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Vážení spoluobčané,
přejeme Vám za město Strážnici a kulturní dům Strážničan
klidné a požehnané vánoční svátky v kruhu svých blízkých.
Ať světlo lásky, pohody a pokoje prozáří Vaše domácnosti
a přinese Vám pocit radosti a naděje.
Renata Smutná, Walter Bartoš a Olga Floriánová
USNESENÍ z 18. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 14. 10. 2019

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

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/49 předložený přehled investic do škol v letech
2014–2019.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/176 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-

nice na rok 2019 pro Centrum pro dětský sluch
Tamtam o. p. s., se sídlem Hábova 1571, Stodůlky, 155 00 Praha 5, IČ: 00499811, ve výši
6 000 Kč na úhradu provozních výdajů při poskytování služby raná péče pro klienty ze Strážnice
v roce 2019 dle předložené smlouvy,
2/177 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2019 pro spolek Základní organizace
Českého zahrádkářského svazu Strážnice, se sídlem Růžová 286, 696 62 Strážnice, IČ: 65340949,
ve výši 20 000 Kč na částečné pokrytí výdajů spojených s pořízením surovinového kotle dle předložené smlouvy,
2/178 na základě doporučení hodnotící komise
na akci „Strážnice – ul. Tyršova, oprava veřejného
osvětlení“ zadání zakázky uchazeči České slunce
servisní s. r. o., středisko Bzenec, Těmická 1549,
696 81 Bzenec, IČO: 28327225, a dále schvaluje
uzavření smlouvy s touto firmou v souladu s vítěznou nabídkou,
2/179 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v předloženém znění pro obnovu sítě NN na
pozemcích vedených na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na
Moravě v majetku města, v rámci stavby „Strážni-
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ce, obnova sítě NN“ na pozemcích KN p. č. 1726/1,
1811, 1826 mezi organizací E.ON Distribuce a. s.,
jako oprávněným z věcného břemene, a městem
Strážnice, jako povinným z věcného břemene,
2/180 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene
v předloženém znění pro přípojku NN na pozemcích
vedených na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města, v rámci stavby „Strážnice, příp. kNN,
Vajčner K/3125/10“ na pozemcích KN p. č. 1112/1,
3125/6, mezi organizací E.ON Distribuce a. s.,
jako oprávněným z věcného břemene, a městem
Strážnice, jako povinným z věcného břemene,
2/181 uzavření smlouvy o zřízení služebnosti
v předloženém znění pro uložení podzemního
komunikačního vedení veřejné komunikační sítě
na služebných pozemcích vedených na listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě, v majetku města, v rámci stavby „16010-042336 RVDSL1729_M_B_STZN109-STZN1HR_MET“ v ul. Na
Kamenčí na pozemcích KN parc. č. 1694, 1711,
13918/9, mezi organizací Česká telekomunikační
infrastrastruktura a. s. jako oprávněným a městem Strážnice jako povinným,
2/182 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v předloženém znění pro rozšíření sítě NN na
pozemcích vedených na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na
Moravě v majetku města, v rámci stavby „Strážnice, rozš. kNN, Město-K/15 Bílá věž“, na pozemcích
KN p. č. 15, 16, 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-
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ní na odkup pozemku parc. č. 1798/5 o výměře
stvu ke schválení:
4/63 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž- 326 m2 v k. ú. Strážnice na Moravě ( jedná se o ponice na rok 2019 pro Orel jednota Strážnice
se sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice,
IČ: 64479242 ve výši 40 000 Kč na částečnou
úhradu výdajů spolku na pořádání hodů 2019 dle
předložené smlouvy,
4/64 uzavření kupní smlouvy v předloženém zně-

zemek s památníkem J. A. K. v areálu Domova pro
seniory) za cenu ve výši 219 070 Kč s tím, že cena
bude navýšena o výši nákladů souvisejících s prodejem, tj. celkem 6 700 Kč (cena za zpracování GP
3 600 Kč, cena za ZP 2 100 Kč a kolek k návrhu
na vklad 1 000 Kč).

USNESENÍ z 19. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 22. 10. 2019
PŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice schvaluje:
2/183 předložené dodatky č. 5 a č. 6 ke smlouvě

o dílo č. 155 18 uzavřené dne 10. 8. 2018 mezi

městem Strážnice a firmou MSO servis spol.
s r. o. Kyjov na akci „Stavební úpravy objektu
zdravotního střediska“.

Odbor životního prostředí a technických služeb informuje

Tento podzim je ve znamení výsadby nové zeleně. Probíhala výměna uschlých stromů z minulých
výsadeb za nové dřeviny a další doplnění zeleně na vytipovaných vhodných místech. Celkem bylo
vysazeno ve městě 19 ks nových stromů a 25 ks keřů. V jarních měsících budeme v dosadbě určitě
pokračovat.
V těchto měsících věnujeme naše úsilí úklidu listí v našem městě. Vzhledem k teplému počasí listí
na stromech setrvává déle, a úklid listí se díky
tomu prodlužuje. Děkujeme občanům města
za
pomoc
a
spolupráci
při
úklidu
spadaného listí.
Adventní čas se nám blíží, a proto od poloviny
listopadu začínáme zdobit naše město vánoční
výzdobou. I když teploty tomu v podzimních
měsících nenasvědčují, připravujeme techniku
a ostatní zařízení na provádění zimní údržby
města. Zároveň tímto prosíme občany o součinnost a pochopení při úklidu sněhu a námrazy. Díky špatně zaparkovaným vozidlům nelze
zabezpečit včasnou a kvalitní zimní údržbu
chodníků a komunikací města.

Jaromír Michálek

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Strážnice,
které se bude konat v pondělí 16. prosince 2019 v 18.00 hod.
v přísálí KD Strážničan.

Termíny svozu tříděného odpadu v prosinci 2019

Papír (modré pytle) ...................................................................................................... úterý 3. prosince
Plast (žluté pytle) .......................................................................................................... úterý 10. prosince
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Investice v našem městě
Zdravotní středisko

V průběhu listopadu byly dokončeny
finální úpravy jednotlivých bytů, spočívající v dodávce a montáži zařízení jednotek – kuchyňské linky, sporáky, zařizovací předměty, dále jsou již do všech
oken namontovány venkovní žaluzie.
Nyní probíhá úklid celého objektu a jeho
okolí spojený s vyklizením staveniště. Dá
se tedy říci, že stavební práce na rekonstrukci objektu zdravotního střediska
jsou ukončeny.

Rumunská – celková rekonstrukce uličního prostoru neustále pokračuje

V ulici Rumunská byly zdárně dokončeny stavební práce na rekonstrukci celého
uličního prostoru. V celkovém nákladu
12 mil. Kč zde firma Swietelsky Hodonín
vybudovala novou komunikaci včetně
přilehlého chodníku, a to v úzké součinnosti s firmou RGW Břeclav, která v ulici
Rumunská pro E.ON ČR provedla plánovanou rekonstrukci vedení NN. Město
v souběhu s těmito pracemi navíc vybudovalo nové veřejné osvětlení včetně podzemních kabelových rozvodů, a to v nákladu 1 mil. Kč.

Rekonstrukce chodníků v Rybářské ulici

V ulici Rybářská podél silnice II/426 proběhly v říjnu a v listopadu práce na rekonstrukci chodníků. Akci provedla firma SYTYS.cz v nákladu 1 100 000 Kč s termínem ukončení do konce listopadu 2019. Z dotačního programu Bezpečnost, zaměřeného na zvýšení bezpečnosti chodců, nám
byl z rozpočtu Státního fondu dopravní infrastruktury ČR poskytnut finanční příspěvek ve výši
361 000 Kč.
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Úprava zahrady MŠ
a DDM Radějovská

Počátkem října započala realizace úpravy
zahrady MŠ a DDM Strážnice řešící celkovou
dispozici zahrady a její vybavení novými herními prvky. Akci do konce listopadu provedla
firma Tiputapas s. r. o. z Frýdku-Místku. Z celkových nákladů 700 000 Kč jsme ze Státního
fondu životního prostředí ČR obdrželi formou
dotace částku 500 tisíc Kč.

Bezbariérovost městského úřadu

Město Strážnice v současné době dokončuje realizaci bezbariérového přístupu do objektu městského úřadu. Při této akci je budován
ve dvorním traktu městského úřadu výtah do budov č. p. 503. Nezbytnou součástí této akce je také celková rekonstrukce sociálního
zařízení v přízemí 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. 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.

Tyršova – oprava veřejného osvětlení

V průběhu října a listopadu zrealizovalo město
Strážnice v prostoru komunikace od ul. Radějovské
po Žerotín, a. s., a v ulici Za Drahou opravu svého
již značně nevyhovujícího veřejného osvětlení, a to
způsobem výměny „kus za kus“ stávajícího kabelového rozvodu VO a 31 ks zkorodovaných stožárů
VO s výbojkovými svítidly VO v celkové délce trasy
VO 1 285 m. Veškeré práce provedla na základě
výsledku výběrového řízení firma České slunce
servisní s. r. o., středisko Bzenec, Těmická 1549,
696 81 Bzenec, a to v celkovém nákladu 2,6 mil. KČ.

Výměna svítidel veřejného osvětlení ve Strážnici

V říjnu loňského roku město Strážnice podalo žádost o podporu ze SFŽP ČR na základě výzvy
č. 6/2018 prioritní oblast 5 Životní prostředí ve městech a obcích akce „Výměna svítidel veřejného
osvětlení ve Strážnici“. V dubnu 2019 jsme obdrželi kladné Rozhodnutí o poskytnutí finančních
prostředků k předložené žádosti a to formou dotace ve výši 50 % , tj. 1,99 mil. Kč z celkové částky
projektu 3,99 mil. Kč.
V rámci tohoto projektu byla v měsíci říjen a listopad provedena kompletní výměna 336 ks stávajících výbojkových svítidel veřejného osvětlení s doplněním 18 ks nových, a to za moderní svítidla
s úspornou technologií LED s vysokou světelnou účinností. Akci provedla na základě výběrového
řízení firma Českomoravská světelná s. r. o., Bohumilice 112, 691 72 Klobouky u Brna.

Petr Helísek
12/2019

5

Vítání občánků města Strážnice		

Foto D. a Z. Bobčíkovi

Na podzim tohoto roku se během čtyř týdnů uskutečnila dvě vítání dětí. Starostka Renata Smutná
přivítala mezi občany našeho města na Den české státnosti 28. září pět nových občánků a v sobotu 19. října devět dětí (celkem sedm děvčat a stejný počet byl i chlapců). V obou případech se
o slavnostní atmosféru v obřadní síni městského úřadu postarali starší kamarádi našich malých
spoluobčánků, a to svěřenci učitelky Jany Hanákové ze strážnického Danájku.

Damian Klepáč

Elena Buchtová

Kristian Hobža

Magdaléna Šrámková
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Mariana Slabá

Markéta Bulová

Matouš Pravdík

Tomáš Bořuta

Barbora Rašková

Jonáš Vežranovský

Lukáš Peťura

Sebastien Berkeš

Emma Koželová

Jana Hořáková
12/2019
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LETEM SVĚTEM FACEBOOKEM
28. 10. STRÁŽNICKÉ „CANNES“

8. 11. SPORTOVNÍ AREÁL JIŽ BRZY?

Konec října ve Strážnici patřil bezpochyby slavnostnímu znovuotevření strážnického kina SVĚT.
A teď už hurá na filmy…

Nejen fotbalové hřiště v areálu TJ Jiskra Strážnice
prochází komplexní rekonstrukcí, ale také přilehlé
zázemí se dočkalo plánované přestavby.

11. 11. HODOVÁ OBCHŮZKA

12. 11. HISTORICKÉ OKÉNKO

I přes ne moc vydařené počasí se hodová chasa
v čele se stárkou Dominikou Stanislavovou a stárkem
Dominikem Berčíkem postarala o skvělou atmosféru.

Znak města Strážnice má za sebou bohatou historii. Věděli jste, že strážní domek na erbu symbolizoval vstupní bránu do města?

16. 11. STRÁŽNICKÁ SAMETOVÁ

21. 11.

Přednášky, koncerty i výstavy. Ve Strážnici jsme si
mnoha akcemi připomněli 30. výročí svobody v naší
zemi.

10letý Viktor si ke svým 1. kulatým narozeninám
přál netradiční dárek – zasadit v našem městě sekvoj. Vše se zadařilo a můžete se na ni přijít podívat na dětské hřiště v ul. Úprkova.

22. 11. BLUESOVÝ NÁŘEZ!

25. 11. NOVÝ POMOCNÍK HASIČŮM

Veřejná muzikantská zkouška na Greenu se skvělým kytaristou a vítězem americké bluesové soutěže
Jose Ramirezem a českým vítězem soutěže Česká Blues
Challenge 2019 kapelou WBand.

Staré dosloužilo, tak město Strážnice zakoupilo hasičům nové auto Ford Ranger v hodnotě 1 007 000 Kč
(z Jihomoravského kraje hasiči získali dotaci
500 000 Kč). Ať nám všem slouží!

STRÁŽNICE MÁ KRÁSNÝ PŘÍRŮSTEK

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

Ze života města
„Hody, milé hody, už sem dohodoval...“
Foto Pavel Sochor, Michal Adamec a Miroslav Král

Už je tomu chvilka, kdy jsme dozpívali tato slova. Letošní svatomartinské hody i přes naše snažení,
aby nikdy neskončily, pomalu utichly, a my jsme rádi, že se i přes pár kapek deště vše vydařilo
a proběhlo podle našich představ. Rádi bychom na tomto místě poděkovali všem zúčastněným
za jejich veškerou vstřícnou pomoc. Velké poděkování patří souborům Demižón, Danaj a Žerotín
za pomoc při přípravách hodů, a městu Strážnice, farnosti a KD Strážničan při jejich organizaci.
Děkujeme CM Krepina, dechové hudbě Konúpci, skupině Ferrum a všem muzikantům za jejich
tóny do kroku a k tanci při krojové obchůzce městem a ke zpříjemnění večera na hodové zábavě.
Nemalý dík patří také našim rodinám, blízkým, přátelům a všem, kteří nás podpořili, ať už pomocnou rukou při přípravách, obětavou pomocí v průběhu hodů či slovem podpory. Neobešli bychom
se ani bez úžasného přístupu všech sponzorů a jejich přispění formou dárků do tomboly či k občerstvení při hodové zábavě. Nesmírně si toho vážíme! Nyní už nám však nezbývá nic jiného, než
na hody s krásnými zážitky vzpomínat a těšit se zase na ty příští.

Vaši stárka Dominika Stanislavová, stárek Dominik Berčík a FS Demižón

Vzpomínka na Františka Gajdu mladšího

František Gajda se narodil doma 26. dubna 1952 rodičům Františkovi a Alžbětě Gajdovým, a to jako druhý
ze šesti sourozenců. Po ukončení základní školy se vyučil
na Středním zemědělském učilišti ve Veselí nad Moravou
a nastoupil do zemědělského družstva ve Strážnici (dnes
společnost Žerotín). Pracoval v něm po celý svůj aktivní
život, dokonce tam vypomáhal i po odchodu do důchodu.
V roce 1971 nastoupil František vojenskou službu. V tuto
dobu se začal věnovat folkloru, kterému zůstal, s krátkými přestávkami, věrný až dosud. Mohli jsme ho vídat
především v souboru Danaj, s nímž tancoval a zpíval přibližně ještě před rokem. Díky folkloru se poznal i se svou
budoucí ženou Liduškou Šmídovou. 26. srpna 1978 se konala svatba a postupně se jim narodily tři děti, po letech
se mohli těšit i ze čtyř vnoučat. František se jim velice
věnoval, miloval je, učil je všechno, co sám uměl a děti dědečkovi oplácely jeho lásku i starostlivost.
Františka provázela po celý život i láska k přírodě a vinohradu. Od roku 2001 byl členem zahrádkářského svazu a Strážničané jej znali jako dobrého a poctivého vinaře, se kterým se rádi sešli
u pohárku a písničky. Po svém otci přebíral i další folklorní tradice našeho města – aktivně se
účastnil Zarážání hory mezi tzv. hodnostáři, a to jako písař, radní a poslední roky jako rychtář.
Během strážnických slavností se podílel po dlouhé roky i na organizaci a průběhu slavnostního
průvodu městem.
Svůj volný čas trávil nejraději se svou rodinou, s milovanými vnoučaty. Bavila ho četba, cestování s kamarády a poznávání nových krajů. Měl o všem velký přehled. Ale nejvřelejší vztah měl
k rodnému kraji, k městu Strážnici, strážnickým vinohradům, budce u hotařské búdy. Byl velkým
pamětníkem. Dovedl pečlivě naslouchat, ale hlavně poutavě vyprávět o dobách minulých a starých
tradicích našeho kraje. Ztrácíme v něm moudrého člověka, který dovedl poradit, ochotně a nezištně pomoct. Byl to hodný, skromný, pracovitý a poctivý člověk.
Františku, kamaráde, budeš nám chybět. Vzpomeneme si na Tebe při modlitbě, u skleničky vína
Věčně mladý Danaj
a při zpěvu Tvých oblíbených strážnických pěsniček.			
Letošní sychravý 1. listopad, svátek Všech svatých, se stal dnem, který nám všem uložil těžký
a smutný úkol posledního rozloučení se vzácným člověkem Františkem Gajdou. Nezměrné množství lidí přišlo do chrámu i na strážnický hřbitov podpořit celou rodinu Gajdovu a vzdát hold svému mimořádně hodnému a spolehlivému kamarádovi, obětavému spolupracovníkovi, laskavému
spoluobčanovi a též skvělému reprezentantu strážnické kultury.
Právem mu patří uznání široké veřejnosti a upřímné, velké poděkování města za skromné celožiS úctou Renata Smutná
votní působení ve prospěch nás všech, kdykoli toho bylo potřeba.
Milí Strážničané a přátelé Františka Gajdy,
zemřel nám dobrý člověk, otec rodiny a další ze strážnických vinařských hodnostářů – původně
„fiškál“ a po smrti svého otce, spoluzakladatele obnovené vinařské tradice, František pokračoval
v jeho šlépějích jako rychtář. Přestože tiše a nenápadně žil, zanechal za sebou milující rodinu, kaDanuše Adamcová
marády Danajáky a další dobré přátele. Děkujeme, Františku.
Chtěla bych poděkovat všem známým, kamarádům, vinařům a rodině, kteří se přišli rozloučit
s mým manželem Františkem Gajdou. Zejména bych chtěla poděkovat svým dětem a kamarádům
manželka Ludmila
z Věčně mladého Danaje, kteří mně hodně pomáhali.			
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Charita Strážnice

Benefiční akce VUS ONDRÁŠ pro naši charitu

Ve čtvrtek 24. října 2019 se konala v KD Strážničan Benefiční akce Charity Strážnice s vystoupením u nás dobře známého folklorního souboru Ondráš, který tentokrát na pódiu umělecky ztvárnil folklor z Čech, Moravy a Slovenska.
Velký dík patří vedení tohoto souboru a samozřejmě všem jeho
účinkujícím!

Celkový výtěžek z této akce bude využitý na rekonstrukci a část vybavení polyfunkčního objektu ve Strážnici, který připravujeme pro
služby určené osobám se zdravotním postižením. Děkujeme všem návštěvníkům za podporu benefice a samozřejmě i všem Vám, kteří jste
nám pomohli uskutečnit tento záměr a podporovali jste nás v celém
letošním roce. Proto zejména děkujeme: městu Strážnice, KD Strážničan, Decro Bzenec s. r. o.,
Karel Kaňák s. r. o. Rohatec, Ventilátory s. r. o. Hroznová Lhota, WellTest s. r. o. Strážnice,
Terdi s. r. o. Veselí n. Mor., Ivo Lžičař Strážnice, DYAS EU a. s. Uherský Ostroh, ALNUS s. r. o.
Strážnice, Vinařství Klásek Petrov, Kavárna Porta Strážnice, Jiří Rybecký Strážnice, Věra Prášilová Strážnice. Na podporu této akce nám byl poskytnutý bezúplatný souhlas od Ochranného
svazu autorského pro práva k hudebním dílům.
Výtěžek z benefiční akce dosáhl 80 000 Kč, a to z prodeje vstupného po odečtení našich nezbytných nákladů. Dále jsme pro náš záměr získali 50 000 Kč od sponzorů.
Informace o naší činnosti jsou k dispozici na www.straznice.charita.cz
							

Začátkem ledna opět proběhne Tříkrálová sbírka

ve Strážnici v sobotu 11. ledna 2020 od 13.30 hod.

Koledníci s pokladničkami chodí po celé České republice každý rok. Proto
Vás znovu prosíme o pomoc se zajištěním vedoucích i koledníků. Koledovat mohou i předškolní děti v doprovodu vedoucího skupinky, kterým
musí být osoba starší 18 let (například rodiče, někdo blízký či jiný dospělý
dobrovolník). Prosíme tedy zájemce, kteří by byli ochotní doprovázet koledníky po bytech a domech, ať se nahlásí, pokud možno co nejdříve, v Charitě Strážnice, protože potřebujeme vystavit průkazky s potřebnými údaji.
Přihlášku pro koledníky si můžete vyzvednout v charitní prodejně nebo
v základních školách od 9. prosince.
Vyplněnou přihlášku odevzdejte do 20. 12. 2019 ve strážnické charitě, na ul. Kovářská 396, nebo
přímo koordinátorce TK sbírky Marii Jurasové, tel. 737 054 064.
Těm, kteří se k této službě rozhodnou, předáme materiály a informace týkající se „Tříkrálové sbírky 2020“ při společném setkání. Informační schůzka pro vedoucí skupinek se bude konat ve středu
8. 1. 2020 v 16 hodin v 1. poschodí Charity, Kovářská 396.
Pokud v průběhu sbírky nebudete ve Strážnici a chtěli byste přispět, můžete pro tento účel využít
od úterý 7. 1. až do středy 15. 1. 2020 kasičku umístěnou v charitní prodejně.
OBLEČENÍ PRO KOLEDNÍKY bude připraveno k vyzvednutí v Charitě Strážnice, Kovářská 396,
ve středu a ve čtvrtek 8. a 9. ledna 2020 od 8.00 do 17.00 hodin. Odměnou pro koledníky bude
zdarma promítání kina v KD Strážničan.
Mše sv. za koledníky a za dobrodince charity bude sloužena ve Strážnici v pondělí 6. 1. 2019
v 18.30 hod. v kostele Panny Marie. Děkujeme ještě jednou všem za ochotu a pomoc!

PŘEJEME VŠEM POŽEHNANÝ A POKOJNÝ ADVENT!
12/2019
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Farnost Strážnice
Vánoční pozdrav

Milí čtenáři, dovolte, abych Vám napsal několik vět adventního a vánočního pozdravu. Většina
z nás bude muset projít náročným obdobím příprav na vánoční svátky. Ať to už bude úklid, nákupy,
pečení apod. Když k tomu ještě přidáme vánoční firemní večírky, koncerty a besedy, najednou zjistíme, že příprava na Vánoce nemá nic společného s klidem a pohodlím domova. Cítíme, že všichni
po nás najednou všechno chtějí. A to jsem ještě nevzpomněl veškeré uzávěrky v práci, účetnictví,
inventury apod. Existuje nebezpečí, že se budeme těšit na začátek ledna, kdy si řekneme: „Konečně!
Všechno je za mnou, mám klid!“ Pamatujme na jednu důležitou věc: nikdo nám nemůže vnutit
spoluúčast na adventním a vánočním „šílenství“, protože o to tady vůbec nejde! Nemusíme naletět
všem reklamám a obchodním trikům, které nám vnucují myšlenku: pokud nekoupíš takovou nebo
jinou věc, nebudeš mít pravé Vánoce. Je to lež! A proto moje rada zní: nemusíš všechno stíhat,
nemusíš všechno udělat, nemusíš všechno koupit. Buď nablízku druhému člověku, najdi si čas pro
rodinu a kamarády, místo nákupů pošli peníze na nějaký charitativní projekt apod. Vánoce pro
křesťany jsou svátky Božího narození – Bůh zatoužil být nablízku každému člověku. Pokud Ty budeš nablízku, najdeš slovo útěchy, odpuštění, povzbuzení, pokud Tvoje přítomnost vykouzlí úsměv
druhého člověka – tak jsi objevil pravý smysl Vánoc. A to přeji každému z Vás, a také sobě. Děkuji
za spolupráci během letošního roku, děkuji za veškerou pomoc a podporu, velmi si toho vážím!

Krásné adventní a vánoční dny Vám přeje Lukasz Karpinski, strážnický farář

Dětský domov Strážnice
Malé ohlédnutí za uplynulým rokem

Ve známé písni se zpívá, že čas letí jako bláznivý – a my dospělí si jen povzdychneme, že Vánoce jsou opět na dosah. Děti to samozřejmě
vidí jinak. Pro ně bude čekání nekonečné. Už
se jim v hlavičkách rodí nápady, co že by si tak
od Ježíška mohly letos přát. Dárky si zajisté
zaslouží. Byly přece tááák hodné!
Letošní rok byl v Domůvku plný změn. Odešlo
šest dětí – mladí dospělí se postavili na vlastní
nohy, tři děti se vrátily zpět do svých rodin.
Teď už máme zase plno, postupně jsme přivítali osm nových malých obyvatel.

V průběhu celého roku se u nás stále něco dělo. Sportovní a kulturní akce, kde jsme slavili úspěchy v podobě
zlatých medailí a dalších ocenění (florbal, malá kopaná,
atletika, Nejmilejší koncert atd.). Jezdili jsme na výlety
i ozdravné a rekreační pobyty (hory s Domečkem, Ledová Praha, ekologický pobyt na Slovensku a v Ostrožské Nové Vsi). Hezkých zážitků bylo opravdu hodně,
ale některé z nich jsou významné a nezapomenutelné.
Například improvizovaná beseda s Jiřím Suchým v jeho
semaforské šatně a společné foto na jevišti tohoto legendárního divadla. Také nás dostala slavnostní atmosféra
při předávání medailí vojákům za působení v misích.
Trošku jsme si připadali jako „Hujerovi“, když jsme do-
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razili do Národního památníku na pražském Vítkově. Hledali jsme v davu toho „našeho hrdinu“
a byli jsme na něj náležitě pyšní. Za nějaký měsíc jsme jeli do Prahy znovu, to byla na Staroměstské
radnici oceněna skupinka našich dětí, která se zúčastnila prestižního programu, Mezinárodní cena
vévody z Edinburghu.

Na druhou stranu také naše děti oceňují a děkují dobrým lidem, kteří nás zahrnují přízní. Pánové,
vlastnící stánek se zmrzlinou u Skalické brány, nám vozili po celou sezonu hromady výborné studené laskominy. V horkých dnech to bylo více než příjemné osvěžení. Také Markéta Ovečková má
od dětí velké poděkování. Od jara do podzimu nám nezištně přivážela vynikající ovoce a zeleninu.
Přebytky tety kuchařky zvládly zpracovat do marmelád a domácích zavařenin, což mlsné jazýčky
ocení hlavně v průběhu zimy.

Velmi nás překvapili také
petrovští vinaři, kteří
na svém Dnu vinařů
v Plžích, za spolupráce
s vinaři ze Skalice, Sudoměřic a Strážnice, vybrali pro náš dětský domov
částku 20 000 Kč. Dárkový šek jsme od nich
převzali na Strážnickém
vinobraní za přítomnosti
naší starostky. Velmi si
jejich velkorysosti vážíme
a částku využijeme pro zájmovou činnost dětí a pobyt na horách.

Olga Lysá

Orel Strážnice

12/2019
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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
ÚT 3. 12. MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
pro neregistrované hráče
Kde: sportovní hala TJ Jiskra Strážnice
Začátek v 16 hodin. Startovné 30 Kč
Kategorie: 4.–5. třída., 6.–7. třída., 8.–9. třída
Pálka a sportovní obuv jsou podmínkou soutěže
Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587
PÁ 13. 12. DÁREK NA POSLEDNÍ CHVÍLI – šperky z filcu a korálků k Vánocům
Kde: keramická dílna DDM v 16 hodin
Vstupné: 40 Kč + spotřebovaný materiál
Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel. 731 116 083
SO 14. 12. O PUTOVNÍ POHÁR DDM STRÁŽNICE – VII. ročník turnaje v miniházené
Kategorie: ročník 2009 a mladší
Kde: tělocvična ZŠ Školní. Začátek: v 9.00 hodin
Možnost zakoupení občerstvení. VSTUP ZDARMA
Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

Krásné prožití vánočních svátků
hodně štěstí, zdraví a pohody
v novém roce 2020 – všem dětem, svým
přátelům, sponzorům, spolupracovníkům
a všem lidem dobré vůle
přejí pracovníci Domečku

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2020
ČT 16. 1.
KERAMIKA PRO DOSPĚLÉ
SO 25. 1.
KARNEVAL NA DOMEČKU S PEPÍNOU A AMINOU – pro děti do 10 let
NE 26. 1.
STRÁŽNICKÉ POJEŽDĚNÍ
SO 1. 2. 		
PLES DOMEČKU
BLIŽŠÍ INFORMACE O KROUŽCÍCH, AKCÍCH, LYŽAŘSKÉM POBYTU
A OZDRAVNÉM POBYTU U MOŘE V ŘECKU NAJDETE NA NAŠICH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.DDMSTRAZNICE.CZ
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Rodinné centrum Strážnice
PROSINCOVÉ 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 babičky. 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

Přejeme Vám všem lidem dobré vůle požehnané vánoční svátky. Kéž si dopřejete chvíle
odpočinku a čas prožitý se svými nejbližšími a radostně vkročíte do nového roku!
Děkujeme za vaši přízeň a podporu!
Rodinné centrum Strážnice

12/2019
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Evropský den jazyků

Alexandra Pelcmanová

Dne 18. října jsme si ve škole připomněli Evropský den jazyků. Začali jsme v Kulturním domě
Strážničan divadelními představeními v anglickém jazyce. Mladší děti se pobavily na humorném
příběhu Lazy Goat – činoherní anglicko-české pohádce s písničkami o namyšlené a drzé koze.
Starší děti zhlédly představení Last wish inspirované příběhem Jana Wericha Král měl tři syny. Po
návratu z představení se starší žáci věnovali dokončení obrázkových slovníků, které tvořili v hodinách cizích jazyků na různá témata jako např. zvířata, oblečení, rostliny, sport apod. Ve třídách
pak prezentovali svoji práci na nástěnkách a měli tak možnost vidět a porovnat jednotlivé výrazy
v různých jazycích evropských zemí. Bylo zřejmé, že se všichni do tohoto dne aktivně zapojili a těší
se, co nového a zajímavého jim přinese Evropský den jazyků v příštím roce.

Workshop s organizací Zvolsi.info

Jana Buchtová

Projektové dny s O2 Chytrá škola
jsme zahájili workshopem s organizací Zvolsi.info. V úterý 22. října
k nám přijela studentka z Masarykovy univerzity v Brně, která seznámila poutavou formou žaky 8. a 9.
ročníků o nástrahách fake news,
dezinformacích, hoaxu a učila je
efektivně posuzovat informace. Přes
webovou aplikaci odpovídali na různé otázky z online světa a vstupovali
tak aktivně do tématu. Diskutovalo
se o tom, jak poznat nepravdivý článek, jaké jsou nástrahy sociálních
sítí a jak se v dnešním online světě
lépe orientovat. Dovednost efektivně fungovat v online prostředí je velmi cenná a je potřeba si ji osvojit. Snad se podaří našim žákům
i díky tomuto workshopu lépe se orientovat v záplavě mnohdy nepravdivých informací. Neboť na
internetu platí víc než kdekoliv jinde „Důvěřuj, ale prověřuj“.

Svátek čtenářů
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Monika Stoláriková

Svátek čtenářů jsme letos v naší škole oslavili už v měsíci říjnu, v den, kdy se konal také projektový den O2
Chytrá škola. Program se jmenoval Mozkem proti
fake news a jeho cílem bylo pomoci žákům rozlišovat
mezi seriózními informacemi a dezinformacemi, a to je
schopnost, která se čtenářstvím úzce souvisí. Program
tohoto dne byl pro všechny velmi pestrý. Ve všech třídách druhého stupně probíhaly čtenářské dílny, kde si
žáci spolu se svými učiteli četli svoje přinesené knihy
a poté o nich společně diskutovali. V další hodině žáci
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ke svým knihám kreslili ilustrace. Šesťáci zamířili do městské
knihovny, kde pro ně byla připravena zajímavá beseda. I když
jsme letošní svátek čtenářů propojili se světem internetu, věříme, že jsme neubrali na přitažlivosti tištěným knihám. Naopak,
společně jsme si uvědomili, jak moc nám knihy pomáhají ve
schopnosti chápat smysl sdělení, třídit a rozlišovat informace,
správně se orientovat v textu i v dnešním složitém světě.

Dějepisná exkurze do Prahy

Luděk Studnička, 9. B

V pátek 25. října se zájemci z osmých a devátých tříd vydali na historickou exkurzi Po stopách
20. století do našeho hlavního města. Po náročném ranním vstávání a zdlouhavé cestě vlakem
jsme vystoupili na hlavním nádraží, kde naše exkurze začala seznámením s památníky věnovanými siru N. Wintonovi. Poté se naše cesta ubírala k budově Národního muzea, kde jsme měli
možnost prohlédnout si historickou budovu muzea, např. busty nejslavnějších českých panovníků
a myslitelů, kostru plejtváka, ale i zajímavé výstavy, z nichž můžeme zmínit výstavu věnovanou
kultuře obyvatel kazašských stepí. Před budovou muzea jsme si také prohlédli památník Jana
Palacha a nesměla chybět ani podívaná na známou sochu sv. Václava na Václavském náměstí.
Další zajímavou zastávkou byla budova Českého rozhlasu, po níž následovala další v kostele sv.
Cyrila a Metoděje v Resslově ulici, kde je zřízeno muzeum heydrichiády. Dále bychom mohli zmínit
procházku po Staroměstském náměstí. Prohlédli jsme si krátce také památník 17. listopadu na
Národní třídě, Národní divadlo a Obecní dům. Náš den v Praze jsme zakončili v Muzeu komunismu.

Poděkování za podporu školy ve sběru papíru

Petr Tomeček

V rámci soutěže Top třída bylo v listopadu ve spolupráci s rodičovským spolkem OSMA nasbíráno
více než 12 tun papíru a lepenky. Z tohoto důvodu bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv
způsobem na tomto sběru podíleli, a tím napomohli naší práci i zlepšení životního prostředí.

12/2019
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Potěšili jsme seniory

Projektové dny prvních tříd – „30 let svobody“

Hana Hlaváčová

Ve čtvrtek 14. 11. 2019
se už tradičně vydali naší
třeťáci do Domova pro seniory. Připravili si lidové
i umělé písničky, krátké
vystoupení
mažoretek
a ukázali, že řada z nich
už dokáže zahrát krátkou
skladbičku na kytaru či
akordeon. Na závěr žáci
rozdali drobné dárky, které
vyrobily děti ze školní družiny. Nejvíce nás potěšilo,
když si některé písničky
zazpívali obyvatelé domova s námi.

Hana Vajčnerová

Ve dnech 14. a 15. 11. se v prvních třídách naší školy uskutečnily dva projektové dny „30 let
svobody“. Ač by se mohlo zdát, že dané téma je pro tak malé žáky náročné, výborně se s ním
vyrovnali. Do projektu byly zařazeny všechny vyučovací předměty, vždy s různorodou problematikou k tématu prokládané krátkými animovanými filmy, tvořením či pobytem venku. Na chodbě
před třídami nám tak díky projektu vznikly dvě velké nástěnky, které prvňáčci vytvořili zcela sami,
a díky těmto dnům alespoň zčásti zabrousili do nedávné historie, kterou si třeba právě jejich rodiče
či prarodiče živě pamatují.
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Základní škola Školní Strážnice
Návštěva modrotiskové dílny ve Strážnici

Veronika Kotenová, V. A

V rámci pracovních činností se naše třída V. A šla podívat do modrotiskové dílny, kde jsme se
dozvěděli, jak se barví přírodní látka namodro s bílými vzory.
Postup je takový:
- na látku se natiskne rezerva pomocí dřevěných forem,
- nechá se zaschnout,
- namočí se 5x na 5 minut do indiga,
- dá se na několik dní sušit a čeká se, až vystoupí bílý vzor,
- potom se pere ve speciální pračce.
Dozvěděli jsme se, že o modrotisk ze Strážnice mají zájem i zahraniční návrháři. Potom jsme
šli do obchodu s modrotiskem. Prodávaly se tam panenky, kalendáře, sukně, deníčky a mnoho dalších krásných věcí. Nakonec jsme se rozloučili a poděkovali za zajímavou exkurzi.        

Okresní kolo v plavání proběhlo v Ratíškovicích

Také plavecké disciplíny jsou součástí hodnocení v rámci AŠSK. Školy, které mají k dispozici bazén
celý rok, jsou ve výhodě, ale i tak se naše škola neztratila. Žáci a žákyně soutěžili v těchto disciplínách: volný způsob, prsa, znak a štafeta. Z jednotlivců nejlépe doplavali J. Rybecký, K. Hruška,
Š. Janečková a M. Šimoník. Všichni doplavali na třetím místě ve svých kategoriích.

Krajské kolo ve stolním tenisu

Renata Lanová

Po nelehce vybojovaném vítězství v okresním kole postoupilo naše trio Jindřich Morávek, Ondřej
Jamný a Matěj Molin do krajské soutěže. Ani zde to nebylo jednoduché. Po vítězství ve skupině
nastoupili ve finále proti silnému soupeři z Brna. Po velkém boji prohráli těsně 3:4. Úspěch je to
ale velký a za dva roky se budeme snažit postoupit až na republikový přebor. Všem žákům děkuji
za vzornou reprezentaci školy.

Florbal

Ve čtvrtek 7. 11. jsme již podruhé vyrazili
do sportovní haly TEZA v Hodoníně na
okrskové kolo florbalového turnaje Čeps
Cup, kde výběr chlapců z 1. stupně vylepšil výsledky z loňského roku. Samotnému
turnaji předcházely dva tréninky v tělocvičně, kde si hráči ujasnili pozice, strategii a také brankáři vyzkoušeli novou
brankářskou výstroj.
Hned první zápas se vydařil. Nad soupeřem z Dolních Bojanovic vyhráli vysoko
11:0. S dalším nasazeným týmem SŠK
Očov Hodonín odvedli vyrovnaný zápas,
ale soupeřům přálo více sportovního
štěstí, prohráli jsme 2:5. Ve třetím zápase
se ZŠ Ratíškovice se opět projevila převaha „Čápat“. Výhra 11:3 předvídala velmi
dobré umístění v turnaji. Remízou

12/2019

Hlahůlková Šárka

21

6:6 skončil poslední turnaj se žáky ZŠ Hodonín Mírové náměstí. Chlapci bojovali s velkým nasazením, stříleli ze všech možných pozic, střelecky zazářil především Pavel Labaj. O celkovém druhém
místě našeho týmu rozhodl větší počet vstřelených branek.
    

Putování po stopách sv. Cyrila a sv. Metoděje v Mikulčicích

Žáci 7. ročníku ZŠ Strážnice, Školní se v pátek
1. listopadu 2019 vydali v rámci hodin dějepisu
na průzkum Slovanského hradiště v Mikulčicích.
Pestrý program sestával z několika částí, v nichž
se žáci dozvěděli něco víc o životě sv. Cyrila a sv.
Metoděje. Dále žáci zhlédli krásnou archeologickou expozici čítající několik pozůstatků kamenných kostelů s pohřebišti. Exkurze byla nejen naučná, ale také zábavná. Děti si mohly na vlastní
kůži vyzkoušet ošacení a zbroj tehdejších Slovanů a zahrály si hry, kterými se bavily děti této

Lucie Kardošová

doby. Není potřeba nijak rozvádět, která část exkurze měla u žáků největší úspěch. S nadšením se
vrhli do střelby z luku a zahráli si „špalíčkovanou“.
Jelikož jsme se nacházeli v chráněné oblasti lužního lesa, nabízela se možnost udělat si procházku
a popovídat si o významu této oblasti, táhnoucí se
kolem slepého ramene řeky Moravy, která je velmi významná pro své osídlení čápy a volavkami ve
velkých koloniích. Výuka v terénu byla pro žáky
rozhodně zajímavá a naučná. Žáci si více uvědomili význam krajiny a minulosti pro nás samotné.

Zpestření výuky AJ

Dne 31. 10. 2019 se žáci 3.–9. ročníku zúčastnili divadelního představení v anglickém
zpracování. Herecká společnost The Bear Educational Theatre odehrála tři představení: Jackie and the Horrible Family pro 3.–5. ročník,
Aliens Save the Planet pro 6.–7. ročník a Murder at Wimbledon pro naše nejzkušenější angličtináře, pro 8.–9. ročník. Představení byla
vtipná, herci používali jednoduché fráze, měli
nádhernou výslovnost, spolupracovali s publikem, zapojovali žáky přímo do představení
a češtinu používali minimálně. Žáci reagovali,
tudíž i rozuměli, a to potěšilo nejen je samotné,
ale i vyučující anglického jazyka!
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Ať žijí duchové

Tak jsme to zase zvládli. Sice to nebylo jednoduché, ale na dobré nápady jsme jedničky. Opět
jsme vymýšleli projektové vyučování pro celou
školu. Téma projektu nás napadlo hned ,,DUCHOVÉ“. A začaly velké přípravy. Vymýšlení,
plánování, tvoření, výzdoba tříd, školy, skládání
básniček, písniček, charakteristika duchů, strašidelné počítání, až jsme se trochu báli.
Ve škole to vypadalo jako ve strašidelném hra-

Žáci z V. A

dě. Všichni se moc snažili, aby úkol splnili co nejlépe. No a jak to dopadlo? Porota složená ze členů
školního parlamentu rozhodla takto:               
              1. místo  4. A
              2. místo  3. A
              3. místo  6. A
              4. místo  2. B
Všem z Čápovky děkujeme a doufáme, že si to
společně s námi užili.

Bezpečně do školy

Věra Obrtlíková

Přišel podzim a s ním i nevlídné počasí. Ráno by tak každý rád jistě zůstal o něco déle v teple domova. První listopadový den šli však žáci 2. ročníku do školy s očekáváním nových zážitků. Jedna
z vyučovacích hodin byla věnována návštěvě. Jitka Sochorová z Městské policie Strážnice se přišla
žákům nejenom představit, ale i seznámit děti s činností městské policie. Každý při této besedě obdržel NOTES strážmistra Pavla, který bude žáky provázet až do 4. ročníku. Zde si připomenuli znalost důležitých telefonních čísel nebo
např. některých dopravních značek.
Při besedě se však děti s policistkou
především zamýšlely nad situacemi,
při kterých tyto znalosti mohou využít. Správně rozhodly, že i chodec je
účastník silničního provozu. Prakticky
si např. vyzkoušely, jak se bezpečně
chovat a rozhlížet při přechodu vozovky. V našem městě je to bezesporu
velmi třeba. Také zjistily, že ani běžec
nedokáže na místě zastavit, natož auto
včas zabrzdit. Doufejme, že na vše budeme pamatovat a naše dny budou
bez nehod. Jitce Sochorové děkujeme
a těšíme se na další návštěvu, tentokrát při jízdě na dopravním hřišti.
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11. školní ples

Blanka Jančíková

ZŠ Strážnice Školní 283 spolu se Spolkem při ZŠ si Vás dovoluje pozvat na 11. školní ples, který
se uskuteční 31. 1. 2020 od 19.30 v prostorách KD Strážničan. Vstupenky si budete moci koupit
od 4. 12. v kanceláři školy (do 15.00).

Základní umělecká škola Strážnice
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Purkyňovo gymnázium Strážnice
Anglické a německé divadlo

V říjnu tohoto roku dostali studenti našeho gymnázia příležitost zhlédnout v Brně divadelní představení v cizím jazyce.
Ve středu 9. října se druháci a sextáni zúčastnili divadelního představení v angličtině s názvem
My Family and Other Animals v brněnském BuranTeatru. Představení na motivy knihy G. Durella
bylo nastudováno studenty z pražských gymnázií, bylo srozumitelné pro všechny a všem se líbilo.
Žáci 3. ročníku a septimy se zúčastnili v úterý 15. října divadelního představení v němčině pod názvem Smombie v brněnském kulturním domě Rubín. Smombie je zkratka pro smartphone a zombie. Tuto hru připravili a sehráli dva herci z divadelní skupiny Dramabox z Norimberku. Tématem
je využití a zneužití mobilního telefonu. Tam, kde žáci méně rozuměli, pomohly skvělé herecké
výkony obou představitelů. Byli jsme rádi, že touto formou si naši studenti připomněli, jak je důležitá ochrana dat pro každého člověka a jeho lidská práva.
Už se těšíme na další divadelní představení v příštím roce.

Výměnný pobyt ve Švýcarsku

Žáci 2. ročníku a kvinty

Když jsme se dozvěděli o výměnném pobytu ve Švýcarsku, který nám umožnila naše škola, byli jsme naprosto
nadšení, jelikož jsme slyšeli od starších kamarádů, že to
opravdu stojí za to. V průběhu cesty se v nás mísilo mnoho pocitů, ale když jsme se potkali s našimi švýcarskými partnery, obavy byly ty tam. Vydali jsme se do rodin
poznat nové tradice, kulturu a zakusit jiný styl života.
Během týdne jsme navštívili mnoho zajímavých míst,
jako např. Rýnský vodopád nebo horu Pilatus. Také jsme
měli příležitost uvařit a ochutnat tradiční švýcarská jídla
a pokoušeli jsme se naučit jódlovat. Na oplátku jsme my učili švýcarské žáky zpívat české písně.
Komunikace po celou dobu pobytu probíhala výhradně v angličtině, díky čemuž se velmi zlepšily
naše jazykové dovednosti. Velké díky patří rodinám švýcarských partnerů za jejich přijetí a pohostinnost a také jejich učitelům za pečlivou přípravu programu. Těšíme se na setkání s našimi
novými přáteli zde ve Strážnici v dubnu příštího roku a budeme se pro ně snažit připravit stejně
zajímavý program.
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Střední škola Strážnice
Designblok v Praze

Žáci Střední školy Strážnice navštívili v rámci podzimní odborné exkurze (16.–18. 10. 2019) Prahu. Cílem exkurze byla nejen návštěva Designbloku (populární přehlídky současného designu), jež
se tradičně koná v prostorách výstaviště v Holešovicích, ale také prohlídka významných památek
metropole. Kroky účastníků exkurze tak vedly k historickému centru města, Anežskému klášteru,
letohrádku Belvedere a Pražskému hradu. Dále žáci zhlédli expozice Veletržního paláce – výstavy
sochaře Alberta Giacomettiho, malíře Josefa Bolfa a sbírku asijského umění. Před odjezdem využili
možnosti navštívit prostory Vysoké školy uměleckoprůmyslové.

Žáci Střední školy Strážnice sbírali ceny na Mistrovství republiky aranžérů
AR JUNIOR 2019

Žáci oboru Aranžér se ve dnech 7.–8. listopadu zúčastnili celostátní soutěže AR JUNIOR 2019, která se tradičně koná v Českých Budějovicích. Zástupci Střední školy Strážnice se zapojili do 7 soutěžních kategorií: výkladní skříň, dárkové
balení, špendlení na figurínu, počítačová
grafika, drátěný program, písmo ručně
psané a maketa výkladní skříně. V konkurenci 133 soutěžních prací z celé České republiky získali reprezentanti Střední školy
Strážnice tři první místa (Anna Hudcová,
Julie Kratochvílová, Viktor Sedlák), dvě
druhá místa (Klára Šiková, Aneta Dufková),
jedno třetí (Michal Buček) a jedno čtvrté
místo (Martin Šoula). Všem žákům srdečně
gratulujeme.

Alžběta Vyskočilová
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Sport
Oddíl stolního tenisu

Výborné výsledky strážnických stolních tenistů na republikové úrovni

Po zářijovém zlatém double Jindry Morávka v Praze pokračoval seriál republikových turnajů v Ostravě a Havířově. Ze Strážnice se jich účastnili Jindra Morávek, Eda Orel, Jarda Grabovský ml.,
Ondra Jamný a Ondra Morávek. A musíme konstatovat, že strážnická stopa na turnaji byla vidět. V sobotu Jindra Morávek vyhrál
kategorii mladších žáků (ze dvou turnajů letos má dvě vítězství),
Jarda Grabovský vybojoval v mladších žácích výborný výsledek
5.–8. místo. Má dobře našlápnuto, bude tuto kategorii hrát i příští
rok. Ke zlaté medaili Jindra ještě přidal stříbro ve čtyřhře s parťákem Davidem Sochorem ze Sparty Praha. Ondrovi Jamnému se
turnaj nepodařil, ale je to bojovník a jistě v příštím turnaji zabere.
V neděli hrál Ondra Morávek v Havířově nejmladší žáky a vyhrál skupinu a dle sdělení trenérky maminky, hrál parádně. Poprvé postoupil
mezi 28 nejlepších, a to bude hrát nejmladší žáky ještě necelé 3 roky.
Škoda jen, že na turnaj nedorazili také jeho dva stejně kvalitní strážničtí spoluhráči David Slonka (super talent) a Martin Grabovský.
Zleva: Morávek Ondra, Morávek
Jindra, Grabovský Jarda

V Ostravě se v neděli hrál také turnaj starších žáků. Jindra Morávek
9.–16. místo (prohrál s pozdějším vítězem). Eda Orel po smolném nepostoupení ze skupiny (počítaly se i míčky) si spravil náladu a vyhrál útěchu (1. místo v útěše a celkové 25. místo v turnaji).
Jarda Grabovský bojoval v kategorii starších žáků B, přičemž postup do A kategorie mu unikl jen
o pár bodů. Celkově musím vyslance našeho oddílu pochválit za výsledek i předvedený výkon,
máme na čem stavět.
Bývalý hráč TJ Jiskra Strážnice (dnes Ostrava) Radim Morávek 9–16 dorost
Trenérské obsazení: Zdeněk Morávek, Jamný Petr, Alena Morávková
Technický doprovod: Jaroslav Grabovský st.

Krajské turnaje

Rájec Jestřabí – ml. žáci
2. turnaje krajských bodováků ml. žáků se
úspěšně zúčastnili Jarda Grabovský, Ondra
Jamný a Martin Grabovský. Jarda celý turnaj vyhrál a celkově si drží 2. místo v krajském žebříčku (1. Jindra Morávek), Ondra
Jamný obsadil 5. místo a celkově si drží
5. příčku v kraji. Oba budou hrát kategorii
ml. žáků i v příštím roce. Martin Grabovský
obsadil 28. příčku z 60 hráčů.

Zleva: Jamný Ondra, Grabovský Jarda, Grabovský Martin
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Mistrovské soutěže

Áčko po loňském sestupu z 3. ligy hraje opět divizi. Po odchodu jedničky Radima Morávka do Ost-

ravy, za kterou dnes hraje 2. ligu a po 10 utkáních měl skóre 10:0, ho nahradil bratr Jindra (12 let),
který se s úspěšností přes 60 % zařadil na místo týmové dvojky. Áčko tak v letošním roce bojuje
o klidný střed tabulky a dává příležitost mladším
hráčům. Divizi si letos už vyzkoušel i Eda Orel
(14 let) a rovněž nevyšel naprázdno a 2 z 5 výhry
v mistráku ukazují další potenciál do budoucna.

Béčko je na tom podobně jako áčko. Bojuje ve
středu tabulky a dává příležitost mladším hráčům. Do béčka byl letos povolán stále ještě 2 roky
mladší žák Jarda Grabovský (11 let), který přestoupil minulý rok ze Slovanu Hodonín a hned se
stal platnou posilou B týmu a spolu s Edou Orlem
se stali tahouny týmu v KP 1.

Nový hrací povrch

Zleva: Kubina, Morávek Z., Obrdlík Š., Morávek J.

Díky poskytnuté dotaci města Strážnice se podmínky pro rozvoj nejen těchto hráčů zlepšují a podařilo se zajistit nový hrací povrch v hale, který bude ještě v letošním roce položen, a Strážnice se
tak zařadí do skupiny špičkových klubů, co se nejen hracího povrchu týká.

Dračí lodě ukončují sezonu 2019

Čtvrtá sezona týmu Zumba Draci a Dračice je úspěšně za námi! Posádka dračích lodí ze Strážnice
a okolí má za sebou vydařené léto se čtyřmi krásnými závody.
V Uherském Hradišti jsme získali 1. místo na 200 m a 2. místo na 1 km, na Pálavském festivalu
dračích lodí za náročných podmínek v kategorii open 3. místo na 200 m a 2. místo na 1 km, v ženské kategorii pak 2. místo. Na Mistrovství Moravy dračích lodí v Ostrožské nové vsi jsme vyjezdili
2 x zlatou medaili, 2 x stříbrnou a 1 x bronz. Z posledního závodu tohoto léta v Trenčíně jsme
přivezli 3 zlaté a 2 stříbrné medaile. Sbírka získaných medailí je velkým závazkem na další sezonu.
Pravidelné tréninky se vyplatily… a dokud nezamrzne, jezdí se dál . Do další sezony tým vstoupí
s novým názvem Zumba Dragons. Věříme, že nám nový název přinese štěstí.

Za celý tým Alžběta Chromečková Macháčková
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Tenisový oddíl
Tenisový podzim

Letošní babí léto prodloužilo venkovní sezonu až do konce října. Děti trénovaly v naší krásné hale
a dospělí využívali venkovní kurty. Celý areál jsme tak mohli využívat kompletně. Po delší době se
podařilo zorganizovat amatérský mužský turnaj Bernard Cup 2019. Jak již název vypovídá, tak se
konal na Den Bernarda. Věříme, že jsme velmi povedeným turnajem založili novou tradici. Děkuji
všem, kdo se na organizování turnaje podíleli.

A co plánujeme v zimě? Hala již ožila zimní tréninkovou sezonou dětí a mládeže. V zimní sezoně
máme naplánováno 7 turnajů pod záštitou Českého tenisového svazu. Věřím, že uvidíme spoustu
zajímavých zápasů a domácí prostředí přinese našim hráčům štěstí.
Do konce roku náš čeká ještě schůze tenisového oddílu, kde by mělo dojít k volbě nového výboru
tenisového oddílu. Schůze se uskuteční 19. 12. v 18 hodin, a to v naší klubovně. Věřím, že se
v předvánočním čase sejdeme v maximálním počtu, zhodnotíme práci za poslední 2 roky a zvolíme ten správný výbor .
Za tenisový oddíl přeji všem krásné a poklidné vánoční svátky.

Petr Zika

T. J. Sokol Strážnice
Poděkování za spolupráci a podporu

I naše děti a trenéři z florbalových oddílů T. J. Sokol Strážnice a cvičenci seniorského věku z oddílu
zdravotního cvičení se chystají na vánoční svátky.
Družstva přípravky, elévů, mladších a starších žáků mají za sebou půlku sezony. Potěšitelný je
nárůst hráčů u našich nejmenších, přípravky a elévů.
Ke konci tohoto roku máme ještě v plánu návštěvu superligového florbalového utkání v Hodoníně,
utkání přípravky v Hodoníně, vánoční turnaje a poslední tréninky v tomto kalendářním roce. Seniory čeká posezení v tělocvičně, rozloučení s rokem 2019 a návštěva cukrárny.
Naše poděkování patří především všem dobrovolníkům v T. J. Sokol Strážnice, kteří jsou ochotni
obětovat svůj čas, energii, schopnosti a i finanční prostředky službě druhým lidem – v případě naší
organizace převážně dětem a mládeži. Děkujeme také Vám všem, kteří se spolu s námi podílíte
na různých akcích a setkáních. Nebo nás podporujete slovem pochvaly a uznání. Pokud se chcete
připojit a podpořit sport ve Strážnici, není nic jednoduššího, než nás kontaktovat a domluvit se
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na spolupráci www.florbal-straznice.cz. Neměli bychom zapomínat na ty, kteří nám pomáhají držet
T. J. Sokol Strážnice nad vodou.
Za podporu, kterou naší jednotě věnují, si minimálně těchto pár řádků zaslouží: město Strážnice,
MŠMT, W. Bartoš, Reklama Koneční, Vinařství Tomanovský, Branopac CZ s. r. o., FRK Tours s. r. o.,
Agro Vnorovy a. s., Sítotisk Strážnice. Mezi největší podporovatele T. J. Sokol Strážnice se řadí
město Strážnice, bez jehož pomoci by se naše jednota jen velmi těžko obešla. Finanční příspěvek
města tvoří podstatnou část příjmů celé jednoty. Tento příspěvek pokrývá velkou část nákladů
na provoz, údržbu, dále je použit například na dopravu oddílů na turnaje, soutěže a soustředění,
na nákup sportovní výstroje aj.
Ještě jednou velké díky za důvěru, kterou jste nám projevovali v letošním roce a do nového
roku 2020 Vám přejeme jen to nejlepší.

Za T. J. Sokol Strážnice Vojtěch Studénka

Kultura ve městě
Městského muzeum Strážnice
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Slavnostní otevření kina Svět				

Foto Rostislava Svobodová

27. října došlo v kulturním domě Strážničan téměř k historickému okamžiku – znovuotevření
kina Svět. Velké poděkování patří městu Strážnici, které se rozhodlo investovat nemalé finanční
prostředky do digitalizace kina a pořídit současnou nejmodernější promítací techniku, a umožnit
tak občanům Strážnice užívat si té nejlepší kvality filmových produkcí. Slavnostní otevření kina
se neslo skutečně v duchu vysoce slavnostním, připomínajícím zahájení filmových festivalů. Odpoledne byli u vstupu vítáni dětští diváci sladkostí a dekorováni plackami s logem dětského filmového klubu Filmáčka. Před promítnutím prvního filmu Lví král, pohádkové postavy pod vedením
královny pro děti připravily soutěž s pěknými odměnami. Po celou dobu projekce se na ně v sále
z pódia usmívala velká figura maskota dětského kina – Filmáček.
Dospělí návštěvníci prvního promítání, podobně jako předtím dětští, přicházeli ke vchodu kulturního domu po červeném koberci lemovaným palmami. U vstupu byli vítáni skleničkou vína
a výbornými kanapkami. Ve vestibulu příjemnou atmosféru vytvářel klavírní hudební doprovod.
Zahajovacím slovem a stříháním pásky otevřeli promítání prvního premiérového filmu Poslední
aristrokratka zástupci města – starostka Renata Smutná, místostarosta Walter Bartoš, za investiční odbor Radek Tyllich, zástupci firmy, která zakázku realizovala, a ředitelka kulturního domu.
Kromě běžného večerního promítání filmů, především těch premiérových, se návštěvníci mohou
těšit také na tzv. Dopolední kino určené všem, kteří nemohou navštívit večerní představení (seniorům, maminkám na mateřských dovolených, zaměstnancům pracujícím na směny apod.), zhlédnout mohou nové filmy za snížené vstupné. Dětští filmoví fanoušci, kromě placky Filmáčka, obdrží
po Novém roce i průkazku, která jim umožní za nasbíraný počet navštívených filmových představení zhlédnout poslední dětské promítání na konci roku zdarma. Těšíme se na Vás!
(OF)

Nezapomeň šohajku

Foto Pavel Sochor

Kurz lidového tance – slovenské čardáše

Foto Olga Floriánová

Strážnice si připomněla 30 let od sametové revoluce

Strážnice si připomínala 30 let od sametové revoluce několika akcemi. Výstava nazvaná příznačně Svoboda není samozřejmost v přísálí kulturního domu dýchla na návštěvníky dobou totality a její druhá část ve vestibulu zase připomínala dobu kolem 17. listopadu 1989 množstvím
dobových materiálů, novin, fotografií z demonstrací nejen v Praze, ale především v našem nejbližším okolí, např. v sousedním Veselí n. Moravou. Nechyběla ani Lenonova zeď, která bývala
projevem tehdejší touhy po svobodě a svobodném projevování názorů. Bylo potěšující vnímat,
jak příchozí výstava velmi zaujala. Za perfektní instalaci je potřeba poděkovat Miroslavě Šarové a Lence Žákové. Výstavu si měli možnost prohlédnout také studenti strážnických škol, kteří zhlédli v novém kině film Břetislava Rychlíka z cyklu Fenomén underground, o němž a době
totality pak s režisérem besedovali. Dotazy studentů byly zasvěcené a zajímavé. Koncert svobodné generace mladých místních kapel v Green Clubu přitáhl zájem především právě mladé generace. Širší veřejnost se pak dobře bavila při koncertu známé kapely Buty a následně si
v Green Clubu mohla poslechnout originální undergroundové kapely v Koncertu proti totalitě,
před nímž zaujala přítomné přednáška Pavla Žáka a Michala Tománka, kteří v ní zprostředkovali smutné zkušenosti rodičů ze soudních procesů a věznění v neblahých padesátých letech.
Sérii programů k výročí revoluce zakončila skvělá retro komedie z doby socialismu Východočeského divadla z Pardubic, v níž v několika rolích doslova exceloval strážnický rodák Petr Borovec, a spolu s hereckými kolegy svými výkony vyvolávali v zaplněném sále kulturního domu salvy smíchu.
Velké poděkování za
možnost uskutečnění akce patří městu Strážnici
a firmě VM Footwear
s. r. o. Vítězslava Macháčka, díky jejichž výrazné finanční podpoře si
všechny programy, kromě divadla, mohli diváci
užít zdarma. Za perfektní
spolupráci při organizaci
akce je potřeba také velmi poděkovat sdružení
(OF)
SPRONK.
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Strážnice si připomněla 30 let od sametové revoluce

Foto Rostislava Svobodová, Olga Floriánová, Radek Nejeschleba a Pavel Sochor

Hudecký večer Slávka Volavého

Foto Martin Šuranský a Pavel Sochor

Tak jako každým rokem, i letos jsme si v měsíci listopadu pořadem Hudecký večer Slávka Volavého připomněli tuto významnou strážnickou osobnost, legendárního primáše muziky. Letos nás Slávek Volavý
se svou muzikou vzal s sebou ze Strážnice do Vlčnova na jízdu králů, kam také jezdíval účinkovat. Jak se
ve Strážnici žije rok od slavností ke slavnostem, tak se vlčnovský rok počítá od jízdy králů k jízdě králů.
Proto i návštěvníci mohli filmovým obrazem zahájit se Slávkem Volavým a jeho muzikou strážnický festival, který naživo na pódiu dohrála cimbálová muzika Strážničan s primášem Vítězslavem Pálenským,
vnukem Slávka Volavého, v níž hraje také jeho další vnuk Lukáš Pálenský a v tanci se představili muži
z Danaje, kde zacifroval jeho třetí vnuk Martin Vojta. Danaji a verbuňky se pak představil Věčně mladý
Danaj. V další části pořadu jsme se spolu s vynikajícími moderátory, Jiřím Jilíkem a Vladimírem Doskočilem a za hudebního doprovodu CM Čardáš s primáškou Petrou Jakšíkovou, ocitli ve Vlčnově a prožili
s Vlčnovjany celý jejich rok – od narození nového krále a jeho přípravu na svou životní roli v podání DFS
Vlčnovjánek a Čerešničky, přes období letní pastvy a zimního období Vánoc, až opět k jaru s přípravou
na jízdu králů, kdy jsme např. s ženským sborem Vlčnovské búdové umělkyně vyráběli růžičky na koně,
pekli vdolečky, s muži z Mužského sboru Vlčnov pálili a koštovali slivovici, s FS Vlčnovjan si nejen
zatancovali, ale i podkúvali koně, zametali a líčili a s legrúty si zazpívali po dědině, až jsme nakonec v obřadních pásmech oblékli skutečného letošního krále Davida Chaloupku do ženského kroje a vydali se
s ním a jeho hrdou družinou na jízdu králů. Celým večer zněly písně strážnické i vlčnovské, tak jak nám
je naši předkové zanechali, neboť, jak zaznělo z úst Jiřího Jilíka: Píseň je naše nesmrtelnost. Zpěv je roz-

mluva s těmi, co už nejsou mezi námi, ale zůstávají v nás. To jejich duše se stěhují, nabývajíce podoby písní. Zpěv
je rozmluva s těmi, kteří přijdou po nás. Za padesát, za sto let zde budou jiní. Však píseň bude tatáž, totéž rozechvění, bušení srdce. To naše duše se budou stěhovat, nabývajíce podoby písní. Velké poděkování všem! (OF)

V adventním čase opět ve Strážnici proběhne tradiční ADVENTNÍ JARMARK. Budete si moci zakoupit drobné dárky, pochutnat si na různých specialitách a dobrém svařáku. O kulturní program se postarají strážnické soubory Danaj, Demižón,
Žerotín, dětské soubory Fěrtúšek, Demižónek a Danájek. Dále DH Svárovanka
a strážnické Fčeličky. Zazní troubení z Bílé věže a přijede i svatý Mikuláš se svou
družinou. Přijďte si užít předvánoční atmosféru.

PÁTEK 6. 12

SOBOTA 7. 12.

NEDĚLE 8. 12

16.30
JARMARK

16.00
TROUBENÍ Z VĚŽE
JARMARK
SVÁROVANKA

15.00
JARMARK

17.00
TROUBENÍ Z VĚŽE
FS ŽEROTÍN
18.00
FČELIČKY

40

17.00
DFS FĚRTÚŠEK
17.30
DFS DEMIŽÓNEK,
FS DEMIŽÓN

15.30
TROUBENÍ Z VĚŽE
DFS DANÁJEK
16.00
FS DANAJ
17.00
PŘÍJEZD SV. MIKULÁŠE
S DRUŽINOU
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HLEDÁM KE KOUPI
DŮM V TÉTO
LOKALITĚ
SE ZAHRADOU.
alespoň 500 m2.
Prosím o kontakt
na tel. 605 803 436

12/2019

KOUPÍM BYT
V TÉTO LOKALITĚ
může být i v rekonstrukci.
Finance zajištěny.
Tel. 736 706 224
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Kulturní přehled na prosinec 2019 a leden 2020

PÁ–NE
6.–8. 12

ADVENTNÍ JARMARK
V jarmarečních stáncích najdete lidové výrobky s vánoční tématikou. Bude i bohatá
nabídka občerstvení. O kulturní program se postarají strážnické soubory Danaj,
Demižón, Žerotín, dětské soubory Fěrtúšek, Demižónek a Danájek.
Dále DH Svárovanka a strážnické Fčeličky. Zazní troubení z Bílé věže a přijede
i svatý Mikuláš se svou družinou

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
ÚT 14. 1. Green Club – přednáška Dagmar Peškové „Člověk v době jedové“

17.00

Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan
ČT 16. 1.

KD – NOVOROČNÍ TANEČNÍ VYSTOUPENÍ ZUŠ Strážnice

ÚT 28. 1. Green Club – přednáška Martina Bartoška „Povídání o zdraví“

18.00
17.00

Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan
ST 29. 1.

KD – KOUZELNÝ KARNEVAL pro děti s Jiřím Hadašem

16.00

Vstupné 50 Kč

Plesová sezona 2020
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10. 1.

KD – PLES V BÍLÉM

19.00

17. 1.

KD – PLES PURKYŇOVA GYMNÁZIA STRÁŽNICE

20.00

24. 1.

KD – PLES STŘEDNÍ ŠKOLY STRÁŽNICE

19.30

25. 1.

KD – HASIČSKÝ PLES

20.00

31. 1.

KD – PLES ČÁPOVKY

20.00

15. 2.

KD – PLES V GALA 2020 „Na vlnách valčíku“

20.00

22. 2.

KD – FAŠANKOVÝ PLES

20.00

7. 3.

KD – ROCKOVÝ MAŠKARNÍ PLES

20.00
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Hudecký večer Slávka Volavého
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Foto Martin Šuranský a Pavel Sochor
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