracovníků (z důvodu kontroly uklá-
dání pouze tohoto druhu odpadu). 
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Městská policie Strážnice 
Městská policie Strážnice děkuje vedení města, vedení ZŠ a MŠ, všem peda-
gogům za jejich pomoc při výuce preventivních programů.
Již rok se s dětmi setkáváme při výuce, kde si v rámci prevence povídáme 
o tom, jak se správně chovat, jak pracovat na vztazích ve škole, doma, mezi 
kamarády a co pro ně může být nebezpečné.
K výuce používáme tzv. Notes 
strážníka Pavla, který nás zařadil 
do výukového programu mezi Kar-
lovy Vary, Mariánské lázně, Chodov 
a Cheb, kde se tento výukový mate-
riál používá.
Dále velké díky vedení městu, které 
nám zakoupilo 6 jízdních kol pro 

děti na dopravní výchovu. Nesmíme zapomenout poděko-
vat řediteli ZŠ Školní za jeho podporu v obnově doprav-
ního hřiště, které se nachází při ZŠ Školní. A poděkovat 
za snahu všech zúčastněných o prosazení výstavby nové 
výukové třídy, kde by probíhala dopravní výchova pro obě 
naše základní školy.
Dále bych chtěla upozornit, že výuka prevence neprobíhá 
na úkor práce městské policie, ale vždy tak, aby se neohro-
zil její chod.    Za městskou policii Jitka Sochorová

Termíny svozu tříděného odpadu v listopadu 2019
Papír (modré pytle) ...................................................................................................... úterý 5. listopadu
Plast (žluté pytle) .......................................................................................................... úterý 12. listopadu

Celkem bylo naplněno 19 ks kontejnerů a na další zpracování na kompost tak odvezeno 21,5 tuny 
BIO odpadu. Nejvíce odpadu přivezli občané ze Starého města, odkud bylo odvezeno celkem 5,42 
tun.
Myslíme si, že tato akce se podařila a splnila svůj účel.         Jaromír Michálek



LETEM SVĚTEM

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

1. 10. HISTORICKÉ OKÉNKO

V roce 1926 byla slavnostně otevřena nově postavená 
budova zemské odborné hospodářské školy. Této udá-
losti se zúčastnilo velké množství lidí, převážně 
zemědělců.

3. 10. „ROSTEME SPOLEČNĚ“

Semináře Hany Žůrkové, úspěšné a charismatické ženy, 
se mohly zúčastnit všechny zájemkyně o finanční plá-
nování.

3. 10. GUMEX FIRMOU ROKU

Cenu Hospodářských novin získala firma GUMEX, a to 
1. místo v soutěži Vodafone Firma roku 2019 v Jiho-
moravském kraji. Blahopřejeme!

4. 10.  I NAŠI DOMÁCÍ „MAZLÍČCI“ MAJÍ SVÁTEK

Na počest sv. Františka z Assisi, který pečoval  
o opuštěná, nemocná a týraná zvířata, si připomíná-
me Mezinárodní den zvířat.

4. 10. TURISTICKO-HOROLEZECKÝ  
 KLUB VE STRÁŽNICI

Na začátku října byl ve Strážnici tento klub  
oficiálně založen a společně s ním i facebooková 
stránka, kde můžete dále sledovat cesty a zážitky 
těchto nadšenců.

5. 10. CZECH BLUES CHALLENGE 2019

Vítězem národní bluesové soutěže se stala kape-
la WBand - CZ/SK, která bude reprezentovat ČR 
v příštím roce v Amsterdamu. Gratulujeme!

6. 10. STOLNÍ TENIS JEDE!

Víkend byl zase úspěšný pro strážnické stolní  
tenisty. Co dodat? Jsou to šikulové.

6. 10. VÝSTAVA V MUZEU

Až do 10. ledna 2020 můžete navštívit výstavu týka-
jící se socialismu v Československu. A kde? No přece 
v našem muzeu. Na zahájení zahráli talentovaní stu-
denti ZUŠ Strážnice.



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

9. 10. SETKÁNÍ SE SENIORY

Promítání filmu Kača, povídání o bezpečnosti 
seniorů, zdravotní jóga s Bety, posezení při poslechu 
harmoniky pana Vaňkáta. Oslava Dne seniorů  
v kulturním domě se vyvedla!

13. 10. SLAVNOST PADAJÍCÍHO LISTÍ

Půvabné odpoledne pro celé rodiny jsme si mohli 
užít v zámeckém parku. A nejen počasí teda vyšlo na  
jedničku.

14. 10. STUDENTI SOŠ V ITÁLII

V průběhu letošní podzimní exkurze navštívili 
studenti technických a uměleckých oborů Střední  
školy Strážnice Itálii. Jejich kroky vedly do Milána,  
Padovy, Maranella, Modeny a Benátek.

16. 10. BISKUP MALÝ VE STRÁŽNICI

Součástí oslav k 30. výročí od Sametové revoluce 
byla také přednáška Mons. Václava Malého o vývoji 
církve po roce 1989. 

16. 10. VÝROČÍ STAVBY BK

Přesně před 85 lety došlo k oficiálnímu zahájení 
stavby Baťova kanálu. Dnes je délka Baťova kanálu 
přibližně 53 km a Strážnice je jeho hrdou součástí.

18. 10. NOVÝ KABÁT ULICE ŠKOLNÍ

Máme téměř hotovo! Už jen vysadit zeleň a může-
me si užívat další velmi potřebnou ulici. Některé  
úseky během rekonstrukce daly zabrat, ale výsledek 
je pěkný. Co myslíte?

18. 10. BEZBARIÉROVOST MĚÚ VE STRÁŽNICI

Opravy v rámci projektu bezbariérovosti pokračují. 
Již brzy bude výtah hotov.

23. 10.  S REDAKCÍ PO ČECHÁCH

„Při návštěvě jihomoravské Strážnice jsme ne-
mohli vynechat prohlídku synagogy…“ Tak se píše  
o krásné památce našeho města na zpravodajském webu  
S redakcí po Čechách.

FACEBOOKEM
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Ze života města
Den seniorů (9. 10. 2019)
U příležitosti Mezinárodního dne seniorů připravilo město Strážnice oslavu 
pro ty, kdo nás vychovali, učili a předávali nám své životní zkušenosti. 
Akce se uskutečnila již podruhé, a to v příjemném prostředí KD Strážničan. 
Tentokrát však bylo nově součástí oslav také první filmové promítání, kdy 
se film „Kača“ z cyklu a produkce Strážnických obrázků stal vůbec prvním 
filmem pro diváky na novém digitálním zařízení KD. Po slavnostní premi-
éře se návštěvníci přesunuli do menšího sálu a tento velmi příjemný den 
provázela starostka města Renata Smutná. Program byl pestrý – na besedě 
s naší místní policistkou Jitkou Sochorovou jsme se mohli dozvědět užitečné 
informace o úskalích stáří z hlediska bezpečnosti. A protože pro seniory je 
důležité hlavně pevné zdraví, mohli se inspirovat zdravotní jógou trenér-
ky Bětky Chromečkové, se kterou si společně protáhli celé tělo. Slavnost 
pak vyvrcholila při hudbě vynikajícího harmonikáře Václava Váňkáta, kdy 
jsme si mohli společně zazpívat velké množství lidových písní a pochutnat  
na dobrém občerstvení.
Všem účastníkům děkujeme za příjemně strávené odpoledne a za rok na shledanou. 

Monika Chovancová a Eva Helísková
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Fčeličky v Praze 

V sobotu 12. října se členové kapely Fčeličky 
vydali do Prahy. Fčeličky pozval hudební vy-
davatel, dramaturg a spisovatel Tomáš Pade-
vět do svého multižánrového klubu Kamina 
na vlnách. Klubový prostor se nachází v pod-
palubí lodi Kamina, která kotví na Smíchov-
ské náplavce a nabízí návštěvníkům pestrý 
program (koncerty kapel známých i nezná-
mých, ale např. také besedy se zajímavými 
hosty). 
Po příjemném dni stráveném v ulicích Pra-
hy se členové kapely i jejich rodinný dopro-
vod sešli u maličkého pódia v příjemném 

prostoru klubu, aby se připravili  
na své pražské vystoupení. Pro-
běhla nejen zvuková, ale i prosto-
rová zkouška, ale všech 11 členů 
se nakonec na pódium naskládalo. 
Dvouhodinový koncert se velmi 
vydařil, výborné ozvučení a pří-
jemné prostředí doplnily profe-
sionální výkony zpěvaček i muzi-
kantů. Loď Kamina se rozhoupala  
na vlnách Vltavy a nadšení diváci 
si vytleskali i přídavek.

(AB)

Ohlasy diváků, které Tomáš Pade-
vět přeposlal do e-mailu kapelní-
ka Zdeňka Musila:
 „Je skoro půlnoc, ale první zážit-
ky jsou ty jediné pravé. Takže: Bylo 
to strhující. Fčeličky se mi vážně 
moc líbily, každá zvlášť i všechny 
dohromady.“
 
„Moc děkujeme za nevšední záži-
tek, nečekal jsem od nich tolik elá-
nu. Myslím si, že se proslaví, jen si 
jich musí někdo důležitý všimnout 
a postrčit tam, kam bezesporu 
patří. Při své skromnosti a vděku, 
že mohou hrát a zpívat v Praze, 
vystupovali naprosto uvolněně, se-
bejistě a profesionálně.“ 
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Zahradní terapie klientů STD Kotva 
s duševním onemocněním 

WBand postupuje do Evropy
Hudební skupina WBand dosáhla mimo-
řádného úspěchu, když zvítězila v celo-
státní soutěži Česká Blues Challenge 2019, 
konané 5. října ve strážnickém kulturním 
domě. Z celkového počtu padesáti kapel 
se do semifinále dostalo patnáct souborů, 
a z toho pak odborná mezinárodní porota 
vybrala do finále čtyři. Tatáž porota pak 
v sobotním soutěžním večeru určila jako 
národního vítěze WBand, který postupuje 
do celoevropského klání, jež se uskuteční 
příští rok v dubnu v Amsterdamu. Řečeno 
fotbalovou terminologií, WBand jako mistr 
České republiky za rok 2019 bude hrát Ligu 
mistrů v Holandsku. Naše město se tak objeví v bluesové Evropě, neboť WBand je považován zčásti 
za strážnickou kapelu, jejíž obsazení je: Palo Hrnčirík – kytara, zpěv, Michaela Vraňuchová – zpěv, 
Walter Bartoš mladší – kytara, Miroslav Mikeska – bicí a Walter Bartoš – baskytara, vokál.

Charita Strážnice
Sloučení služeb od roku 2020
Z důvodu nízké poptávky po službě osobní asistence a zbytečné administrativní náročnosti bu-
dou úvazky pracovníků osobní asistence převedeny do pečovatelské služby. V rámci transformace 
pečovatelských služeb a naplnění vize Jihomoravského kraje máme v pečovatelské službě cílovou 
skupinu kromě seniorů, chronicky nemocných a zdravotně postižených občanů také rodiny s dítě-
tem/dětmi. Navíc cílová skupina již není omezena věkem. Proto je tedy možné veškerou naši pomoc 
poskytovat v rámci pečovatelské služby. 
Osobní asistence skončí k 31. 12. 2019 a od nového roku 2020 bude služba u klientů osobní 
asistence plynule pokračovat ve stejném rozsahu pečovatelskou službou. Tým pracovníků na obě 
služby je stejný, pracovníci mají dělené úvazky, takže pro klienty se vlastně nic nemění a nám 
ubyde hlídání naplnění úvazků ve dvou službách a dvou obcích s rozšířenou působností. Věřím, že 
budeme nadále poskytovat kvalitní službu všem, kteří jsou v nepříznivé sociální situaci a potřebují 
naši pomoc.      Marie Kristoňová, vedoucí pečovatelské služby a osobní asistence 

Zahájení nové sociální služby od roku 2020
Z důvodu velké poptávky na pomoc osobám s duševním 
onemocněním v produktivním věku bude Charita Stráž-
nice poskytovat od ledna 2020 novou terénní službu 
pro tuto cílovou skupinu. Terénní sociální služba Sociál-
ní rehabilitace bude mít zázemí ve Strážnici na Dúbravě 
1480. Bude zatím jen poskytovat službu pro náš regi-
on jeden den v týdnu, jelikož zatím bude financována 
z vlastních zdrojů Charity Strážnice. Hledáme možnos-
ti dotace na financování rozšíření této sociální služby. 
Kontaktní informace na telefonu 737 054 064.

Marie Jurasová, vedoucí sociální služeb 
pro osoby s duševním onemocněním
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ČSCH ZO Strážnice
5.–6. 10. 2019 uspořádala Výstavu 
králíků, holubů, drůbeže, exotické-
ho ptactva, akvarijních ryb, hlodavců  
a 4. ročník slovácké speciální výstavy 
králíků rexů. Návštěvníci mohli za ne-
příliš příznivého počasí zhlédnout přes 
450 zvířat.
Děkujeme všem návštěvníkům, kteří 
přišli podpořit a prohlédnout si výsled-
ky celoroční práce chovatelů ze Stráž-
nice a okolí a také zahraničních vysta-
vovatelů. Děkujeme městu Strážnice, 
sponzorům a všem členům i nečlenům 
za pomoc s realizací výstavy, bez jejichž 
velké podpory by nebylo možné výstavu uspořádat. 

Pokud Vás to zajímá, ale neví-
te, jak se stát členem našeho 
spolku ve Strážnici, podílet se 
tak aktivně na chovatelství, 
zachování genofondu různých 
plemen a barevných rázů, účas-
ti na výstavách a na chovatel-
ských olympiádách, volejte či 
pište na tel. 608 414 805 nebo 
e-mail z.petura@seznam.cz. 
Rádi Vám zodpovíme všechny 
dotazy.

Za ČSCH ZO Strážnice
 jednatel Zdeněk Peťura

Oznámení
Myslivecký spolek Strážnice

Myslivecký spolek Strážnice bude, z důvodu snížení škod zvěří, provádět v lokalitě 
„Vinohrady“ odlov zvěře v termínech 23. 11. 2019  od 9 hod do 13 hod v trati Teplá, 

Varhany, Dolní a Horní Štanfát, Podkovná, Mrhoně a Svislé. 
V termínu 14. 12. 2019 od 9 hod do 13 hod v trati Žebráky, Horní a Dolní hora a Příčná. 

Tímto zdvořile žádáme majitele pozemků o oboustrannou toleranci 
a pochopení z důvodu bezpečnosti. 

Děkujeme MS Žerotín Strážnice

Svaz zdravotně postižených občanů
oznamuje, že má nové webové stránky: https://straznice-szpo.webnode.cz
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz e-mail: ddm.straznice@gmail.com

SO 2. 11. JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH A STARŠÍCH ŽAČEK V HÁZENÉ
 Kde: sportovní hala Vnorovy. Kdy: v 9 hodin a v 11 hodin. Vstupné: zdarma
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeřem SHK Velká nad Veličkou.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

ST 13. 11. XVII. ROČNÍK KATEŘINSKÉHO BĚHU STARÝM MĚSTEM
 Prezentace 15.00–15.30 hod. Start v 15.30 hodin – Strážnice (Staré město)
 Pro děvčata a chlapce – předškoláky a děti do 15 let. Startovné 30 Kč
 Závodníci dostanou občerstvení: párek, teplý čaj. Vítězové obdrží diplom, medaile 
 a drobné věcné ceny.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587

ČT 14. 11. 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

PÁ 29. 11. ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ – POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!
 Kde: zahrada Domečku. Začátek: v 17 hodin
 Čekají na Vás: čertovské hrátky a soutěže, soutěž čertovských masek, čertovský guláš,
 placky a čajíček
 Doprovodný program: Ohňová show, vystoupení pěveckého souboru malé Fčeličky
 Cena slosovatelné vstupenky 30 Kč, rodinné 60 Kč
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587

 ADVENTNÍ VĚNCE
 Kde: tělocvična Domečku. Začátek: v 17 hodin
 Zhotovení adventních věnců
 Vstupné: 40 Kč + cena za spotřebovaný materiál
 Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel. 731 116 083

PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC 2019
ÚT  3. 12. MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISU
PÁ 13. 12. DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI
SO 14. 12. O PUTOVNÍ POHÁR DDM STRÁŽNICE V MINIHÁZENÉ

VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2019/2020
Ceny za kroužky platí za období od října 2019 do května 2020

Název kroužku Pro Den Hodina Cena
Angličtina děti 6–12 let Čt 16.00–17.00 1000,-
Badatelský klub děti od 8 let Po 15.30–17.00 zdarma
Dřevořezbář děti od 12 let a dospělé Čt 16.00–18.00 1000,-
Keramika zač. + pokročilé 8–99 let Po 16.00–17.30 1000,-
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Novinářský kroužek děti 1.–9. třídy + gymnázium Po 15.30–16.30 300,-
Ornamentika širokou veřejnost St 15.00–16.30 600,-
Šachový kroužek děti ZŠ + gymnázium So 10.00–11.30 600,-
Včelařský kroužek zájemce od 11 let Út 16.00–17.00 400,-

PODĚKOVÁNÍ
Dům dětí a mládeže Strážnice děkuje touto cestou NÚLK Strážnice, Rumpoldu UHB s. r. o.,
 LČR s. p. Lesní správě Strážnice a dalším sponzorům za podporu a spolupráci při realizaci akce 
„Slavnosti padajícího listí 2019“. Zároveň děkujeme všem přátelům „Domečku“, kteří
se jako dobrovolníci podíleli na organizaci a průběhu této akce.

BLIŽŠÍ INFORMACE O KROUŽCÍCH, AKCÍCH, LYŽAŘSKÉM POBYTU
A OZDRAVNÉM POBYTU U MOŘE V ŘECKU NAJDETE NA NAŠICH

WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.DDMSTRAZNICE.CZ

Rodinné centrum Strážnice
LISTOPADOVÉ OKÉNKO RODINNÉHO CENTRA
MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK
středa, pátek 9–12 h, čtvrtek 15.30–18 h
Pro maminky, tatínky a jejich dětičky, vítáme i dědečky a ba-
bičky. Hrajeme si, zpíváme, tvoříme i povídáme
PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ pro jednotlivé 
páry nebo skupinku dle domluvy na tel. 603 240 533
Modlitby otců – pondělí od 20 h

ZVEME VÁS:
SVATOMARTINSKÝ LAMPIČKOVÝ PRŮVOD
8. 11. v 18.15 h od kostela sv. Martina
PŘEDAVENTNÍ KARNEVAL   
24. 11. od 15.30 h tělocvična ZŠ MK Strážnice
KLUB DESKOVÝCH HER  
pátky 17–19 h, každý sudý týden (1. 11., 15. 11., 29. 11.), klubovna ZŠ MK Strážnice

ZAPIŠTE SI DO KALENDÁŘE PROSINEC:
MIKULÁŠ VE MĚSTĚ – neděle 8. 12. v rámci adventního jarmarku
STRÁŽNICKÝ ŽIVÝ BETLÉM – 26. 12. v 17 h kostel P. Marie

Kontakt: B. Bučková, mob. 603 240 533, Facebook, email: cprstraznice@seznam.cz
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Zrekonstruované odborné učebny byly zprovozněny Jiří Machálek
V  úterý  24.  září  2019  v  naší 
škole  proběhlo  slavnostní  ote-
vření  tří  zrekonstruovaných 
odborných  učeben.  Slavnosti 
a symbolického přestřižení pás-
ky se zúčastnila starostka města 
Strážnice  Renata  Smutná,  mís-
tostarosta města Walter Bartoš, 
zaměstnanci  Městského  úřadu 
ve  Strážnici,  kteří  se  na  rekon-
strukci  organizačně  podíleli: 
Radek  Tyllich,  Petr  Helísek,  ře-
ditelé  škol  a  školských  zařízení 
a  další  hosté.  A  protože  se  ote-
vření odborných učeben a jejich 
představení  uskutečnilo  v  den 
konání  třídních  schůzek,  nově 
rekonstruované  prostory  si  při-
šla prohlédnout řada přítomných rodičů. Modernizace odborných učeben (jazykové učebny, inter-
aktivní učebny a odborné učebny fyziky a chemie), které se nacházejí v historické školní budově 
bývalé měšťanské školy, probíhala především od února do června letošního roku. Součástí rozsáh-
lé  rekonstrukce bylo  (kromě kompletní modernizace učeben)  také pořízení nového  schodolezu 
pro zabezpečení bezbariérového pohybu ve školních budovách, venkovní výsadba dřevin, zlepšení 
IT vybavení  a naplnění požadovaného standardu konektivity ve  škole. Modernizace odborných 
učeben byla realizována především díky dotaci získané z Integrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) a spolufinancování celého projektu ze strany zřizovatele školy – města Strážni-
ce. Zdařilá modernizace odborných učeben vytváří předpoklady pro to, aby se do budoucna dále 
zkvalitnila výuka žáků v cizích  jazycích, přírodovědných  i profilových předmětech  (český  jazyk 
a matematika).
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Prvňáčci ve skanzenu   Hana Vajčnerová
Dne  24.  září  se  obě  první  třídy 
naší  školy  účastnily  naučného 
programu  „Podzim  na  dědině“, 
pořádaného  Národním  ústavem 
lidové  kultury  ve  strážnickém 
skanzenu. Žáci se zde mohli  jed-
nak  seznámit  s  tradičními  způ-
soby  hospodaření,  podzimními 
pracemi, zvyky a obyčeji a jednak 
zde  mohli  nasát  krásnou  atmo-
sféru  právě  začínajícího  podzi-
mu.  Milým  překvapením  byla 
ochutnávka  jablečného  moštu, 
tradičních pokrmů a zapojení dětí do všech aktivit na jednotlivých stanovištích. Děti zde strávily 
příjemný den naplněný novými zážitky.

Šesťáci si utužovali kolektivy  Milena Bačíková
Na  konci  září  žáci  šestých  ročníků  úspěšně 
absolvovali  adaptační  pobyt  na Mlýnkách pro 
utužení  nově  vznikajících  třídních  kolektivů. 
Díky  společným  zážitkům  se  jejich  třídy  staly 
soudržnější, kolektiv pevnější a mnozí z nich si 
našli  nové  kamarády. Nastavili  si  svá pravidla 
ve třídě, učili se být dobrými kamarády, tolero-
vat se a pomáhat si. Také jejich třídní učitelky 
se krásně zapojily do všech aktivit a staly se pro 
své žáky oporou a vzorem. Odměnou všem bylo 
krásné slunečné počasí, dobrá nálada, písnička 
u  táboráku  a  spousta  zážitků. Můžeme dětem 
jen přát, aby jim takové přátelství vydrželo napořád.      

Škola ožila podzimním tvořením  Klára Kamenská
Naše škola ožila podzimem a podzimním tvořením. Pro žáky prvního stupně byla vyhlášena každo-
roční výtvarně-pracovní soutěž s názvem „Podzimní zvířátka a jejich domečky“. Sešlo se nám velké 
množství nejrůznějších zvířátek od sov, ježků, housenek, až po skořápkové draky a myšky. Neméně 
nápadité byly  i různé domečky 
z přírodnin a dýní. Celou výsta-
vu žákovských výrobků si mohli 
žáci spolu s rodiči prohlížet na 
chodbách prvního stupně a hla-
sovat o nejzdařilejší dílko. Vítěz-
ní tvůrci byli odměněni diplomy 
a  dárečky.  Jako poděkování  za 
účast obdrželi všichni soutěžící 
pamětní diplom. Výstavou jsme 
se  všichni  naladili  na  barevný 
voňavý a krásný podzim.
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Pohár Emila Zátopka  Ondřej Spazier
Za krásného slunečného počasí se na atletickém oválu v Hroznové Lhotě uskutečnil začátkem října 
štafetový závod na 21 km s názvem „Pohár Emila Zátopka“. Cílem závodu je štafetovým způsobem, 
kdy startuje za školu 21 závodníků, uběhnout v co nejkratším čase 21kilometrovou vzdálenost  
(21 x 1000 m). Za školu musí startovat minimálně šest dívek a poslední úsek štafety může absol-
vovat učitel či host. Naši školu reprezentovalo poměrně mladé družstvo tvořeno převážně žáky ze 
sedmých a osmých tříd. Z 12 základních škol jsme sice obsadili poslední příčku v čase 1:29.35,81, 
ale potenciál družstva je sympatický a je potřeba poděkovat všem reprezentantům školy za obrov-
skou bojovnost a reprezentaci školy. 

Poskytování bezplatné stravy V  Zdeňka Dudová
Naše škola je pátým rokem zapojena jako partner s finanční spoluúčastí do projektu Potravinové 
a materiální pomoci dětem postiženým chudobou na školách v Jihomoravském kraji V podpořené-
ho finančními prostředky z Operačního programu potravinové a materiální pomoci spolufinanco-
vaného z Fondu evropské pomoci nejchudším osobám a ze státního rozpočtu.
Zapojením  do  projektu  Poskytování  bezplatné  stravy  dětem  postiženým  chudobou  ve  školách 
v Jihomoravském kraji V a podpisem smlouvy s Jihomoravským krajem získala naše škola jako 
partner s finančním příspěvkem nárok na prostředky ve výši 28 563,65 Kč, ze kterých mohou 
být v tomto školním roce hrazeny obědy po celý rok dětem, které se nacházejí v hmotné nouzi 
na základě posouzení úřadu práce. V letošním školním roce bude podpořeno 6 dětí, které se díky 
projektu mohou bezplatně stravovat ve školní jídelně.
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Základní škola Školní Strážnice
Škola plná sportu
Sportovní den
K životu naší školy patří také spor-
tovní  akce,  které  umožňují  našim 
žákům  a  jejich  učitelům,  aby  se 
lépe  poznali  i  mimo  školní  lavice. 
Dne 27. 9. 2019 proběhl na našem 
školním  hřišti  sportovní  den.  Žáci 
1. stupně se utkali ve třech disciplí-
nách – v běhu na 50 metrů, skoku 
do  dálky  z  místa  a  ve  štafetovém 
běhu. Z mladších žáků získali 1. mís-
to  Jana  Čopová  a Michal  Rozman. 
Ze starších žáků byli nejúspěšnější 
Nikol  Motyčková,  Anna  Leskovská 
a Pavel  Labaj. Ve  štafetovém běhu 
nejvíce zabojovala třída 5. A. Děti šly do každé disciplíny s plným nasazením, vzájemně se podpo-
rovaly a bouřlivě fandily. Všichni si tento den sportu a pohybu užili a těší se na další akci školy.

Lenka Plačková

Jako každoročně se poslední pátek v září 
sešli žáci na sportovním hřišti, aby si užili 
pohybu na čerstvém vzduchu a taky po-
rovnali své síly se svými vrstevníky. Dě-
tem  rozhodně  nechyběl  sportovní  duch 
a nadšení. Proto mohli učitelé na základě 
jejich sportovních výkonů vybrat nejlepší 
z nejlepších a všichni žáci  jim mohli za-
tleskat k získání diplomu i medaile, kte-
ré osobně předával pan ředitel. Všechny 
třídy se  také utkaly ve štafetovém běhu 
a na závěr sportovního dne byl nejrych-
lejší třídě předán pohár. 

Jana Múčková
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Sportovní aktivity na Čápovce                 
Naše  škola  tradičně  absolvovala  dva  náročné  bě-
žecké  závody. Přespolní běh v Hodoníně a Zátop-
kův půlmaraton v Hroznové Lhotě. Už několik  let 
si držíme svůj standard a v těžké konkurenci vždy 
obstojíme. Nejlépe se umístili žáci druhého stupně 
v Hroznové Lhotě, kde získali 3. místo. Děkuji všem 
běžcům za vzornou reprezentaci školy. 
Renata Lanová

Zátopkova pětka Šárka Hlahůlková 
Začátkem října se tradičně v Hroznové Lhotě na školním hřišti sešly děti ze 13 okolních škol, aby 
porovnaly své výkony ve štafetovém běhu o pohár Emila Zátopka, vynikajícího československého 
sportovce, čtyřnásobného olympijského vítěze ve vytrvalosti. Každý závodník musel zdolat úsek 
dlouhý  200  m,  v  týmu 
vždy  závodilo  dvacet 
pět  žáků  prvního  stupně 
a  podmínkou  byla  účast 
minimálně  deseti  dívek. 
Na  úspěch  svých  starších 
spolužáků  jsme  sice  ne-
navázali,  mezi  městský-
mi  školami  jsme  obsadili 
pěkné 4. místo, nikomu to 
však nevadilo. I přes nepří-
zeň  počasí  všichni  odchá-
zeli do autobusu spokojeni 
s  novým  basketbalovým 
míčem, Fruikem a Tatran-
kou v kapse. Všem dětem 
děkujeme  za  vzornou  re-
prezentaci školy.
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Olympijský víceboj na Čápovce Lucie Kuřinová
V  letošním  školním  roce  se naše  škola  zapojila  do pro-
jektu „Sazka olympijský víceboj“. Je to jedna z klíčových 
aktivit Českého olympijského výboru v rámci kampaně na 
podporu sportu a zdravého životního stylu. Jeho hlavním 
cílem je v průběhu běžných hodin tělesné výchovy zapo-
jit žáky do měřitelných disciplín a najít  jejich přednosti. 
Analýza nám také ukáže, kterým sportům by se měl žák 
věnovat, a zjistíme, že sport je tu opravdu pro každého. 

Zdravověda na naší škole Jana Zalubilová
Ve dnech 24.–27. 9. proběhlo na naší  škole proškole-
ní první předlékařské pomoci pro žáky  I.  a  II.  stupně. 
Naši žáci 9. ročníku předávali své znalosti v poskytová-
ní první pomoci svým mladším spolužákům velmi zod-
povědně a kvalitně. Všichni měli možnost si vyzkoušet 
ošetření různých druhů poranění i prakticky. Naučili se 
ošetřit zlomeniny, popáleniny, rozlišit různé druhy krvá-
cení, zopakovali si důležitá telefonní čísla na zdravotní 
záchrannou  službu  a  integrovaný  systém.  Pokusili  se 
také oživit člověka nepřímou masáží srdce a vyzkouše-
li  si uvést  zraněného do stabilizované polohy. Deváťá-
ci  zaslouží  za  svou prezentaci  velkou pochvalu. Všem 
přejeme, aby museli řešit jen minimum poranění nebo 
vůbec žádné, a když už, tak aby si vždy dokázali i díky našim deváťákům v těchto situacích poradit.

Bioplynová elektrárna  Libor Pavlík

Dne 11. října se žáci devátých ročníků vydali do firmy Žerotín a. s. Strážnice na prohlídku „Bi-
oplynky“. Prováděli nás paní Kočvarová a pan Svrčina, který nám vysvětlil, jak bioplynová stanice 
funguje. Viděli jsme zásoby bioodpadu, které by zabraly plochu o velikosti dvou fotbalových hřišť. 
Tyto zásoby vydrží na půlroční provoz stanice. Mohli jsme nahlédnout i do plynojemu a do řídicí 
místnosti, kde nám vysvětlil, co se děje v případě nějaké závady. Fyzikální exkurzi  jsme si užili 
a dozvěděli jsme se hodně užitečných informací o ZD a bioplynové elektrárně.



11/2019 25

Dětský bazárek Blanka Jančíková
Již podruhé dala naše škola k dispozici pro-
story jídelny pro konání velmi zdařilé a hoj-
ně navštěvované akce Podzimní a zimní dět-
ský bazárek. Veškeré organizace se ochotně 
zhostily M. Plachá a M. Macháňová. V pátek 
25.  a  v  sobotu  26.  října  si  zájemci  mohli 
vybrat z velkého množství oblečení, hraček 
i  sportovních  doplňků  pro  děti  ve  věku  od 
0 do 18 let. 

Střední škola Strážnice
Střední škola Strážnice v Itálii
V  průběhu  letošní  pod-
zimní  exkurze  (2.–6.  10.) 
navštívili  studenti  tech-
nických  a  uměleckých 
oborů Střední školy Stráž-
nice  Itálii.  Jejich  kroky 
vedly  do  měst  Milána, 
Padovy,  Maranella,  Mo-
deny  a  Benátek,  kde  se 
seznámili  s  významnými 
poklady italské renesance 
i  každodenním  životem 
a kulturou, pyšnící se ze-
jména  proslulou  gastro-
nomií. 
Naše cesta se začala v Miláně, kde si studenti prohlédli bronzového koně od Leonarda da Vinci 
a osmý největší stadion v Evropě a domov proslulých fotbalových klubů AC a Inter Milán San Siro. 
Nezapomněli jsme ani na hrad Castello a Dóm Narození Panny Marie. V Padově nás uchvátila ba-
zilika sv. Antonína, kde je tento světec pohřbený, před chrámem jsme obdivovali jezdecký pomník 
od Donatella. 
Druhý den jsme pokračovali do měst Modeny a Maranella a zdejších slavných muzeí automobi-
lové značky Ferrari. Připomněli jsme studentům, že autorství muzea v Maranelle náleží českému 
architektu Janu Kaplickému. 
Závěrečný den exkurze jsme 
prožili  v  Benátkách.  Město 
s  jedinečnými  historickými 
památkami  na  vodě,  zapsa-
né v seznamu světového dě-
dictví UNESCO, jsme obdivo-
vali z mostu Rialto, prohlédli 
jsme  si  baziliku  a  náměstí 
San  Marco  a  projeli  se  ka-
nálem Grande. Těšíme se na 
další zajímavé exkurze. 
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Nový školní vzdělávací program – Vývoj IT a průmyslových aplikací
V současné době spousta firem v Jihomoravském kraji postrádá absolventy a pracovníky, kteří 
by byli zruční v IT a průmyslových aplikacích. Střední škola Strážnice se proto rozhodla připravit 
od září roku 2020 nový školní vzdělávací program, kde kromě základů techniky a informačních 
technologií získají žáci znalosti a dovednosti pro oblast, která má před sebou velkou budoucnost. 
Studium  je  zaměřené na počítačové, mobilní, průmyslové aplikace a herní průmysl a  rozšířené 
o výuku počítačového modelování a animací. 

Vzdělávací nabídka střední školy Strážnice:

Obory vzdělání s maturitní zkouškou:
Strojírenství – CAD a CAM systémy 
Vývoj IT a průmyslových aplikací
Oděvní a interiérový design 
Umělecké obory vzdělání s maturitní zkouš-
kou:
Móda, styling, média 
Grafický design 
Obor vzdělání s výučním listem:
Aranžér – propagační tvorba
Dálkové nástavbové studium:
Podnikání 

Více na www.stredniskolastraznice.cz, 
příp. na Facebooku SŠ Strážnice.
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Gymnaziální výtvarná akademie
Již čtvrtým rokem probíhá na Purkyňově gymnáziu pod vedením Ondřeje Mik-
la výtvarný kurz pro zájemce z řad veřejnosti. Kurz má název Gymnaziální vý-
tvarná akademie (GYVA) a koná se každou středu od 13.30 do 15.10 hod. od 
října 2019 do června 2020. Zájemci se mohou přihlásit emailem na mikl@gys.
cz nebo telefonicky na číslo 518 332 106, klapka 114.

Ekolympiáda potřinácté Jan W. Jongepier
V pátek 27. září se na naší škole konal další ročník soutěže Ekolym-
piáda, ve které žáci 2. stupně okolních škol soupeří ve znalostech 
z oblasti životního prostředí. Letos se  jí  zúčastnily školy z Veselí 
nad Moravou, Vnorov, Strážnice, Hodonína, Prušánek a Čejkovic.
Soutěž začala testem s otázkami nejen o přírodě, ale i o odpadech, 
energii, vodě, půdě nebo přírodních zdrojích. V zámeckém parku 
je pak čekalo pět stanovišť s úkoly ze zoologie, botaniky, chemie, 
fyziky a zeměpisu, která připravili naší třeťáci a čtvrťáci ve spolu-
práci se svými učiteli. 
Výkony  se mezi  školami moc  nelišily,  a  tak  o  vítězství  rozhodlo 
především splnění komplexního úkolu, který spočíval ve vytvoření 

plakátu na celoroční kampaň ke snížení plastového odpadu. Nejšikovnější se ukázala být trojice 
žáků hodonínského gymnázia, ale k prvnímu místu neměli daleko ani žáci Církevní základní školy 
ve Veselí nad Moravou. Třetí skončila ZŠ Vnorovy a hned po ní se umístilo družstvo Purkyňova 
gymnázia.
Všichni  soutěžící  si  odnesli  tašky  s pěknými knihami,  časopisy a  zápisníky,  které darovaly dvě 
ochranářské  organizace  z Veselí  nad Moravou  –  Základní  organizace Českého  svazu  ochránců 
přírody Bílé Karpaty a Vzdělávací a informační středisko Bílé Karpaty.

Kurzy na Vápenkách Jan W. Jongepier
V druhém zářijovém  týdnu se noví  žáci primy a prvního  ročníku zúčastnili  adaptačního kurzu, 
který se již tradičně konal v Rekreačním středisku Vápenky. Jeho hlavním cílem bylo poznat spo-
lužáky a blíže se s nimi seznámit. Pod vedením psychologa Jaroslava Mrkvy procházeli naši noví 
studenti celou řadou aktivit, které měly napomoci stmelit žáky z různých základních škol do jed-
noho fungujícího kolektivu. Vyzkoušeli si i některé odborné techniky, například k procvičení pa-
měti. Nechyběla  legrace  nebo  fotba-
lové utkání dvou smíšených družstev, 
ve kterých po boku chlapců statečně 
a  s  velkým  zápalem hrála  i  děvčata. 
Vyšel  čas  i  na  příjemnou procházku 
do lesa.
O měsíc později jela do Vápenek třída 
kvinta,  jejíž  žáci  absolvovali  preven-
tivní  program.  Jeho  záměrem  bylo, 
aby  žáci  v  třídním  kolektivu  dobře 
spolupracovali a začali se připravovat 
na to, že za pár let budou maturovat.

Purkyňovo gymnázium Strážnice
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Sport
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Strážnice 
V létě započala kompletní rekonstrukce fotbalového hřiště, která zahrnuje vybudování podzemní-
ho závlahového systému, vytvoření drenážního systému a výsev nového přírodního trávníku. Jak 
můžete vidět, když jedete kolem hřiště, už se nám to zelená. Do konce tohoto roku ještě proběhne 
rekonstrukce šaten a sociálního zázemí fotbalového oddílu v přízemí budovy, které jsou v původ-
ním stavu a po více než čtyřicetiletém užívání již zcela nevyhovující jak po stránce estetické, tak 
především po stránce funkční.

Celkové náklady akce činí 7 mil. Kč. Fotbalovému oddílu se podařilo získat investiční dotaci z Mi-
nisterstva školství, mládeže a tělovýchovy ve výši 4,9 mil. Kč. Jelikož i město Strážnice fandí sportu, 
tak nám schválilo dotaci ve výši 2,1 mil Kč, která pokryje zbylých 30 % nákladů na tuto akci. Za to 
patří městu velké poděkování. Veškeré činnosti od zpracování žádosti o dotaci, výběrové řízení na 
nejvhodnějšího dodavatele, přípravu a pomocné činnosti atd. si fotbalový oddíl dělá svépomocí. Jed-
ná se o lidi, kteří se fotbalu věnují jako trenéři, funkcionáři, hráči nebo jim prostě jen záleží na tom, 
jak to v našem městě vypadá a jak vytvořit co nejlepší podmínky pro to, aby dostali děti od počítačů, 
tabletů a telefonů. Samozřejmostí jsou pravidelné brigády v areálu, kde je stále práce více než dost. 

Další  významnou  částku  jsme  investovali  do  údržby  hřiště 
s umělým povrchem.  Byla provedena dlouhodobá údržba povr-
chu odbornou firmou, což je nezbytná podmínka pro recertifika-
ci a získání atestace FAČR pro hřiště s umělým trávníkem třetí 
generace  na  další  období.  V  rámci  této  údržby  bylo  doplněno  
9 tun granulátu. Náklady akce byly 122 tis. Kč. 
Jelikož hřiště prochází rekonstrukcí, bylo potřeba vyřešit tréno-
vání a zápasy všech kategorií. U kategorií přípravek jsme našli 
azyl  na  hřišti  v  Sudoměřicích.  Tuto  dobu  jsme  také  využili  na 
prezentaci našeho klubu v okolních vesnicích a získání dalších 
„oveček“ do našich řad. V rámci prezentace  jsme měli ukázko-
vé tréninky na hřištích v Radějově a ve Tvarožné Lhotě. Týden 
se zde trénovalo a vyvrcholilo to víkendovými mistráky. Rodiče 
měli možnost se podívat, jak fungujeme a děti si to mohly hned 
vyzkoušet. Myslíme, že to mělo velký úspěch a v kategorii pří-
pravek (r. 2009 a mladší) nám teď trénuje na 60 dětí. Doufáme, 
že všichni vydrží a přivedou  ještě své kamarády a kamarádky. 
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Kultura ve městě
Pozvánka do městského muzea
V letošním roce si připomínáme 30. výročí Sametové revoluce, období politických změn v Česko-
slovensku, které vedly k pádu komunistického režimu. Při této příležitosti jsme se rozhodli při-
pravit v muzeu výstavu, která by svým obsahem připomněla dny všedního života socialistického 
Československa. 
Hlavní autorem výstavy je místní sběratel Vojtěch Bača, který se získáváním exponátů z 20. století 
zabývá již řadu let a podařilo se mu shromáždit opravdu úctyhodné množství předmětů. 
Na výstavu se podařilo získat řadu předmětů, používaných v domácnostech v 50.–80. letech mi-
nulého století. Součástí výstavy je mimo jiné i dobový tisk z 50.–80. let, mezi kterým nechybí 
staré noviny jako např. Rudé právo, Mladá Fronta, či Rovnost. Na výstavu se podařilo získat tisko-
viny zachycující významné dobové události, první let člověka do vesmíru, srpnové události roku 
1968 i listopad 1989. Mezi tiskovinami nechybí ani nejrůznější dobové časopisy včetně dětských, 
z nichž některé vycházejí i dnes. 
Návštěvníci si na výstavě mohou 
prohlédnout celou řadu trojroz-
měrných exponátů, elektroniku  
z 50.–80. let, radiopřijímače, gra-
mofony, televize, kuchyňské a dro-
gistické zboží, k zajímavostem se 
řadí také ukázky dobových dět-
ských hraček. Součástí výstavy je 
rovněž dětský koutek, kde si děti 
mohou vyzkoušet psaní na starém 
psacím stroji, či složit puzzle. Vý-
stava určena nejen pro pamětníky 
potrvá do 10. ledna. Všichni jste 
srdečně zváni. 

Ivo Vratislavský

Žáci a dorost, kteří jsou ve spojeném klubu s Veselím nad Moravou, využívali hřiště FC Veselí nad 
Moravou. Muži našli útočiště na hřišti v Hroznové Lhotě a jeden zápas odehráli ve Bzenci. Všem, 
kteří nám takto pomohli a vyšli vstříc, „DÍKY“. 
Ještě jsme jednu velkou kapitolu neuzavřeli a už přemýšlíme o tom, co vylepšíme příště. Rádi by-
chom zapracovali na obnově zeleně v areálu. Jelikož mnohé stromy jsou již přestárlé a ve špatném 
technickém stavu, rádi bychom je nahradili novou výsadbou. Proběhly již jednání a obhlídky s do-
tčenými orgány a nyní se vyjadřují k naším žádostem. Plánujeme výsadbu tradičných listnatých 
druhů jako je lípa nebo javor. V příštím roce bychom také rádi vybudovali nové oplocení podél 
ulice Bzenecká. 
Veškeré informace ohledně dění ve fotbalu, výsledky, kontakty na trenéry atd. najdete na našich 
www stránkách www.fotbal-straznice.cz

Veronika Jamná
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Národní ústav lidové kultury
Předvánoční pořad Radujme se, veselme se... ve strážnickém skanzenu 
30. 11. a 1. 12. 2019

Národní ústav lidové kultury připravuje na so-
botu 30. listopadu a neděli 1. prosince ve stráž-
nickém skanzenu předvánoční pořad Radujme 
se, veselme se…
V programu nebudou chybět již tradiční ukázky 
adventních  a  štědrovečerních  zvyků  –  věštění 
budoucnosti,  prostírání  štědrovečerního  stolu 
nebo zdobení vánočního stromečku. Představí 
se  řemeslníci  vyrábějící  různé  užitkové  před-
měty.  Setkáte  se  i  s  tajemnými postavami Lu-
cek,  neminou  vás  obchůzky Mikuláše  s  čerty 
a andělem, tří králů a koledníků. Budete si moci 
zazpívat koledy, ochutnat vánoční pokrmy, za-
bíjačkové  speciality,  domácí  slivovici  nebo  se 
zahřát hrnkem svařeného vína. Jarmark nabíd-
ne  inspiraci  při  nákupu  drobných  vánočních 
dárků.
Během  programu  vystoupí  dětské  folklorní 
soubory Štěpnička z Veselí nad Moravou, Děcka 
ze Skoronic, folklorní soubor Bzenčan ze Bzen-
ce a ženský sborek Koňadra z Vracova. 
Akce probíhá po oba dny od 9 do 15 hodin. 
Těšíme se na Vaši návštěvu! 
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Městská knihovna při KD Strážničan



Czech Blues Challenge a Nick Schnebelen    Foto Lenka Gronská

Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Strážnice počátkem října, v prostorách kulturního domu Strážničan, hostila historicky první ná-
rodní soutěž v blues – finálové kolo Czech Blues Challange. V České republice byla tato soutěž 
Českou bluesovou asociací v čele s Lucií Kalábovou pořádána vůbec poprvé. Akci zahájila starost-
ka města Renata Smutná, moderoval ji Filip Chlud. O první místo a postup do evropského kola 
bojovaly čtyři finálové kapely – Mo/Fo Cat Clarion, Tom Jegr&Gang, The Peanuts a strážnický 
WBand. Všechny kapely byly na vynikající úrovni a odborná mezinárodní porota, ve které zasedali 
Milan Tesař (hudební publicista, rozhlasový redaktor), Luboš Kadlec (ředitel městského kulturního 
střediska Vyškov), Ondřej Fišer (profesionální hudebník), Andrzej Matysik z Polska (šefredaktor 
časopisu Twoj Blues) a Kjell Inge Fisher Brovoll z Norska (umělecký ředitel hudebního festivalu 
a profesionální muzikant), jistě neměla snadné rozhodování. Jako vítěze nakonec ohlásila stráž-
nický WBand. Gratulujeme! Vzácným hostem večera byl také šéf francouzské bluesové asociace 
Fred Delforge. 
Po soutěžním hudebním klání následoval koncert špičkového amerického interpreta – Nicka 
Schnebelena s kapelou. Zážitek to byl úžasný a diváci vytvořili v sále skvělou atmosféru a hudeb-
níky odměňovali uznalými reakcemi.                 (OF)
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Jedinečný koncert Českého filharmonického sboru Brno v kulturním domě
Foto Rostislava Svobodová

Výjimečný kulturní zážitek si mohli odnést návštěvníci kulturního domu Strážničan v neděli  
20. října, kdy se uskutečnil koncert Českého filharmonického sbo-
ru Brno. Sbor je špičkovým pěveckým tělesem, které účinkuje nejen 
u nás, ale i na všech prestižních evropských festivalech a koncertech. 
O jeho kvalitě svědčí i získání významných evropských ocenění, např. 
Echo Klassik za sbor roku 2007 či Nahrávka roku 2007. Úspěchy 
a ocenění sbírá i na jiných kontinentech, např. v Japonsku. Své kvali-
ty pod vedením dirigenta Petra Fialy, skvělého klavírního doprovodu 
Miriam Zuziakové a s vynikajícími pěveckými sólistkami – Pavlínou 
Švestkovou, Marií Vrbovou a Andreou Širokou, sólistkou Národního 
divadla Brno, ukázal sbor i ve Strážnici. Zazněly árie z nejznámějších 
českých a světových oper. Diváci výkony tělesa oceňovali dlouhými 
potlesky i závěrečným standing ovation. Děkujeme za opravdu výji-
mečný umělecký zážitek!                              (OF)
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Kurz oblékání do strážnického kroje našel své pozorné posluchače, kterým poučený výklad a prak-
tické ukázky správného 
ustrojení do kroje podá-
valy zkušené znalkyně 
– Marie Vajčnerová, Bo-
žena Hořáková a Ludmi-
la Kočišová. Přesvědčili 
jsme se, že je toto téma 
potřebné, a budeme se 
snažit, pokud se to po-
daří, informace z kurzu 
podat i v tištěné podobě 
a videu.               (OF)

Kurz oblékání do strážnického kroje         Foto Rostislava Svobodová
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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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STRÁŽNICE SI PŘIPOMÍNÁ
30 LET OD SAMETOVÉ REVOLUCE

Město Strážnice prostřednictvím kulturního domu Strážničan a ve spolupráci 
se sdružením SPRONK připravilo soubor akcí – koncerty, přednášky, výstavu, film 
i divadlo – k připomenutí 30 let od sametové revoluce a demokratického vývoje naší 
společnosti. Srdečně Vás všechny zveme, přijďte si zábavnou i poučnou formou toto 
výročí společně připomenout. Páteční přednáška s Břetislavem Rychlíkem a film 
jsou určeny především pro školy, večer pak je nejen pro mladou generaci připravena 
zábava s mladými strážnickými kapelami.
V sobotu se můžete těšit na koncert známé kapely Buty. Poté si besedou a sděle-
ním osobních zkušeností uvědomíme až hrůznost období 50. let.
Následuje Koncert proti totalitě, kde se představí několik rockových kapel. Ve stře-
du si pak, na často dosti strastiplný běžný život v období socialistické normalizace, 
můžeme zavzpomínat komedií Východočeského divadla v Pardubicích, kterou 
soubor nastudoval podle knihy Roberta Bellana, režiséra Slováckého divadla v Uher-
ském Hradišti. V několika rolích se zde představí strážnický rodák a vynikající he-
rec Petr Borovec.
V přísálí kulturního domu si výstavou připomeneme život v období socialismu 
a 17. listopad 1989. 
Na všechny programy, kromě divadelního představení, je díky městu Strážnice  
a za podpory firmy VM Footwear, s. r. o. Vítězslava Macháčka, VSTUPNÉ ZDARMA. 

(OF)
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Stalo se ve Strážnici krásnou tradicí, připomínat si prostřednictvím pořadu Hudecký 
večer Slávka Volavého tuto významnou strážnickou osobnost a vynikajícího primáše 
muziky. Nebude tomu jinak ani v letošním roce. Pozvanými hosty v pořadu budou 
účinkující sice z nedalekého, ale přesto si myslím, že Strážnici ne tak úplně folklorně 
známého, Vlčnova. 
Věhlas cimbálové muziky Slávka Volavého a jejího primáše sahal mnohdy hluboko 
a daleko za hranice naší republiky, ale samozřejmě, Slávek Volavý se svou muzikou ne-
mohl chybět ani na mnoha a mnoha významných folklorních událostech a festivalech 
u nás.  Nejednou také hostoval ve Vlčnově při příležitosti slavné jízdy králů. A tak, jak 
se ve Strážnici rok odehrává od slavností ke slavnostem, vlčnovský rok se žije od jízdy 
králů k jízdě králů. 
Nechte se proto letošním pořadem Hudecký večer Slávka Volavého s podtitulem Vlč-
novský rok pozvat do Vlčnova a prožít s Vlčnovjany jejich jízdokrálový běh roku. My-
slím, že se nebudete nudit. Vlčnov se svou zajímavou a hodnotnou tradiční lidovou 
kulturou, folklorem, zvyky, jedinečným krojem… má jistě co nabídnout. Pojďte tedy 
s námi do tohoto nedalekého folklorního světa nahlédnout.

(OF)
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Hra Perfect days je vtipným důkazem toho, že život pro nás vždy chystá něco úplně jiného, 
než si plánujeme. Romantická a svižná komedie, která netradičním způsobem ironizuje 
(anti)feministická klišé. Režie: Petr Kracik. Překlad: David Drozd
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Pro letošní adventní období připravila Petra Janů svým fanouškům výjimečný a exkluzivní 
koncertní program sestavený z vánočních evergreenů a českých i světových koled. 
Petra Janů s kapelou Amsterdam doplní vánoční repertoár o své největší hity.
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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

ST 6. 11. KD – UŽ VÍM, ŽE PÁLÍ 10.00
Preventivní beseda s členy organizace Popálky je zaměřena na prevenci popáleninové-
ho úrazu. Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan. Vstupné dobrovolné

SO 9. 11.  Strážnice – SVATOMARTINSKÉ HODY 2019  
ÚT 12. 11.  KD – VÝŽIVA – beseda s Martinem Bartoškem 17.00

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 ZŠ a SŠ s Břetislavem Rychlíkem 8.00 a 10.00

Green Club – večer s mladými začínajícími kapelami 20.00
SO 16. 11. KD – koncert BUTY 17.00

Green Club – přednáška „Političtí vězni 50. let“ 19.00
                   – Koncert proti totalitě / undergroundové a alternativní kapely 20.00
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 komedie 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

ČT 28. 11. KD – PRODLOUŽENÁ TANEČNÍHO KURZU 17.30
Srdečně zveme rodiče, přátele i absolventy kurzu. Vstupné 50 Kč

SO 30. 11. KD – 60. výročí SLPT DANAJ 19.30
6.–8. 12.  Kostelní ulice, Zahrada sv. Martina – ADVENTNÍ JARMARK
PO 9. 12. KD – Vánoční koncert PETRY JANŮ 19.00

Těšit se můžete na známé vánoční koledy, ale i na hity z repertoáru zpěvačky.
Vstupné 390 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

Kulturní přehled na listopad–prosinec 2019
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Inzerce

7. 11.  ŽENSKÁ NA VRCHOLU 19.30
Vstupné 130 Kč

19. 11. Dopolední kino ŽENY V BĚHU 10.00
Vstupné 50 Kč

23. 11.  Filmáček LEDOVÉ KRÁLOVSTVÍ 2  15.00
Vstupné 130 Kč dospělí, 110 Kč děti

3. 12.  Filmáček HURÁ NA POHÁDKY 10.00
Pásmo krátkých animovaných filmů pro nejmenší diváky 

6. 12.  ŠPINDL 2   19.30
Vstupné 130 Kč

Program kina Svět na listopad a prosinec
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Strážnický salon Františka Cundrly      Foto  Rostislava Svobodová

Jiří Hiršl – kresba, malba, grafika, kreslený humor


