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Městský úřad STRÁŽNICE
www.straznice-mesto.cz

Vážení a milí spoluobčané,
 dovolte nám, abychom Vás v novém roce 2020 co nejsrdečněji pozdravili s přáním všeho 
dobrého, s přáním, aby i tento rok byl pro naše město s bohatou historickou tradicí úspěšným. 
Právě ve starých historických pramenech můžeme někdy v souvislosti s městem narazit na latin-
ské slovo communitas, což znamená společenství lidí, kteří žijí v určitém vymezeném prostoru 
a vykonávají každodenní aktivity. Společenství však v sobě nese ještě širší rozměr založený na spo-
lečných hodnotách, jako jsou respekt a úcta k druhému člověku, pomoc tomu, kdo je v nesnázích, 
a také přátelství. Při naší každodenní práci pro město se snažíme a budeme snažit dívat se na svět 
touto optikou. Jsme přesvědčeni, že pro spokojený život nás všech ve Strážnici je to velice důležité. 
Známý český spisovatel Jaroslav Foglar jednou napsal, že přátelství je to nejcennější, co může 
člověk získat. Zkusme proto o těchto slovech přemýšlet a inspirovat se jimi – novoroční sváteční 
pozastavení je k tomu vhodnou příležitostí.
 Vážení spoluobčané, rádi bychom Vám popřáli, aby se Vám letos vyhýbaly nezdary, ne-
moci a neštěstí, aby ve Vašich rodinách vládla pospolitost, vzájemný respekt a láska a aby byl pro 
Vás letošní rok rokem životní pohody. 

Renata Smutná a Walter Bartoš
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PŘIJATÁ USNESENÍ
Rada města Strážnice bere na vědomí: 
1/53 zápis z jednání Školské komise č. 2019-11-
13/2 ze dne 13. 11. 2019,
1/54 zápis z jednání Komise cestovního ruchu 
ze dne 18. 9. 2019 č. 2019-09-18/3 KCR,
1/55 zprávu o vyhodnocení nákladovosti 
a fungování Správy hřbitova a smuteční síně  
2018–2019,
1/56 zápis z 2019-10-23/3 z jednání komise ži-
votního prostředí ze dne 23. 10. 2019.
Rada města Strážnice schvaluje: 
2/191 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-

mene v předloženém znění pro obnovu sítě NN 
na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. Stráž-
nice na Moravě v majetku města, v rámci stav-
by „Strážnice, úprava kNN, Kotková K/85“ na 
pozemku KN p. č. 1725 mezi organizací E.ON 
Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcného 
břemene a městem Strážnice, jako povinným 
z věcného břemene, 
2/192 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro obnovu 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, Adamec K/59“, na po-

USNESENÍ z 21. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 25. 11. 2019  

USNESENÍ z 20. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 4. 11. 2019  
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/50 zápis z jednání Komise sociálně zdravotní ze 
dne 8. 10. 2019 č. 2019-10-08/3, 
1/51 zápis z jednání Komise sportovní ze dne  
19. 9. 2019 č. 2019-09-19/3,
1/52 zprávu odboru investic a správy budov o od-
hadovaných nákladech na údržbu a provoz objek-
tu č. p. 485 na nám. Svobody ve Strážnici.
Rada města Strážnice schvaluje: 
2/184 na základě doporučení Komise sociálně 
zdravotní poskytnutí dotace ve výši 30 000 Kč 
z rozpočtu města Strážnice na r. 2019 pro sub-
jekt Zdislava Veselí, z. ú., se sídlem tř. Masarykova 
125, 698 01 Veselí nad Moravou, IČ: 26981751, na 
spolufinancování sociální a hospicové péče a po-
skytování sociálních služeb v r. 2019 dle předlo-
žené smlouvy,
2/185 poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
rok 2019 pro •••, bytem •••, Strážnice, ve výši  
10 000 Kč na materiálové zabezpečení dětské cim-
bálové muziky ze Strážnice dle předložené smlouvy,
2/186 poskytnutí finančního daru ve výši 1 000 Kč 
Oblastnímu spolku Českého červeného kříže Ho-
donín, se sídlem tř. Dukelských hrdinů 1109/6, 
695 01 Hodonín, IČ: 00426334, dle předložené 
smlouvy,
2/187 poskytnutí dotace z rozpočtu města na 
rok 2019 pro •••, bytem •••, Strážnice, ve výši  
10 000 Kč na podporu kulturních akcí pořáda-
ných v areálu Hotařské búdy v letní sezoně 2019 
dle předložené smlouvy,
2/188 podmínky pro zabezpečení svatebních 

obřadů ve správním obvodu matričního úřadu 
Strážnice v roce 2020 takto: termíny stanovené 
pro uzavírání manželství, tj. dvě soboty v měsíci 
(viz příloha č. 2), oddací hodiny: 10.30–13.00 hod. 
(čas zahájení obřadu), a úředně určená místa ke 
konání svatebních obřadů (obřadní síň Městské-
ho úřadu Strážnice a zasedací místnost Obecního 
úřadu Radějov). Rada města Strážnice v souladu 
s informací č. 12/2012, kterou vydal odbor vše-
obecné správy MV ČR dne 19. 6. 2012, stanovila 
usnesením tzv. „provozní poplatek“ za poskytová-
ní nadstandardních služeb nad rámec stanovené-
ho správního poplatku při zajišťování svatebních 
obřadů ve správním obvodu matričního úřadu 
Strážnice, 
2/189 uzavření nájemní smlouvy na byt č. 5 
v domě na ulici Grůska č. p. 425, Strážnice, 
v předloženém znění s panem •••, t. č. bytem 
•••, Strážnice, a to na dobu určitou jednoho roku  
od 1. 1. 2020 do 31. 12. 2020,
2/190 uzavření smlouvy o zřízení věcného břeme-
ne 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 „Stráž-
nice, obnova sítě NN_III. etapa“ na pozemcích KN  
p. č. 984, 985, 986/1, 1072/1 mezi organizací 
E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným z věcné-
ho břemene a městem Strážnice, jako povinným 
z věcného břemene.
Rada města Strážnice nedoporučuje zastupitel-
stvu ke schválení: 
5/3 záměr prodeje částí pozemků, a to parc. č. 980 
a parc. č. 1112/1 o celkové vým. cca 89 m2 v ma-
jetku města Strážnice, vedených na LV č. 1 v k. ú. 
Strážnice na Moravě.
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zemku KN p. č. 54, mezi organizací E.ON Distri-
buce, a. s., jako oprávněným z věcného břemene 
a městem Strážnice, jako povinným z věcného 
břemene, 
2/193 v souladu s příslušnými mzdovými před-
pisy odměny za II. pololetí roku 2019 ředitelům 
městem zřízených příspěvkových organizací 
v navržené výši,
2/194 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Sarkander, z. s., se 
sídlem Biskupské nám. 841/2, 779 00 Olo-
mouc, IČ: 60043920, ve výši 20 000 Kč, na čin-
nost oddílu Scarabeus Strážnice v roce 2020 
dle předložené smlouvy,
2/195 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Malovaný kraj, z. s., 
se sídlem 17. listopadu 2995/1a, 690 02 Břec-
lav, IČ: 27010511 ve výši 15 000 Kč na vydá-
vání časopisu Malovaný kraj v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
2/196 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Letecko-modelářský 
klub Strážnice p. s., se sídlem Strážnice, Úpr-
kova/St. Železník 1075, IČ: 61743348, ve výši 
9 500 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
2/197 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro spolek Fčeličky z. s., 
se sídlem Kovářská 1521, 696 62 Strážnice, IČ: 
26991616, ve výši 15 000 Kč na činnost spolku 
v roce 2020 dle předložené smlouvy,
2/198 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro ČSS, z. s. – spor-
tovně střelecký klub Strážnice, se sídlem č. p. 
5058, 696 65 Petrov, IČ: 64479986, ve výši  
20 000 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
2/199 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Moravskoslezský 
kynologický svaz, Strážnice, pobočný spolek, se 
sídlem Frolkova 985, 696 62 Strážnice, ve výši 
8 000 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
2/200 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Římskokatolickou 
farnost sv. Martina Strážnice, se sídlem Kostel-
ní 514, 696 62 Strážnice, ve výši 30 000 Kč 
na úhradu výdajů na dopravu dětí a mládeže 
v roce 2020 dle předložené smlouvy,
2/201 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Základní organi-
zaci Českého zahrádkářského svazu Strážnice 
se sídlem Růžová 286, 696 62 Strážnice, IČ: 

65340949, ve výši 20 000 Kč na pořádání Jo-
sefské výstavy vín 2020 dle předložené smlou-
vy,
2/202 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Soubor lidových 
písní a tanců Danaj z. s., se sídlem Veselská 
1321, 696 62 Strážnice, IČ: 48842885, ve výši 
40 000 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
2/203 uzavření předložené smlouvy č. 666/
B1/2019 o poskytnutí finančních prostředků 
z rozpočtu SFDI ČR na rok 2019 na rekonstruk-
ci chodníků v ul. Rybářská,
2/204 dodatek č. 1 v předloženém znění ke SOD 
na akci „Bezbariérovost objektu MěÚ ve Stráž-
nici, návrh výtahu a sociálního vybavení“, 
2/205 přijetí dotace ve výši 100 000 Kč na 
realizaci projektu „Hudební podzim k výročí  
17. listopadu 1989“ určené pro KD Strážničan 
ve Strážnici dle předložené Smlouvy o poskyt-
nutí dotace z rozpočtu Jihomoravského kraje  
č. JMK062010/19/OKH, 
2/206 smlouvu o spolupráci při realizaci  
11. ročníku projektu veřejné cyklotour „Na 
kole dětem“, spočívající v převzetí záštity nad  
11. ročníkem projektu, poskytnutí finančního 
příspěvku ve výši 15 000 Kč a technické spolu-
práce při organizaci,
2/207 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 ve výši 12 000 Kč pro 
Českou křesťanskou akademii, z. s., se síd-
lem Vyšehradská 320/49, 128 00 Praha, IČ: 
15887472, na přednáškovou činnost pořáda-
nou místní skupinou Strážnice v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
2/208 poskytnutí dotace z rozpočtu měs-
ta Strážnice na rok 2020 pro spolek Obráz-
ky ze Strážnice, z. s., se sídlem Radějovská 
834, 696 62 Strážnice, IČ: 04744535, ve výši  
20 000 Kč na natočení 4. dílu série „Vandrovali 
hudci“ v roce 2020 dle předložené smlouvy,
2/209 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice z r. 2020 pro subjekt Zdislava Ve-
selí, z. ú., se sídlem tř. Masarykova 125, 698 
01 Veselí nad Moravou, IČ: 26981751, ve výši  
40 000 Kč na provoz pečovatelské služby a den-
ního stacionáře v r. 2020 dle předložené smlouvy,
2/210 poskytnutí daru z rozpočtu města Stráž-
nice na r. 2019 ve výši 2 000 Kč pro nadaci 
Universitas, Jiráskova 24, 602 00 Brno, IČ: 
48510912, na vydání publikace „Jihomoravské 
šibenice v ranném novověku“ dle předložené 
smlouvy.
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Rada města Strážnice neschvaluje: 
3/4 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro •••, •••, 696 62 Strážnice, 
ve výši 12 000 Kč na úhradu nájmu zkušebny 
v roce 2020 dle předložené smlouvy.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení: 
4/65 odkup pozemků zapsaných na listu vlast-
nictví č. 4233 v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. 
J. Skácela: p. č. 602/10 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o vým. 38 m2 (součást chodníku), 
p. č. 602/11 ostatní plocha, ostatní komunikace 
o vým. 19 m² (součást veř. zeleně a parkoviště), 
p. č. 621/1 ostatní plocha, jiná plocha o vým. 
221 m² (součást veř. zeleně a parkoviště), p. č. 
621/3 ostatní plocha, jiná plocha o vým. 57 m² 
(součást veř. zeleně) z majetku •••, trvale bytem 
•••, za cenu 100 Kč/m²,
4/66 odkup pozemku zapsaného na listu vlast-
nictví č. 1696 v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. 
„Grúska“, a to p. č. 225/6 ostatní plocha, ostatní 
komunikace o vým. 339 m² (součást chodníku 
a veř. zeleně) z majetku sourozenců •••, trvale 
bytem •••, 686 01 Uherské Hradiště a •••, trva-
le bytem •••, 686 01 Uherské Hradiště, za cenu 
100 Kč/m²,
4/67 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážni-
ce na rok 2020 pro TJ Jiskra Strážnice, se sídlem 
Strážnice, IČ: 48846805, ve výši 2 350 000 Kč 
na provoz spolku a údržbu sportovního areálu 
v roce 2020 dle předložené smlouvy,
4/68 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro trenéry mládežnických 
družstev TJ Jiskra Strážnice z. s., se sídlem Bze-
necká 1538, 696 62 Strážnice, IČ: 48846805 
ve výši 50 000 Kč dle předložené smlouvy,
4/69 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Český svaz chovatelů, z. s., 
Základní organizace Strážnice, se sídlem Nová 
592, 696 62 Strážnice, IČ: 70899053, ve výši 
50 000 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
4/71 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Soubor lidových 
písní a tanců Žerotín z. s., se sídlem Za Drahou 
1853, 696 62 Strážnice, IČ: 61743534, ve výši  
40 000 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
4/72 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Rodinné centrum Stráž-
nice, z. s., se sídlem Polní 1707, 696 62 Stráž-
nice, IČ: 22723803, ve výši 20 000 Kč na akci 
pro děti „Strážnický pohádkový les“, konanou  

30. 8. 2020 dle předložené smlouvy,
4/73 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Rodinné centrum Strážni-
ce, z. s., se sídlem Polní 1707, 696 62 Strážnice, 
IČ: 22723803, ve výši 60 000 Kč na činnost 
spolku v roce 2020 dle předložené smlouvy,
4/74 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Tělovýchovnou jednotu 
Sokol Strážnice, se sídlem Veselská 1324, 696 
62 Strážnice, IČ: 00227161, ve výši 14 000 Kč 
na odměny vedoucím za práci s dětmi, mládeží 
a seniory v roce 2020 dle předložené smlouvy,
4/75 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Tělocvičnou jednotu So-
kol Strážnice, se sídlem Veselská 1324, 696 
62 Strážnice, IČ: 00227161, ve výši 70 000 Kč 
na činnost spolku v roce 2020 dle předložené 
smlouvy,
4/76 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Charitu Strážnice, se síd-
lem Kovářská 396, Strážnice, IČ: 44164335, ve 
výši 300 000 Kč na částečnou úhradu provoz-
ních a osobních nákladů souvisejících s provo-
zováním sociálních služeb a provozem chrá-
něných pracovišť v roce 2020 dle předložené 
smlouvy,
4/77 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Orel jednota Strážnice, se 
sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice, IČ: 
64479242, ve výši 48 000 Kč na odměny pro 
cvičitele při práci s mládeží a dětmi v roce 2020 
dle předložené smlouvy,
4/78 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Orel jednota Strážnice, se 
sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice, IČ: 
64479242, ve výši 20 000 Kč na činnost DFS 
Fěrtůšek v roce 2020 dle předložené smlouvy,
4/79 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Orel jednota Strážnice, se 
sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice, IČ: 
64479242, ve výši 80 000 Kč na činnost spolku 
v roce 2020 dle předložené smlouvy,
4/80 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Orel jednota Strážnice, se 
sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice, IČ: 
64479242, ve výši 40 000 Kč na úhradu výdajů 
na činnost FS Demižón v roce 2020 dle předlo-
žené smlouvy,
4/81 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Orel jednota Strážnice, se 
sídlem Masarykova 381, 696 62 Strážnice, IČ: 
64479242, ve výši 20 000 Kč na činnost DFS 
Demižónek v roce 2020 dle předložené smlouvy,
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Místní poplatek za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních  
odpadů pro rok 2020
Uvedený místní poplatek platí

a) Fyzická osoba přihlášená v obci
b) Fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu určenou k individuální rekreaci, byt, nebo ro-

dinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplat-
ku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě, určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodin-
nému domu vlastnické právo více osob, jsou povinni poplatek platit společně a nerozdílně.

Sazba poplatku: 480 Kč osobu/rok
Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6., je poplatek splatný do 31. 12. příslušného kalendářního 
roku.
Způsob platby:
– v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 12, 1. patro
– převodem na účet číslo 9005-16725671/0100 VS číslo domu (pokud se jedná o bytový dům, 
uveďte za číslem domu také číslo bytu).
Bezhotovostní platbou se vyhnete nepřítomnosti pracovníků, kteří jezdí v poplatkovém obdo-
bí na školení, anebo mohou být nepřítomni z důvodu nemoci a dovolené.

4/82 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Muzejní a vlastivědný 
spolek ve Strážnici, se sídlem náměstí Svobody 
486, 696 62 Strážnice, IČ: 49940082, ve výši 
850 000 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
4/83 finanční spoluúčast obce na financování 
sociálních služeb ve správním obvodu obce 
s rozšířenou působností Veselí nad Moravou 
na rok 2020 v maximální výši 789 690 Kč. 
Spoluúčast bude realizována za podmínky, že 
služby získají Pověření k poskytování služeb 
obecného hospodářského zájmu v Jihomorav-
ském kraji na rok 2020 a budou v Základní síti 
sociálních služeb ve správním obvodu ORP Ve-
selí nad Moravou na rok 2020,
4/84 - OZV č. 1/2019 o místním poplatku za 
provoz systému shromažďování, sběru, přepra-
vy, třídění, využívání a odstraňování komunál-
ních odpadů v předloženém znění
- OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů 
v předloženém znění
- OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu 
v předloženém znění
- OZV č. 4/2019 o místním poplatku za užívání 
veřejného prostranství v předloženém znění,
4/85 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-

nice na rok 2020 pro Národní ústav lidové kul-
tury, se sídlem Zámek č. 672, 696 62 Strážnice, 
IČ: 00094927, ve výši 400 000 Kč na částečnou 
úhradu výdajů spojených s přípravou a realiza-
cí 75. ročníku Mezinárodního folklorního festi-
valu Strážnice 2020 a 38. ročníku folklorního 
festivalu Dětská Strážnice 2020 dle předložené 
smlouvy,
4/86 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Soubor lidových 
písní a tanců Žerotín z. s., se sídlem Za Drahou 
1853, 696 62 Strážnice, IČ: 61743534, ve výši  
5 000 Kč na propagaci souboru v roce 2020 dle 
předložené smlouvy,
4/87 návrh rozpočtu města Strážnice na rok 2020.
Rada města Strážnice ukládá: 
6/8 připravit OZV o místním poplatku ze vstupné-
ho, termín 2. 12. 2019, zodpovídá Darja Francová.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ 
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení: 
4/70 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro Soubor lidových 
písní a tanců Žerotín z. s., se sídlem Za Drahou 
1853, 696 62 Strážnice, IČ: 61743534, ve výši  
10 000 Kč na pořízení a obnovu krojů v roce 
2020 dle předložené smlouvy.



1/2020 7

Poplatek za psa
Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:
 a) za jednoho psa v rodinném domě, jiném objektu 120 Kč

za jednoho psa v bytovém domě 600 Kč
 b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

v rodinném domě, jiném objektu 180 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě       900 Kč

 c) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let 
v rodinném domě,  jiném objektu 60 Kč
za jednoho psa v bytovém domě 180 Kč

 d) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
v rodinném domě, jiném objektu 180 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele, kterým je osoba starší 65 let
v bytovém domě 270 Kč

Úleva se poskytuje držitelům invalidního, starobního, vdovského nebo vdoveckého důchodu, po-
kud nemají žádný jiný zdroj příjmu, anebo poživatelům sirotčího důchodu:
 a) za jednoho psa v rodinném domě, jiném objektu     60 Kč

za jednoho psa v bytovém domě 180 Kč
 b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele

v rodinném domě, jiném objektu 90 Kč
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v bytovém domě 270 Kč

Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku. 
Vznikne-li poplatková povinnost po 30. 6., je poplatek splatný do 31. 12. příslušného kalendářního 
roku.

Způsob platby:
– převodem na účet číslo 9005-16725671/0100 VS 1341+číslo domu (pokud se jedná o bytový 
dům, uveďte za číslem domu také číslo bytu),
– v hotovosti na Městském úřadě ve Strážnici, finančním odboru, dveře č. 13, 1. patro.

Bezhotovostní platbu za psa zasílejte, jen pokud je pes přihlášen!
Bezhotovostní platbou se vyhnete nepřítomnosti pracovníků, kteří jezdí v poplatkovém obdo-
bí na školení, anebo mohou být nepřítomni z důvodu nemoci a dovolené.

Poplatek z pobytu
Z důvodu novely zákona 565/1990 Sb. o místních poplatcích, který nabývá účinnosti 1. 1. 2020, je 
zaveden nový poplatek z pobytu a zaniká poplatek z ubytovací kapacity. Z tohoto důvodu je nutné 
provést novou registraci k poplatku z pobytu a vyplnit formulář Registrace k poplatku z pobytu na 
rok 2020, zvlášť pro každou provozovnu. Vyplněný formulář zašlete nejpozději do 15. 1. 2020, což 
je nejzazší termín pro splnění ohlašovací povinnosti. V případě nedodržení ohlašovací povinnosti 
může správce daně uložit pořádkovou pokutu dle §247 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád až 
do výše 50 000 Kč. 
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Investice v našem městě
Bezbariérovost městského úřadu 
Město Strážnice dokončilo realizaci bezbariérového přístupu do objektu městského úřadu. Při 
této akci byl budován ve dvorním traktu městského úřadu výtah do budov č. p. 503. Nezbyt-
nou součástí této akce se také stala celková rekonstrukce 
sociálního zařízení v přízemí budovy a taktéž oprava hava-
rijního stavu chodníku v úseku od náměstí Svobody (restau-
race na Rynku) po budovu Základní umělecké školy. Celou 
akci zrealizuje firma MSO Kyjov v celkovém nákladu stavby  
5,5 mil. Kč. Na základě podané a již schválené žádosti o dotaci 
z MMR ČR nám bude uvolněna dotace ve výši 1 130 000 Kč. 

Petr Helísek

Oznámení
Město Strážnice hodlá pronajmout celkem 18 nově vybudovaných bytů v budově Zdravotního 
střediska ve Strážnici na adrese nám. 17. listopadu, 696 62 Strážnice. Předpokládaný termín ko-
laudace bytové části zdravotního střediska je do 31. 12. 2019. S ohledem na doporučené techno-
logické postupy pro odstranění přebytečné vlhkosti nových stavebních konstrukcí (zjednodušeně: 
potřeba, aby nové byty ještě vyschly) budou byty pronajímány nejdříve od 1. 5. 2020, přičemž do 
tohoto data budou vybráni vhodní nájemníci. V prvním kole bude probíhat sběr žádostí, kterým 
chceme zjistit faktický zájem občanů o nabízené bytové jednotky. Ve druhém kole budou žádosti 
vyhodnocovány dle kritérií, které v současné době zpracovává pověřená skupina odborníků.
Byty jsou malometrážní (1+kk, cca 40m2).

Předpokládané podmínky nájmu:
- nájemní smlouva na dobu určitou (nejvýše 12 měsíců) s možností prodloužení,
- počet osob v jednom bytě bude z důvodu velikosti bytových jednotek omezen na max. 3 osoby, 
- v bytě nebude možné zřídit trvalý pobyt, 
- výše nájmu: 70 Kč/m2/měsíc,
- platby za služby budou hrazeny zálohově předem a vyúčtovány dle skutečné spotřeby – byty mají 
vlastní elektroměr a vodoměr, měřič spotřeby tepla.
Zájemci mohou svůj zájem o byt projevit vyplněním žádosti, která je k dispozici na Městském úřa-
dě ve Strážnici u Evy Březovské. Žádosti bude možné podávat do 15. února 2020. 
Ti, kteří si již žádost podali před tímto oznámením, si nemusí žádost podávat znovu. Tato je řádně 
evidována a vedena v seznamu žadatelů u sociální pracovnice.
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Termíny svozu separovaného odpadu na rok 2020
POZOR ZMĚNA! Svoz separovaného odpadu v pytlích bude probíhat v následujících termínech:
Papír (modré pytle)
3. 1., 14. 2., 13. 3., 10. 4., 8. 5., 5. 6., 3. 7., 14. 8., 11. 9., 9. 10., 6. 11., 4. 12.
Plast (žluté pytle)
17. 1., 28. 2., 27. 3., 24. 4., 22. 5., 19. 6., 17. 7., 28. 8., 25. 9., 23. 10., 20. 11., 18. 12.

Změny v uznávání jízdenek na železnici? Žádná revoluce!
V poslední době se v médiích vyrojila spousta článků o změnách v prodeji a uznávání jízdenek 
ve vlacích v Jihomoravském kraji od 1. ledna 2020. A spolu s nimi někdy zkreslené či nepřesné 
informace. Pojďme se na situaci po Novém roce podívat. Pro cestující se v principu nic zásadního 
nemění.
Jedu vždy na jeden cestovní doklad?
Ano, přesně tak. Jediným případem, kdy bude nutné koupit dva samostatné jízdní doklady, bude 
přestup na vlaky dopravce RegioJet a cesta s tímto vlakem mimo území Jihomoravského kraje. 
Nově i na lince R8 Brno–Ostrava–Bohumín. Tato změna souvisí s rozhodnutím Ministerstva dopra-
vy a změnou dopravce. Pokud však tuto linku využijete pro cestu v rámci Jihomoravského kraje 
např. z Tišnova do Vyškova, můžete být odbaveni i zde jen jedním jízdním dokladem, neboť vlaky 
linky R8 dopravce RegioJet budou integrovány do IDS JMK.
Kde a jak koupím jízdenky?
• Jízdenku Českých drah pro cestu mimo Jihomoravský kraj nebo do Jihomoravského kraje?
Úplně stejně jako doposud. Zde se nic nemění.
• Jízdenku pro cestu uvnitř Jihomoravského kraje?
I v tomto případě obdobně jako dnes. Jízdenku IDS JMK koupíte na pokladně na nádraží, poboč-
ce České pošty, přes aplikaci Poseidon a jednorázový lístek nově i u průvodčího ve vlaku. Takže 
změna k lepšímu. Pokud pojedete ze zastávky, kde nebyla otevřená pokladna, bude to dokonce bez 
přirážky.
Kdy mám nastoupit do vagonu označeného zeleným pruhem?
Abyste věděli, do kterého vagonu nastoupit, když si chcete koupit lístek přímo ve vlaku, budou 
konkrétní vagony v soupravách na linkách S2 a S3 označeny zelenými pruhy. Platí tak jednoduché 
pravidlo – nemám lístek, nastupuji do vagonu se zeleným pruhem. Jednoduché! Cestujete s dítětem 
do 3 let, s kočárkem, s jízdním kolem nebo jste osoba se sníženou schopností pohybu či orientace? 
Pak můžete nastoupit do kteréhokoli vagonu a koupit si jízdenku tam.
Co dalšího mě čeká?
• K 1. lednu rozšíříme Tarif IDS JMK o nové úsekové jízdenky pro cesty po železnici, které rozšíří 
nabídku pro cestující na krátké vzdálenosti.
• V průběhu roku 2020 spustíme e-shop pro nákup předplatních jízdenek IDS JMK.
• Pracujeme i na projektu úplného elektronického odbavení cestujících, kdy půjde za jednorázové 
jízdenky zaplatit jednoduše bezkontaktní platební kartou přímo v autobusu a výhledově i ve vlaku.
• České dráhy také zapracují možnost nákupu jízdenek IDS JMK do svého e-shopu a mobilní apli-
kace Můj vlak. Rozšíří se vám tak způsoby, kterými si můžete jízdenku IDS JMK pořídit.
• Díky akceptační smlouvě, kterou jsme uzavřeli s Českými drahami, budou vybrané síťové jízden-
ky (například IN Senior, IN Business a IN 100) platit i pro všechny vnitrokrajské cesty.
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LETEM SVĚTEM FACEBOOKEM

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

30. 11.  DANAJ OSLAVIL ŠEDESÁTKU

Už 60 let působí na folklorní scéně soubor Danaj. 
Ještě jednou gratulujeme!

1. 12.  RADUJME SE, VESELME SE

Advent ve Strážnici jako každoročně odstartovala 
půvabná akce plná vánoční nálady - Radujme se, 
veselme se.

3.12. MODERNIZACE TJ JISKRA POKRAČUJE

Fotbalové hřiště, přilehlé zázemí a teď už i hala 
stolního tenisu. Ať nová podlaha slouží!

8. 12.  ADVENTNÍ JARMARK STRÁŽNICE

Zpěv, svařák, tematické výrobky a mnoho další-
ho, co je s vánoční atmosférou spojeno. A nakonec 
přijel i Mikuláš.

9. 12.  STRÁŽNIČANÉ SOUČÁSTÍ REKORDU 

V rámci projektu NEJVÍC VÉČEK bylo v průběhu 
jednoho měsíce, listopadu 2019, shromážděno 14560 
véček na 515 fotkách. Ustanovil se tak nový český 
rekord, na němž se podíleli i naši spoluobčané.

10. 12.  HISTORICKÉ OKÉNKO

Víte, jak se tehdejší Německá ulice jmenuje nyní?

11. 12.  ADVENTNÍ KONCERT ZUŠ

Zásluhou žáků a učitelů Základní umělecké školy 
Strážnice se kostelem Nanebevzetí Panny Marie 
nesl duch Vánoc.

18. 12.  DDM MÁ NOVÉ HŘIŠTĚ

Společně s dětmi jsme si „rozbalili“ vánoční dáreček.
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Vánoční večírek Sdružení strážnických občanů 
v důchodovém věku
Nastal Advent, to je doba, kdy se i my senioři rádi scházíme na Mikuláš-
ském večírku v naší vánočně vyzdobené klubovně. Navštívila nás i sta-
rostka Renata Smutná spolu s Evou Březovskou, sociální pracovnicí MěÚ 
Strážnice. Tentokrát se nám poštěstilo si poslechnout dokonce tři cim-
bálové muziky. První byla Krepina, která doprovodila děti z Danájku pod 
vedením Jany Hanákové, kteří nám předvedli své adventní pásmo písní 
a tanců. Překvapením byla zcela nová cimbálová muzika pod vedením 
učitele Dušana Okénky, která nám zahrála pásmo strážnických lidových 
písní. Obě cimbálové muziky sklidily velký potlesk. Tak jako vždy nám 
také naše členky Bohuslava Přikrylová a Marta Lípová zarecitovaly krás-
né vánoční básně. Vrcholem krásného večera byla bohatá tombola, a tak 
nikdo neodešel s prázdnou. Na závěr večera nám ještě zahrála cimbálová muzika Mirka Menšíka 
se zpěvákem Jožkou Koštuříkem řadu krásných lidových písní, za což také jim patří velký dík. 
Rádi bychom všichni pozdravili touto cestou našeho dlouhodobého člena Jiřího Mrenku, který se 
našeho večírku z důvodu nemoci nemohl zúčastnit. 
Na závěr bychom rádi poděkovali všem sponzorům i našim členům za dárky do tomboly: MěÚ 
Strážnice, Elektra Ivo Lžičař, Škodák s. r. o., Železářství Hořák, KlimaTechnik s. r. o., manželé Ko-
neční, manželé Babicovi, Miroslava Mráková, Magdalena Daňková, Effatha – oční optika, pekárna 
Bachan, Ivana Hladká – trafika, Lékárna Bartošová.
Hodně zdraví a rodinné pohody do nového roku 2020 našim členům a jejich rodinám přeje  
za celou členskou základnu seniorů       Helena Horňáčková

Ze života města



Rozsvícení vánočního stromu  Foto Rostislava Svobodová

Štěpánská kolednická mše svatá Foto Zbyněk Šišpera



Živý strážnický betlém Foto Rostislava Svobodová



1/202014

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2020

V sobotu 11. ledna 2020 od 13.30 hod.
Během odpoledne se tak můžete těšit na návštěvu koledníků.

Koledníky a vedoucí skupinek ve Strážnici žádáme, aby se
dostavili na sraz před strážnickým kostelem Panny Marie už ve 13.00 hod.

Vše už je nachystáno. Vedoucím ze Strážnice předáme materiály 
a informace týkající se Tříkrálové sbírky 2020 při společném setkání na informační schůzce 

ve středu 8. 1. 2020 v 16 hodin 
v 1. poschodí charity, Kovářská 396 (vchod od parkoviště).
OBLEČENÍ PRO KOLEDNÍKY bude připraveno k vyzvednutí 
v Charitě Strážnice, Kovářská 396 (vchod od parkoviště), 

ve středu a ve čtvrtek 8. a 9. ledna 2020 od 8.00 do 17.00 hodin.
Mše sv. za koledníky a za dobrodince charity bude sloužena ve Strážnici 

v pondělí 6. 1. 2020 v 18.30 hod. v kostele Panny Marie. 
Odměnou pro koledníky bude zdarma promítání kina v KD Strážničan, ve středu 5. 2. 2020 

animovaný film „Jak vycvičit draka 3“.
Děkujeme ještě jednou všem za ochotu pomoci!

Pokud v průběhu sbírky nebudete ve Strážnici, a chtěli byste přispět, můžete pro tento účel 
od úterý 7. 1. až do středy 15. 1. 2020 využít kasičku umístěnou v charitní prodejně.

Nejasnosti, připomínky a nápady řešte přímo s Marii Jurasovou, koordinátorkou Tříkrálové 
sbírky v našem regionu, tel. 737 054 064.

DĚKUJEME VŠEM, KTEŘÍ OCHOTNĚ POMÁHAJÍ S USKUTEČNĚNÍM NAŠICH ZÁMĚRŮ, 
DĚKUJEME DÁRCŮM ZA FINANČNÍ PŘISPĚVKY A VŠEM, KTEŘÍ NÁM FANDÍ

A MODLÍ SE I ZA NÁS.

PŘEJEME VŠEM POŽEHNANÝ
A POKOJNÝ NOVÝ ROK 2020!



1/2020 15

ČT 16. 1. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
  Kde: keramická dílna DDM Strážnice v 17 hodin 
  Vstupné: 150 Kč 
  Vedoucí akce: Marie Flašarová

SO 25. 1. KARNEVAL NA DOMEČKU S PEPÍNOU, AMINOU A KRYŠPÍNOU
  pro děti do 10 let
  Začátek: v 16 hodin. Kde: tělocvična DDM
  Čekají na Vás: Soutěže, písničky, bohatá tombola, dobrá zábava a vyhodnocení 
 nejoriginálnější masky
  Vstupné: 30 Kč, masky vstup zdarma 
  Všechny vstupenky jsou slosovatelné
  Vedoucí akce: Marie Knitlová 

NE 26. 1. STRÁŽNICKÉ POJEŽDĚNÍ
  Přehlídka RC modelů – kamionů, traktorů tanků a skladištní techniky
  Kde: tělocvična ZŠ Školní, 9–16 hodin
  Vstupné: 30 Kč, rodinné 80 Kč
 Vedoucí akce: Roman Zemánek

SO 1. 2.  PLES DOMEČKU
  KDE: na Domečku. Začátek: ve 20 hodin. Vstupné: 70 Kč
  Předprodej vstupenek od 20. 1. 2020 v Domě dětí a mládeže ve Strážnici
  K tanci a poslechu hraje Slávek VÁVRA 
  Připravena bude bohatá tombola a všechny vstupenky jsou slosovatelné. 
  Vedoucí akce: Marie Knitlová 

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC ÚNOR 2020:
16.–22. 2.  JARNÍ PRÁZDNINY NA HORÁCH – BESKYDY
17.–13. 2.  JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU
SO 27. 2.  KERAMIKA PRO VEŘEJNOST 

UPOZORNĚNÍ: 
Bližší informace o lyžařském pobytu, ozdravném pobytu u moře a táborech 

najdete na našich webových stránkách: www.ddmstraznice.cz, 
kde se můžete přímo zaregistrovat a zároveň si stáhnout přihlášku.

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
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Rodinné centrum Strážnice
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

PŘIPRAVUJEME
U NAŠEHO STOLU – 28. února 2020
tentokrát s Ladislavem Heryánem a Eliškou Bučkovou o životě, hudbě, víře, knihách…

Děkujeme za vaši přízeň a podporu, za vaši pomoc v jakékoliv podobě!
Děkuji Simoně Komoňové z Květiny Vanesa za výsadbu květin a celoroční starost o ně 
u Zahrady sv. Martina!
Kéž se ve zdraví můžeme potkávat i v novém roce!
Kéž i všední dny jsou pro nás všechny sváteční a kéž si dokážeme udělat čas pro rodinu, 
přátele, sousedy a blízké lidi.                                              Rodinné centrum Strážnice

Čertovské harašení  Foto D. a Z. Bobčíkovi
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Život v kostce žáci 8. A
V listopadu se naše třída vydala na plánovaný pětidenní pobyt, který se uskutečnil v krásném les-
ním prostředí penzionu Podmitrov na Vysočině. Programem nás provázeli lektoři Lipky – Martin 
a Sisi, kteří si pro nás připravili velmi naučný a záživný program s názvem Život v kostce. Obsahem 
byly zajímavé aktivity, zaměřené na finanční gramotnost a ekologii. Celé dny plné zajímavých 
zážitků vedly k události, která se uskutečnila v předposlední den našeho pobytu. Párty „Zero Was-
te“ – život bez odpadů, kdy hlavním cílem bylo informovat o problematice odpadů, a to hlavně 
v oceánech. Na den se z nás stali organizátoři akce, během krátkého času jsme museli nachystat 
občerstvení, výzdobu, program a propagaci akce. Nebylo to nejlehčí, ale akce se nám vydařila a my 
si z ní odnesli spoustu cenných zkušeností. Celý pobyt jsme měli všichni zdarma díky projektu 
Kapodav a těšíme se na další.

Oslavili jsme 30 let svobody Petr Tomeček
Naše škola si v listopadu různými 
formami připomněla 30. výročí sa-
metové revoluce. Zapojili jsme se do 
projektu Příběhy bezpráví během 
15. ročníku Měsíce filmu na školách, 
organizovaného společností Člověk 
v tísni. Díky tomu ve škole vznikla 
plakátová výstava 1989 – Rok zázra-
ků, kterou dotvořili naši žáci a učitelé. 
Ve třídách byl promítnut nový film 
Karla Strachoty 1989: Z dopisů psa-
ných přes železnou oponu sestavený 
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z dopisů studenta Petra Kořínka a seznamující 
žáky s fenoménem emigrace a událostmi spo-
jenými s pádem železné opony. Na škole byla 
uspořádána beseda s žáky nejvyšších ročníků, 
kam byla pozvána pamětnice a bývalá učitelka 
z naší školy Ludmila Piškulová, která zavzpo-
mínala na dobu před listopadem 1989 a na tzv. 
železnou oponu. Žáci 8. a 9. tříd navštívili bese-
du Totalita a underground s hercem a režisérem 
Břetislavem Rychlíkem spojenou s promítáním 
dokumentárního cyklu o tomto tématu v kultur-
ním domě Strážničan. Téma svobody pak ještě 
učitelé různou formou ve výuce zdůrazňovali 
a aktualizovali. Některé třídy se také zapojily do 
společného rekordu pro 17. listopad 89 Nejvíc 
véček vyhlášeného Muzeem rekordů a kuriozit 
v Pelhřimově s cílem shromáždit co nejvíce foto-
grafií se symbolem vítězství „véčkem“ oblíbeným 
symbolem prezidenta Václava Havla – zkrátka 
letošní oslavy svobody jsme si opravu užili. 

Okresní kolo Bible a my Dagmar Mlýnková
Ve středu 27. listopadu 2019 jsme se sešli ve velké klubovně tělocvičny naší základní školy, kde 
proběhlo okresní kolo 27. ročníku celostátní dějepisné soutěže Bible a my. Soutěžící byli trochu 
napjatí, ale atmosféra výborná. Ze školních kol, které proběhly celkem na 22 školách a do nichž 
se zapojilo 795 žáků, postoupilo do okresního kola ve čtyřech kategoriích 51 žáků nebo studentů. 
V okresním kole nejdříve všichni žáci napsali písemný test, pak se odebrali na výstavu do městské-
ho muzea a porota se vrhla na opravování testů. Po vyhlášení výsledků testů bylo do finálového kola 
vybráno 6 žáků z každé kategorie. V ústním veřejném finálovém kole musely tyto děti prokázat své 
znalosti, dovednosti, rychlost a pohotovost, což rozhodlo o konečném pořadí. Naši školu důstojně 
reprezentovali: Kateřina Piškulová, Anna Hudcová a Jan Cáb. Anna Hudcová postoupila ve II. kate-
gorii až do finále, kde skončila na celkovém 4. místě, Kateřina Piškulová v I. kategorii se umístila 
na 8. místě a Jan 
Cáb ve III. katego-
rii obsadil 10. mís-
to. Na závěr bych 
chtěla poděkovat 
všem spoluorgani-
zátorům za pomoc 
a strážnickým pia-
ristům a římskoka-
tolickým děkaná-
tům ve Veselí nad 
Moravou a v Hodo-
níně za sponzoring 
a spolufinancování 
celé akce. 
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Vánoční ladění na jarmarku pod Bílou věží…  Klára Kamenská
V prvním prosincovém víkendu se zúčastnila naše škola prodeje na adventním jarmarku pod Bílou 
věží. Žáci všech tříd pilně se svými učiteli tvořili a vyráběli různé výrobky, aby mohli svou šikov-
ností a umem přispět k vánočnímu naladění všech účastníků jarmarku. Při této akci jsme využili 
nejednu dovednost, kterou se snažíme v dětech při výuce i našem projektu KAPODAV (zaměřeném 

na tvořivost a kreativi-
tu) rozvíjet. Žáci si vý-
robky nejen samostatně 
vyrobili, nacenili, ale zá-
roveň si vyzkoušeli i je-
jich prodej, komunikaci 
a tvořivost. Myslím, že 
si děti celou akci velmi 
užily, mnohé z návštěv-
níků příjemně vánočně 
naladily svými výrobky 
nebo milými dárečky. 
Chtěla bych touto ces-
tou poděkovat nejen 
jim, ale také všem vyu-
čujícím, kteří toto nad-
šení pro vánoční tvoření 
podporovali a pomáhali 
celou akci zrealizovat.

Mikuláš v naší škole Natálie Uhmanová
Dne 5. prosince jsme opět měli ve škole svatého Mikuláše. Jako vybraní žáci z 9. tříd jsme se pře-
vlekli a nalíčili jako 
andělé, čerti a Mi-
kuláš. Chodili jsme 
po všech třídách 
na prvním stupni 
a rozdávali dětem 
za jejich básničky 
nebo písničky dáreč-
ky. Sami jsme taky 
dětem zazpívali pís-
ničky a pověděli jim 
něco o tradičních 
zvycích. Po skonče-
ní obchůzky andělé 
s Mikulášem ještě 
na obědě čekali na 
strávníky a rozdáva-
li andělskou nadílku 
připravenou ve škol-
ní jídelně.



1/202020

Základní škola Školní Strážnice
Mikulášská nadílka Antonín Nekarda
Rok se s rokem sešel a už zase nastal čas adventní. A jako každý rok i letos k nám do školy zavítal 
svatý Mikuláš se svojí družinou. Během dopoledne navštěvoval jednotlivé třídy a kontroloval, jak 
děti plnily loňský slib. Hodné děti dostaly od andělů sladkosti a nezbedové museli zazpívat nebo 
zarecitovat, aby si je zasloužili. Někteří dokonce skončili v pytli a čerti si je chtěli vzít s sebou do 
pekla! Poté, co naši nezbedové svatému Mikuláši slíbili, že se polepší a budou vzorní, nikdo v pekle 
neskončil. Rádi bychom touto cestou poděkovali všem zúčastněným žákům tříd 9. A a 9. B za ak-
tivní přístup a přípravu krásných kostýmů. Tradice se musí ctít!

Návštěva u myslivců Veronika Přibylová
Dne 20. listopadu 2019 jsme navštívili s žáky naší školy Okresní myslivecký spolek Hodonín, kde 
jsme se zúčastnili přednášky o myslivosti, přírodě a lese. Tuto aktivitu jsme mohli uskutečnit díky 
projektu Šablony pro žáky a pedagogy II, 2.V/13 projektový den mimo ŠD.
Akce proběhla v budově OMS Ho-
donín pod vedením Věry Dufkové 
a Stanislava Náhlíka, kteří dětem při-
pravili zajímavou, ale i poučnou před-
nášku spojenou s praktickými ukáz-
kami mysliveckých tradic. Dětem se 
to velmi líbilo, odnesly si nejen nově 
nabyté vědomosti, ale i malé dáreč-
ky, které byly spojené s přírodou. 
Se zážitky z této přednášky jsme se 
podělili i s ostatními dětmi ze školní 
družiny, které se výletu nezúčastnily.
Tímto bych chtěla poděkovat za 
ochotu a vstřícnost OMS Hodonín, že 
pro nás přichystali tuto velmi zajíma-
vou a příjemnou přednášku. Těšíme 
se v budoucnu na další spolupráci.
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Vánoční jarmark Lucie Hrušková
Rok uběhl jako voda a my jsme se opět od konce mě-
síce října začali poctivě chystat na již tradiční školní 
vánoční jarmark. Každý ročník přispěl svou trochou 
do mlýna. Někteří vsadili na osvědčenou klasiku, jiní 
se nebáli nových nápadů a neotřelých technik. Obě 
varianty slavily úspěch. Ten jsme pocítili nejen při 
prodejních dnech u nás ve škole. Po roční pauze jsme 
se opět stali, byť jen na sobotu, součástí Adventního 
jarmarku našeho města. Výtěžek předčil očekává-
ní a zlomil loňský rekord. O využití takto získaných 
financí si rozhodnou žáci sami v rámci hlasování na 
školním parlamentu. Děkujeme tímto všem, kteří nás 

nejen koupí našich výrobků podpořili. Dík patří našim žákům, pedagogickým pracovníkům, vedení 
naší školy a hlavně organizátorům městského jarmarku, kteří nám nachystali prodejní stánek, jak 
my říkáme, na jedničku s hvězdičkou.

 

Soutěž o ,,sametového skokana“           Renata Lanová 
Měsíc listopad byl u nás na škole ve znamení vzpomínek na 
17. listopad 1989. V tělesné výchově jsme se rozhodli osla-
vit toto výročí závody ve skoku vysokém. Každý ročník získal 
sametového skokana a skokanku. A protože u nás ve škole se 
tomuto sportu věnujeme pečlivě, těšili jsme se na překonání 
letitého rekordu 170 cm Tomáše Mikulky. Do finále se dostali 
dva borci 9. ročníků. Nakonec zvítězil Dušan Baláž, který re-
kord vyrovnal, druhý byl Michal Šimoník se 160 cm. Z děvčat 
nejvýše skočila Barča Obrtlíková 134 cm.

Opera Brno Radoslav Vyskočil
V rámci pravidelných výletů za kulturou jsme po čase navštívili Národní divadlo v Brně. Pro žáky 
9. ročníků jsme z nabídky divadla vybrali dnes již klasickou operu Richarda Strausse Kavalír s růží. 
Přestože děj tohoto díla se některým posluchačům může zdát poněkud komplikovaný, jistě většina 
z přítomných ocenila nádherné melodie, zajímavou scénu a dokonalé provedení ze strany sólistů 
divadla a orchestru. Z reakcí žáků vyplynulo, že se jim opera velmi líbila a těší se na další předsta-
vení. K příjemnému odpoledni druhého prosincového dne jistě přispěla i prohlídka centra města 
Brna, kde již byla naplno cítit pravá předvánoční atmosféra. 

Vánoce na Čápovce  
Blanka Jančíková
Jak asi vypadá poslední školní den před Vá-
nocemi na Čápovce? Žáci 1. stupně si užívají 
předvánoční atmosféru na třídních besíd-
kách, na kterých nechybí posezení u stro-
mečků, koledy a samozřejmě dobrá nálada.
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Žáci 2. stupně nás příjemně překva-
pili tím, že chtěli i v tento den spor-
tovat. Většina tříd vyjela na bruslení 
do Uherského Ostrohu. Nabrousili 
jsme brusle a dvě hodiny se oddávali 
bruslení. Někteří s bruslením teprve 
začínali, jiní už zkoušeli náročnější 
figury. Naše učitelky Lanová a Kuři-
nová si pro žáky připravily zábavné 
hry na ledové ploše. Vánoční brusle-
ní má na naší škole dlouhou tradici 
a my učitelé jsme tomu velmi rádi. 
Po návratu do školy si žáci ještě ve 
svých třídách rozdali dárky a popřáli 
si příjemné prožití vánočních svátků. 



1/2020 23

Naši žáci sbírali úspěchy na celostátní soutěži v Jihlavě Alžběta Vyskočilová
Celostátní soutěž „Mladý 
módní tvůrce“, pořádaná 
v Jihlavě od roku 2008, 
je určena žákům oděv-
ních a textilních střed-
ních škol. V letošním roce 
se tato soutěž konala 28. 
listopadu. Své síly zde 
měří nejen žáci českých, 
ale také zahraničních 
středních škol, pozvání 
do soutěže pravidelně 
přijímají Slovensko, Ra-
kousko a Německo.
Ve vyhlášených kategori-
ích naši žáci získali dvě 1. 
místa (tým návrhářů pod 
vedením Kataríny Lango-
vé ze 4. ročníku v kate-
gorii Společenské oděvy 
a tým návrhářů pod vedením Martina Tomka ze 4. ročníku v kategorii Pokrývky hlavy), dvě 3. 
místa (Michaela Ošívková ze 4. ročníku v kategorii Můžeš být kým chceš a Jiří Oslzlý ze 3. ročníku 
v kategorii Oděvní doplňky). Ludmila Brantálová ze 4. ročníku získala dvě 4. místa v kategoriích 
Můžeš být kým chceš a Recyklace druhá šance. Všem žákům srdečně gratulujeme a přejeme mno-
ho dalších úspěchů. 

Minerva Cup Žáci 4. TL
Ve středu 11. 12. 2019 se již třetím rokem ve Střední škole Strážnice konala zábavná soutěž 
Minerva Cup. Žáci naší školy měli možnost sestavit si tří až šestičlenné týmy. Letos se do soutěže 
zapojilo rekordních 17 týmů.
V naší třídě (čtvrtý ročník, obor Technické lyceum) jsme utvořili pětičlenný tým, který se v soutěži 
umístil na pěkném druhém místě. První místo si ve vědo-
mostním kvízu vysloužila třída 1. TL (první ročník, obor 
Technické lyceum).
Všichni si soutěž skvěle užili a nikdo neodešel s prázd-
nou.

Střední škola Strážnice
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Základní umělecká škola Strážnice
Adventní koncerty  Petr Jandásek
K předvánočnímu kulturnímu programu města patří také Adventní koncerty Základní umělecké 
školy Strážnice. Opět jsme si zpříjemnili adventní čas líbivou muzikou a zajistili si tak hezký spo-
lečný zážitek. Pro mnohé jsou tyto koncerty akcí, která naplno otevírá pomyslnou bránu Vánoc. 
Ve středu 11. 12. 2019 zahrá-
li a zazpívali sólisté, komorní 
soubory, pěvecký sbor a školní 
orchestr v krásných prostorách 
kostela Nanebevzetí Panny Marie 
ve Strážnici. Fanfára v podání na-
šich trumpetistů odstartovala ho-
dinu a půl plnou melodií. Postup-
ně se střídaly skladby různých 
žánrů a nálad a vše bylo umoc-
něno výbornými interpretačními 
výkony našich mladých muzikan-
tů. Slovem provedla učitelka Eva 
Tesaříková. Kostel byl opět zapl-
něn do posledního místa a již tra-
diční závěrečný potlesk ve stoje 

svědčí o tom, že ve vás náš program zanechal dojem.
Stejně jako minulý rok, i letos jsme uspořádali koncert také pro pe-
trovské publikum. Připravený program zazněl o den dřív v úterý  
10. 12. 2019 v kostele Sv. Václava v Petrově a jsme rádi, že se koncert 
líbil a že i zde máme své příznivce. 
Jsme vděční za milé ohlasy a nesmírně nás těší, že se náš koncert stal 
součástí vašich dní v krásném čase adventu. Nic přeci nepodtrhne vá-
noční atmosféru lépe jako hudba. 
Pro připomenutí koncertu můžete nahlédnout na naše webové strán-
ky (www.zusstraznice.cz) nebo facebookový profil – Základní umělec-
ká škola Strážnice, kde jsou fotky a videa z těchto akcí. 
Rád bych vás také pozval na taneční vystoupení s názvem „Mezi svě-
ty“, které se svými žáky připravil učitel Daniel Sýkora. Těšíme se na 
vás ve čtvrtek 16. 1. 2020 v 18 hodin v kulturním domě Strážničan. 
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Purkyňovo gymnázium Strážnice
Ekologické a dobročinné akce Jan W. Jongepier
Každý rok v předvánočním čase probíhají 
na naší škole dvě velké akce v rámci progra-
mu Ekoškola. Akce mají jak ekologický, tak 
i dobročinný účel.
Na vánoční tvůrčí dílny přišlo začátkem pro-
since více než 45 žáků, aby vyráběli různé 
vánoční předměty převážně z přírodních 
materiálů. V učebně výtvarné výchovy se 
mohli zapojit do zdobení (předem upeče-
ných) perníčků, tvoření přáníček, vyrábění 
svíček ze včelího vosku nebo do krájení jab-
lek a pomerančů a jejich sušení. Novou akti-
vitou byla výroba pytlíčků s levandulí.
Další týden po jejich usušení a sbalení do 
celofánových sáčků nabízela děvčata z kvar-
ty a kvinty výrobky po celé škole k prodeji. 
Vynesla tak bezmála tři tisíce korun.

Dva dny poté se odehrála ve školní jídelně 
druhá akce nazvaná Blešák. Po několik týdnů 
přinášeli žáci i učitelé z domu různé nadby-
tečné věci, aby za symbolickou cenu našly no-
vého majitele. Jednalo se o knihy, kuchyňské 
potřeby, keramiku, šperky, oblečení a další 
věci. V den konání akce se v jídelně vystří-
daly všechny třídy a každý vždy ulovil něco 
užitečného. Prodej nám přinesl dalších pět 
tisíc korun. 
Celkový výtěžek bude v lednu rozdělen mezi 
žáky naší školy, kteří se nacházejí v nepříz-
nivých finančních podmínkách. Děkujeme 
všem přispěvatelům, prodejcům, kupujícím 
i dárcům za pěkný výtěžek.
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Sport
TJ Jiskra Strážnice – fotbal
Po úspěšné podzimní sezoně, kdy obě příprav-
ky, jak mladší, tak starší, nasbíraly nejvíce 
bodů, jsme se přesunuli do tělocvičen, kde po-
ctivě 3x týdně trénujeme. Na první halový tur-
naj v této sezoně jsme zavítali do Těšan. První 
zkušenosti sbírali i naši nejmenší. Minipříprav-
ka hrála systémem 3+0 a z 5 zápasů se 4x 
radovali z výhry a jednou odcházeli poraženi. 
Nastříleli rovných 50 gólů. Mladší přípravka 
také 4x vyhrála a 1x prohrála a celkově obsadi-
la krásné 2. místo. V nominaci starší přípravky 
byli tentokrát kluci ročníku 2010, aby ukázali svou sílu, kdy se nemohou spoléhat na podporu vět-
šiny starších spoluhráčů. I tady jsme si odvezli pohár a medaile. Po dvou výhrách, dvou remízách 
a jedné prohře jsme obsadili celkové třetí místo. Další na programu je domácí turnaj 18. 1. 2020 
se soupeři, se kterými se během roku běžně v soutěžích nepotkáváme. 
Další vydařenou akcí byl každoroční vánoční večírek pro naše nejmenší a jejich sourozence, ro-

diče, babičky a dě-
dečky…
Konal se v krás-
ném termínu, v pá-
tek 13. prosince, 
v tělocvičně v Su-
doměřicích spolu 
se zdejším fotbalo-
vým oddílem. Děti 
nejdříve obdržely 
poháry za úspěš-
nou podzimní se-
zonu. Každý dostal 

i dáreček, album s nálepkami fotbalistů a i několik balíčků k tomu. Takže začalo velkolepé rozba-
lování balíčků, nalepování do alb a výměna s kamarády, pokud měli stejné samolepky. Dětem byla 
k dispozici i polovina tělocvičny, kde do úmoru kopaly do balónu a kopaly. Chvilku si oddechly při 
nezbytném doplňování tekutin a na pár minut je zpomalila i hromada 30 pizz. 
V roce 2020 Vám přejeme pevné zdraví, spokojenost a spoustu sportovních zážitků.

fotbalový oddíl TJ Jiskra Strážnice
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Městského muzeum Strážnice
Výstava obrazů Václava Jíchy
V letošním roce si připomínáme 70. výročí úmrtí malíře Václava Jíchy (1874–1950). Václav Jí-
cha působil řadu let na měšťanské škole ve Strážnici a také na gymnáziu, kde učil kreslení. Jeho 
tvůrčí aktivity vyplňovala po celý život kresba a malba, pracoval s technikami kresby tužkou, 
uhlem a akvarelovou tvorbou. Jícha 
byl považován za jednoho z nejlepších 
moravských akvarelistů, stal se jed-
ním ze zakládajících členů Sdružení 
výtvarných umělců moravských v Ho-
doníně. Vystavoval v řadě měst, mimo 
jiné v roce 1901 ve strážnickém gym-
náziu společně s J. Uprkou, A. Frolkou  
a C. Mandelem. V roce 1910 zaujal ex-
pozicí osmdesáti akvarelů v Topičově 
salonu v Praze.
S tvorbou Václava Jíchy se můžete od 
19. ledna seznámit ve výstavních pro-
storách městského muzea ve Strážnici. 
Výstava potrvá do 26. března. 

Ivo Vratislavský

Kultura ve městě
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Národní ústav lidové kultury
Muzičky 2019 – Hrajeme Strážnicko
Ve dnech 22.–24. 11. 2019 proběhl na zámku ve Strážnici 14. ročník dětské hudební 
dílny „Muzičky 2019“ s podtitulem „Hrajeme Strážnicko“. Akci pořádá Národní ústav 
lidové kultury a koná se pod záštitou Ministerstva kultury České republiky. Dílny se 
zúčastnilo 43 dětí a mládeže ve věku od 12 do 21 let, kterým se věnovalo 8 lektorů 
– muzikantů s dlouholetou praxí interpretace lidové hudby Strážnicka.
Kurz probíhal formou práce lektora v malých pracovních skupinách rozdělených 
podle hudebních pozic v rámci cimbálového uskupení (1.–3. housle, klarinet, cimbál, 
kontry a kontrabas) a následné souhry v rámci celého „orchestru“ i menších skupin, 
tvořících vždy kompletní nástrojové uskupení cimbálové muziky. Důraz byl kladen 
na stylovost interpretace lidové hudby vybraného regionu (Strážnicka), komunikaci 
uvnitř hudebního uskupení během souhry a zejména na rozvíjení a osvojování přiro-
zené muzikality jednotlivých účastníků. Závěr sobotního večera byl koncipován jako 
moderovaná „beseda u cimbálu“, kdy se účastníci zapojili do volné hry písní a tan-
ců Strážnicka pod vedením CM Danaj. Součástí workshopu byla návštěva pořadu 
„Hudecký večer Slávka Volavého“, pořádaného kulturním domem Strážničan, ukáz-
ka tanců strážnický a petrovský danaj, verbuňk a třasák, komentovaná přehlídkou 
strážnických krojů a koncert CM Danaj.
Výsledek kurzu bude veřejnosti předveden během MFF Strážnice 2020 v rámci pořa-
du Muzičky (sobota 27. 6. 2020) v Muzeu vesnice jihovýchodní Moravy.
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Radujme se, veselme se… Foto D. a Z. Bobčíkovi
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Vánoční koncert Petry Janů          Foto Rostislava Svobodová

Kulturní dům Strážničan ve Strážnici



Adventní jarmark 2019 Foto R. Svobodová, D. a Z. Bobčíkovi, P. Sochor
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Úspěšná bláznivá komedie kontroverzního francouzského autora Sébastiena Thiéry. 
Seriózní advokát, věrný manžel a otec dvou dětí, se jednoho dne 

probudí nahý v posteli se svým kolegou z práce. 
Ani jeden netuší, jak se do této situace dostali. Manželka jednoho z nich 

však vymyslí způsob, jak zjistit pravdu...
Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Martina Randová, Daniela Šinkorová
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Městská knihovna při KD Strážničan
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Inzerce
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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 18.00
ÚT 28. 1. Green Club – přednáška Martina Bartoška „ABY VÁS POHYB NEBOLEL“ 17.00

Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan
ST 29. 1. KD – KOUZELNÝ KARNEVAL pro děti s Jiřím Hadašem 16.00

Vstupné 50 Kč
ÚT 4. 2. KD – ZLATOVLÁSKA Divadlo Pohádka Praha 10.00

Pohádka pro MŠ, 1.–3. třídu ZŠ a veřejnost. Vstupné 60 Kč 
SO 15. 2.  KD – PLES V GALA 2020 „Na vlnách valčíku“ 20.00 
 K tanci zahraje plesový orchestr Coppelia, skupina Black & White a v Green clubu

Claire jazz band. Předtančení připravili studenti Purkyňova gymnázia Strážnice 
a Taneční škola A&A Mědílkovi Zlín předvede ukázky klasických tanců.
Vstupné 250 Kč / studenti 125 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

ÚT 25. 2. Green Club – cestopisná přednáška Petra Nazarova  „NOVÝ ZELAND“  17.00
Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan

ÚT 25. 2.  KD – DVA NAHATÝ CHLAPI 19.00
Bláznivá divadelní komedie. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Daniela Šinkorová,
Martina Randová. Vstupné 360 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

SO 29. 2.  Vinárna – HASIČSKÝ PLES 20.00
POZOR ZMĚNA TERMÍNU! K tanci a poslechu bude hrát skupina Ferrum. 
Více informací na plakátech

Kulturní přehled na leden–únor 2020
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Adventní jarmark 2019  Foto Rostislava Svobodová


