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USNESENÍ z 22. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 9. 12. 2019

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

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/57 zápis č. 2019-09-25/3 ze zasedání stavební

komise dne 25. 9. 2019,
1/58 plnění úkolu ze 6. zasedání zastupitelstva
města ze dne 30. 9. 2019 – „Podat zprávu o studii
Dúbrava II, zejména ve vztahu k možnosti získání
pozemků, nákladů na získání pozemků, časový
harmonogram a nákladů na vybudování sítí v této
lokalitě“,
1/59 žádost •••, nájemce nebytových prostor lékárny v budově zdravotního střediska ve Strážnici, o ukončení stávající smlouvy o nájmu nebytových prostor v budově zdravotního střediska
Náměstí 17. listopadu č. p. 1545,
1/60 zprávu o úpravách smluvních vztahů
na nově rekonstruované nebytové prostory v budově zdravotního střediska,
1/61 zprávu OISB o návrhu postupu při přidělování nově vzniklých bytů na zdravotním středisku,
1/62 zprávu OISB o stavu přípravy prodeje stavebních pozemků na Ořechovce.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/211 vnitřní směrnici k používání Sociálního
fondu města Strážnice v roce 2020,

2/212 Návrh rozpočtu na rok 2020 příspěvkové

organizace:
1. Základní škola Strážnice, Školní 283,
IČ: 49418971
2. Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční
1365, IČ: 70945730
3. Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539,
IČ: 70945446
4. Školní jídelna Strážnice, Příční 1365,
IČ: 49418858
5. KD Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321,
IČ: 00637912,
2/213 návrh střednědobého výhledu rozpočtu
na roky 2021–2023 příspěvkové organizace:
1. Základní škola Strážnice, Školní 283,
IČ: 49418971
2. Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční
1365, IČ: 70945730
3. Mateřská škola Strážnice, Smetanova 1539,
IČ: 70945446
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4. Školní jídelna Strážnice, Příční 1365,
IČ: 49418858
5. KD Strážničan ve Strážnici, Veselská 1321,
IČ: 00637912,
2/214 předložený plán realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních
prací akce „Výměna svítidel veřejného osvětlení
ve Strážnici“, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění
b) seznam oslovených uchazečů, a sice:
- Ekosvětlo s. r. o., Řípov 7, 674 01 Třebíč,
IČ: 29003903
- Českomoravská světelná s. r. o., Bohumilice 112,
691 72 Klobouky u Brna, IČ: 27564304
- České slunce servisní s. r.o., Karlovo náměstí
290/16; 12000 Praha 2, IČO: 28327225
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise,
která rovněž provede úkony spojené s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých
uchazečů a následným vyhodnocením nabídek:
Olga Floriánová, Petr Helísek, Jaromír Michálek +
náhradníci: Radek Tyllich, Radek Nejezchleba, Jiří
Slezák,
2/215 uzavření předložené smlouvy o právu
provést stavbu dle usn. § 1746 odst. 2 zákona
č. 89/2012 Sb. Občanský zákoník, na základní níž
je vydán souhlas města Strážnice s vybudováním
sjezdu na místní komunikaci a s vybudováním
přípojek NN, vody a kanalizace na pozemcích
města Strážnice p. č. 2861/383 a p. č. 2861/384
v k. ú. Strážnice na Moravě, to vše realizované
v rámci stavby „Novostavba rodinného domu,
p. č. 2861/116-2861/12“ (pozemky novostavby
p. č. 2861/116, 2861/117, 2861/118, 2861/119,
2861/120, 2861/121, 2861/122, 2861/123,
v k. ú. Strážnice na Mor.), v ul. Višňová, a dále
schvaluje podpis předložené grafické situace,
na základě něhož je vydán dle § 184a stavebního
zákona souhlas města Strážnice, jakožto vlastníka
pozemků p. č. 2861/383 a p. č. 2861/384, s vybudováním nových přípojek NN, vody, kanalizace na pozemcích města Strážnice p. č. 2861/383
a p. č. 2861/384 k objektu novostavby RD umístěného na pozemcích p. č. 2861/116, 2861/117,
2861/118, 2861/119, 2861/120, 2861/121,
2861/122, 2861/123 v ulici Višňová ve Strážnici,
to vše v rámci akce „Novostavba rodinného domu,
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p. č. 2861/116-2861/12“,
2/216 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v předloženém znění pro uložení plynárenského zařízení v ul. Bzenecká, na služebném pozemku
vedeném na listu vlastnictví č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě, v majetku města, v rámci stavby
„Přeložka STL plynovodní přípojky pro RD č. p.
666 na ulici Bzenecká ve Strážnici, číslo stavby:
8800093054“ na pozemku KN parc. č. 381 mezi
organizací GasNet, s. r. o., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným
z věcného břemene.

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/88 střednědobý výhled rozpočtu města Strážni-

ce na roky 2021–2025,
4/89 rozpočtové opatření č. 5/2019 na straně příjmů navýšení + 6 973,4 tis. Kč, na straně výdajů
na výšení + 6 973,4 tis. Kč v předloženém znění,
4/90 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 pro spolek Danájek z. s., se sídlem
Janáčkova 1782, 696 62 Strážnice, IČ: 22904557,
ve výši 30 000 Kč na činnost spolku v roce 2020
dle předložené smlouvy,
4/91 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 pro spolek Danájek z. s., se sídlem
Janáčkova 1782, 696 62 Strážnice, IČ: 22904557,
ve výši 20 000 Kč na odměny vedoucím za práci s dětmi a mládeží v roce 2020 dle předložené
smlouvy.

USNESENÍ ze 7. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 16. 12. 2019
PŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice bere na vědomí:
14 zprávu o plnění úkolů ze zastupitelstva,
15 zápis z finančního výboru č. 2019-11-21

a zprávu o provedené kontrole č. 03/2019,
16 zápis z kontrolního výboru č. 2019-11-04/3
ze dne 4. 11. 2019 a zápis z provedené kontroly
dne 9. 10. 2019.

Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje:
118 za ověřovatele zápisu Michala Vajčnera,

Filipa Chluda. Zapisovatelkou zápisu Ludmilu
Kalužovou,
119 program dnešního zasedání,
120 rozpočtové opatření č. 5/2019 na straně
příjmů navýšení +7 060,4 tis. Kč, na straně příjmů navýšení +7 060,4 tis. Kč v předloženém
znění,
121 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice 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 s pořádáním hodů 2019
dle předložené smlouvy,
122 střednědobý výhled rozpočtu města Strážnice na roky 2021–2025,
123 rozpočet města Strážnice na rok 2020
dle předložené tabulkové části na straně příjmů ve výši 104 700 tis. Kč, na straně výdajů ve výši 153 368 tis. Kč, financování ve výši
48 668 tis. Kč,
124 poskytnutí neinvestičních příspěvků
na provoz příspěvkových organizací zřízených
městem Strážnice a investičních příspěvků pro
Základní školu M. Kudeříkové, Základní školu
Školní a Kulturní dům Strážničan ve Strážnici,
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125 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,
126 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,
127 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,
128 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice 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,
129 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 na odměny vedoucím za práci s dětmi a mládeží TJ Jiskra Strážnice, z. s.,
se sídlem Bzenecká 1538, 696 62 Strážnice,
IČ: 48846805, ve výši 50 000 Kč dle předložené smlouvy,
130 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 pro Rodinné centrum Strážnice, 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,
131 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
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nice na rok 2020 pro Rodinné centrum Strážnice, z. s., se sídlem Polní 1707, 696 62 Strážnice,
IČ: 22723803, ve výši 20 000 Kč na akci pro
děti „Strážnický pohádkový les“ konanou dne
30. 8. 2020 dle předložené smlouvy,
132 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 pro Tělovýchovnou jednotu Sokol Strážnice, se sídlem Veselská 1324,
696 62 Strážnice, IČ: 00227161, ve výši
70 000 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle
předložené smlouvy,
133 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice 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,
134 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Strážnice na rok 2020 pro Charitu Strážnice,
se sídlem Kovářská 396, 696 62 Strážnice,
IČ: 44164335, ve výši 300 000 Kč na částečnou úhradu provozních a osobních nákladů
souvisejících s provozováním sociálních služeb
a provozem chráněných pracovišť v roce 2020
dle předložené smlouvy,
135 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 pro Muzejní a vlastivědný
spolek ve Strážnici, se sídlem nám. Svobody
486, 696 62 Strážnice, IČ: 49940082, ve výši
850 000 Kč na činnost spolku v roce 2020 dle
předložené smlouvy,
136 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 pro Národní ústav lidové kultury, se sídlem Zámek 672, 696 62 Strážnice,
IČ: 00094927, ve výši 400 000 Kč na částečnou
úhradu výdajů spojených s přípravou a realizací 75. ročníku Mezinárodního folklorního festivalu Strážnice 2020 a 38. ročníku folklorního
festivalu Dětská Strážnice 2020 dle předložené
smlouvy,
137 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice 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,
138 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice 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,
139 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
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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 s činností FS Demižón v roce 2020 dle
předložené smlouvy,
140 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice 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,
141 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice 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,
142 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 Jihomoravském kraji na rok 2020 a budou v Základní síti
sociálních služeb ve správním obvodu ORP Veselí nad Moravou na rok 2020,
143 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 pro spolek Danájek z. s., se
sídlem Janáčkova 1782, 696 62 Strážnice,
IČ: 22904557, ve výši 30 000 Kč na činnost
spolku v roce 2020 dle předložené smlouvy,
144 poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2020 pro spolek Danájek z. s., se
sídlem Janáčkova 1782, 696 62 Strážnice,
IČ: 22904557, ve výši 20 000 Kč na odměny vedoucím za práci s dětmi a mládeží v roce 2020
dle předložené smlouvy,
145 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,
146 OZV č. 1/2019 o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy,
třídění, využívání a odstraňování komunálních
odpadů v předloženém znění,
147 OZV č. 2/2019 o místním poplatku ze psů
v předloženém znění,
148 aby v textu OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu bylo uvedeno, že od místního
poplatku z pobytu byla osvobozena fyzická
osoba, pobývající na území obce v zařízení poskytujícím ubytování, pokud je vlastníkem ta-
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kového zařízení územně samosprávný celek, či
osoba zřízená či založená územně samosprávným celkem,
149 OZV č. 3/2019 o místním poplatku z pobytu v upraveném znění dle předchozího pozměňovacího návrhu,
150 OZV č. 4/2019 o místním poplatku
za užívání veřejného prostranství v předloženém znění,
152 OZV č. 5/2019 o místním poplatku
ze vstupného v předloženém znění,
153 s účinností od 1. 1. 2020 zrušení pověření, uděleného vedoucímu strážníkovi Městské
policie Strážnice Zdeňku Grulichovi, nar. •••,
bytem Strážnice, •••, ve smyslu ust. § 3 odst. 2
zákona o obecní policii, k plnění úkolů při řízení MěP Strážnice jako vedoucího strážníka MěP
Strážnice,
154 s účinností ode dne 1. 1. 2020 pověření
ve smyslu ust. § 3 odst. 2 zákona o obecní policii strážníkovi MěP Strážnice Stanislavu Berčíkovi, nar. •••, bytem Strážnice, ••• k plnění
všech úkolů při řízení MěP Strážnice, a to v rozsahu vedoucího strážníka MěP Strážnice, který
bude přímo nadřízen strážníkům MěP Strážnice a přímo podřízen osobě pověřené řízením
MěP Strážnice, kdy touto osobou je v současné době místostarosta města Strážnice Walter
Bartoš. Toto pověření nezahrnuje oprávnění
k právnímu jednání spojenému se vznikem,
změnou či zánikem pracovněprávních vztahů
podřízených osob a k právním jednáním spojeným se sjednáváním obsahu pracovněprávních
vztahů těchto osob,
155 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění k odkupu pozemků, zapsaných na LV č.
4233 v k. ú. Strážnice na Mor. 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 •••, bytem trvale •••, za cenu
100 Kč/m2,
156 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění k odkupu pozemku zapsaného na LV
č. 1696 v k. ú. Strážnice na Mor., v ul. Grúska,
a to p. č. 225/6 ostatní plocha, ost. komunikace o vým. 339 m2 (součást chodníku a veřejné
zeleně), z majetku sourozenců •••, trvale by-

6

tem 686 01 Uherské Hradiště, ••• a •••, trvale
bytem 686 01 Uherské Hradiště, •••, za cenu
100 Kč/m2,
157 uzavření kupní smlouvy v předloženém
znění na odkup pozemku p. č. 1798/5 o vým.
326 m2 v k. ú. Strážnice na Mor., 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). Ke zdůvodnění odchylky od ceny
obvyklé je třeba konstatovat, že je nutné, aby
město mělo pozemek ve svém majetku z důvodu sjednocení vlastnictví objektů (pamětní desky Jana Ámose Komenského a altánu v majetku
města) s daným pozemkem,
158 plán kontrol Kontrolního výboru na 1. pol.
2020 v předloženém znění.

Zastupitelstvo města Strážnice neschvaluje:
4 záměr odprodeje částí pozemků v majetku

města Strážnice zapsaných na LV č. 1 v k. ú.
Strážnice na Mor., ul. Školní, a to pozemku p. č.
980 a pozemku p. č. 1112/1 o celkové výměře
cca 89 m2, dle žádosti manželů •••, oba trvale
bytem 696 62 Strážnice, •••.

Zastupitelstvo města Strážnice pověřuje:
3 radu města Strážnice ke schvalování roz-

počtových opatření do rozpočtového a účetního období měsíce 12/2019 v plném rozsahu
dle § 16 zák. č. 250/2000 Sb., o rozpočtových
pravidlech územních rozpočtů v platném znění,
4 radu města Strážnice k provádění rozpočtových opatření v roce 2020 v těchto případech:
- k rozpočtovému zapojení účelově přidělených
finančních prostředků z jiných rozpočtů do rozpočtu příjmů a k navýšení příslušných oddílů
rozpočtu výdajů
- k zapracování nevyčerpaných rozpočtových
prostředků na investiční akce a projekty v roce
2019 v návaznosti na příjmovou a výdajovou
část rozpočtu.

Zastupitelstvo města Strážnice ukládá:
9 oslovit vlastníky pozemků v lokalitě Dúbrava

II (dle přílohy č. 7 materiálu ke kontrole plnění
úkolů) za účelem získání pozemků v této lokalitě, termín 24. 2. 2020, zodpovídá Odbor investic a správy budov,
10 prověřit možnost vybudování chodníku v ul.
Polní, termín 30. 4. 2020, zodpovídá Odbor investic a správy budov,
11 zabývat se podněty předloženými Kontrolním výborem na 7. zasedání ZMS, termín
15. 2. 2020, zodpovídá Rada města,
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12 zabývat se podněty předloženými finančním výborem na 7. zasedání ZMS, termín
15. 2. 2020, zodpovídá Rada města,
13 místostarostovi města Walterovi Bartošovi
v souvislosti s přijatým usnesením zastupitelstva města ve věci schválení pověření vedoucího strážníka MěP Stanislava Berčíka dořešit
celou tuto záležitost v pracovněprávní rovině,
termín 31. 1. 2020, zodpovídá Walter Bartoš,
14 místostarostovi města Walterovi Bartošovi
v souvislosti s přijatým usnesením

zastupitelstva města ve věci zrušení pověření
vedoucího strážníka MěP Zdeňku Grulichovi
dořešit celou tuto záležitost v pracovněprávní
rovině, termín 31. 1. 2020, zodpovídá Walter
Bartoš.
NEPŘIJATÁ USNESENÍ

Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje:
151 změnu předlohy OZV č. 5/2019 ve znění:

„do čl. 6 odst. 2 se vkládá nové písmeno i)
ve znění akce podpořené z rozpočtu města
Strážnice“.

POZVÁNKA NA ZASTUPITELSTVO

Zveme občany na zasedání Zastupitelstva města Strážnice,
které se bude konat v pondělí 24. února 2020 v 18.00 hod.
v přísálí KD Strážničan.

Termíny svozu tříděného odpadu v únoru 2020

Papír (modré pytle) ........................................................................................................... pátek 14. února
Plast (žluté pytle) ............................................................................................................... pátek 28. února

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 rodinný dům, ve kterých není přihlášená žádná fyzická osoba, a to ve výši odpovídající poplatku za jednu fyzickou osobu; má-li ke stavbě, určené k individuální rekreaci, bytu nebo rodinnému 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 období na školení, anebo mohou být nepřítomni z důvodu nemoci a dovolené.
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Poplatek za psa

Sazba poplatku za psa za kalendářní rok činí:

a) za jednoho psa v rodinném domě, jiném objektu
za jednoho psa v bytovém domě

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v rodinném domě, jiném objektu
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele v bytovém domě
c) za jednoho psa, jehož držitelem je osoba starší 65 let
v rodinném domě, jiném objektu
za jednoho psa v bytovém domě

120 Kč
600 Kč
180 Kč
900 Kč
60 Kč
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,
pokud nemají žádný jiný zdroj příjmu, anebo poživatelům sirotčího důchodu:
a) za jednoho psa v rodinném domě, jiném objektu
za jednoho psa v bytovém domě

b) za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v rodinném domě, jiném objektu
za druhého a každého dalšího psa téhož držitele
v bytovém domě

Poplatek je splatný do 30. 6. příslušného kalendářního roku.

60 Kč
180 Kč
90 Kč

270 Kč

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 období 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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Společenská kronika
Matrika

Počet sňatků v roce 2019: 62, z toho církevních: 21.
Ve Strážnici se uskutečnilo celkem 30 svatebních obřadů, z toho 17 církevních, v Radějově celkem
32 svatebních obřadů, z toho 4 církevní.
Rok 2019 byl svatebním rokem pro 62 párů. S cizími státními příslušníky se uskutečnily dva obřady, v obou případech se jednalo o občany Slovenska.
Co se týká svatebního místa, v obřadní síni města Strážnice bylo oddáno celkem 9 párů, 4 obřady
se konaly mimo úředně stanovená místa – 1x v platanové aleji v zámeckém parku, 1x v trati Teplé
ve vinici, 1x u Restaurace Skanzen a 1x v Restauraci u Kalendů.
V Radějově, který spadá do správního obvodu Matričního úřadu Strážnice, se v Penzionu Roseta
konalo 28 svatebních obřadů a jeden pár si zvolil za svatební místo radějovskou oboru.

Evidence obyvatel

Stav obyvatel ke dni 31. 12. 2019: 5 498 obyvatel.
V roce 2019 se narodilo 51 dětí, z toho 21 děvčat a 30
chlapců, 52 našich občanů zemřelo, 70 osob se do Strážnice
přistěhovalo a 85 osob se ze Strážnice odstěhovalo.
V roce 2019 se uskutečnilo 5 vítání dětí. Mezi občany našeho města bylo přivítáno celkem 45 dětí, z toho bylo 24
děvčat a 21 chlapců.
Věkové složení obyvatel města Strážnice ke dni 31. 12. 2019 znázorňuje následující tabulka:
Pohlaví

0–5

6–17

18–29

30–39

40–49

50–59

60–69

70–79

Ženy

135

282

290

286

419

351

422

344

Muži

153

358

363

370

484

358

366

243

Celkem

288

640

653

656

903

709

788

587

80–89

90–99

100 +

Celkem

150

38

0

2717

75

10

1

2781

225

48

1

5498
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INVESTICE MĚSTA V ROCE 2019
NOVÉ MODERNÍ UČEBNY v ZŠ M. Kudeříkové pro
výuku jazyků, fyziky a chemie a tzv. interaktivní výuku si vyžádaly provedení veškerých elektroinstalací,
zednických prací, výmaleb, pokládku podlahových
krytin, pořízení nábytku vč. tabulí s projektory a zakoupení nových počítačů pro žáky – bonusem se stalo pořízení nového schodolezu.
Únor–květen 2019
4 200 000 Kč (z toho dotace 3 657 000 Kč)

KOTELNY PRO ZŠ M. KUDEŘÍKOVÉ
A TĚLOCVIČNU ZŠ ŠKOLNÍ
Umožnit úsporu energie se podařilo investicí
do rekonstrukce kotelen v obou základních školách.
Červenec–září 2019
1 528 000 Kč

Vstup do areálu ZŠ Školní je
nyní zabezpečen elektronickou POSUVNOU BRÁNOU
na dálkové ovládání.
Srpen 2019
200 000 Kč
10
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SOCIÁLNÍ ZAŘÍZENÍ NA MĚÚ
Nové nahradilo staré. Původní toalety v prostorách radnice získaly moderní podobu a přibyly
k nim další 4 nové. Budou sloužit nejen pracovníkům úřadu, ale i všem návštěvníkům.
Srpen–prosinec 2019
3 350 000 Kč

BEZBARIÉROVÝ MĚSTSKÝ ÚŘAD
Ve dvoře je vybudován osobní výtah, díky němuž se tak již každý návštěvník může zúčastnit
všech úředních i společenských jednání v horním patře budovy.
Srpen–prosinec 2019
2 400 000 Kč (z toho dotace 1 129 000 Kč)

KINO „SVĚT“ PO LETECH OPĚT V PROVOZU
Od slavnostního říjnového zahájení v duchu filmového festivalu „strážnické Cannes“ už více než 1000
návštěvníků ocenilo modernizované ozvučení sálu
a kvalitní obraz z nově pořízeného digitálního projektoru na zbrusu novém promítacím plátnu.
Srpen–září 2019
3 200 000 Kč (z toho dotace 850 000 Kč)
2/2020
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ZAHRADA DDM A MŠ RADĚJOVSKÁ
získala prostorné pískoviště s terasou,
víceúčelovou herní sestavou, kamennou
zídku s tabulí, houpací hnízdo, kyvadlovou
houpačku, zvířátková houpadla, balanční
pódium, vyvýšené záhony, motýlí domek,
ptačí budky a ve vánočním čase také působivé barevné osvětlení. Součástí projektu je i výsadba zeleně.
Říjen–listopad 2019
800 000 Kč
(z toho dotace SFŽP 500 000 Kč)

HERNÍ PRVKY V MATEŘSKÝCH
ŠKOLÁCH SMETANOVA A SKÁCELOVA
Děti a rodiče ocení obnovené herní prvky v zahradách obou školek. Ke stávajícím zařízením navíc přibyly lanové pyramidy a lezecké stěny.
Červenec–srpen 2019
400 000 Kč
12
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V sousedství budovy vlakového nádraží a areálu technických služeb bylo
ZBUDOVÁNO 29 NOVÝCH PARKOVACÍCH
MÍST včetně provedení jejich odkanalizování, a to díky podzemním zasakovacím
košům s napojením na dešťové šachty.
Duben–červenec
3 100 000 Kč

POSTUPNÁ OBNOVA MOBILIÁŘE MĚSTA
Parkovací plochy u budovy ČD byly doplněny krytým
přístřeškem na zaparkování kol a novou výlepovou
plakátovací plochou s podsvícením. Projekt, který
postupně rozšiřujeme na další místa ve městě.
Duben–červenec 2019
250 000 Kč
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Rekonstrukcí NN vedení a výstavbou nového VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI
BRATRSKÁ započala první etapa dlouhodobě připravované revitalizace celého
uličního prostoru v ulici Bratrská.
Duben–červen 2019
800 000 Kč
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Opravené CHODNÍKY V RYBÁŘSKÉ
ULICI dovršily rekonstrukci komunikace
II/426 z r. 2017. Z dotačního programu
Bezpečnost, zaměřeného na zvýšení
bezpečnosti chodců, se podařilo získat
finanční příspěvek ve výši 361 000 Kč.
Září–listopad
1 111 000 Kč

Přes přejezd NA OŘECHOVCE byl
zbudován zcela nový CHODNÍK, velmi důležitý pro bezpečnost pěších.
Červenec 2019
136 000 Kč

Po

Oprava místní KOMUNIKACE V UL. DŘEVÁRKA
V celém úseku od vstupní brány areálu firmy
Leros až po mostek přes Veličku byl nezpevněný hliněný povrch komunikace nahrazen asfaltovým kobercem.
Říjen 2019
2 100 000 Kč
(z toho dotace ve výši 1 272 000 Kč)

Před

Rekonstruovaný CHODNÍK PODÉL
BUDOV MĚÚ zlepšil bezbariérový
přístup na úřad.
Červen 2019
370 000 Kč
14
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REKONSTRUKCE ULICE RUMUNSKÁ
Nová komunikace, chodník, veřejné osvětlení, rekonstruovaný vodovod a kanalizační řad i nové podzemní vedení NN
přineslo po letech úlevu obyvatelům do ulice Rumunská.
Červenec–prosinec
13 000 000 Kč
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REKONSTRUKCE ULICE ŠKOLNÍ
Na rekonstrukci vodovodního i kanalizačního řadu jsme navázali celkovou opravou uličního prostoru – komunikace, chodníků, odstavných stání. V letošním roce ještě bude prostor
u kaple sv. Rocha osazen vybranou zelení (viz. vizualizace).
Srpen–září
4 200 000 Kč
15

KOMPLETNÍ REKONSTRUKCE BUDOVY ZDRAVOTNÍHO STŘEDISKA
Nejvýznamnější akce města posledních let byla úspěšně dokončena

Srpen 2018 - náročná rekonstrukce započala
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Podzim 2019 – Dílo architektů z ateliéru Tihelka-Starycha úspěšně dokončeno
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Elegantní atrium zve k posezení

Nové výtahy – v obou částech bud
ovy

19 nových útulných bytů 1+kk

ěvníky
Sociální zařízení pro návšt

Moderní ordinace

Pohodlné čekárny

Náročné dílo bylo provedeno za pouhých
15 měsíců v období od léta 2018 do konce
roku 2019. Zrekonstruovala se lékařská část
budovy, veškeré ordinace, čekárny, lékárna,
laboratoře a další zdravotnické i komerční
prostory. Bylo provedeno zateplení objektu včetně nové fasády, výměna okenních
a dveřních otvorů, rekonstrukce kotelny,
zateplení střešního pláště a rekonstrukce
vnitřních prostor včetně rozvodů elektro
a ZTI, to vše v nákladu 38 mil. Kč Ve druhé
etapě, od ledna 2019, se připojila i výstavba
bytové části, na jejímž konci vzniklo pro město 19 nových malometrážních bytů. Celkem
za 34 mil. Kč.

Na měsíc březen chystáme slavnostní
Den otevřených dveří, při kterém se
s2/2020
Vámi rádi potkáme!

Zázemí pro personál

Vše probíhalo za nepřetržité součinnosti lékařů a ostatních nájemníků se stavební firmou MSO servis Kyjov spol. s r. o. Velkou výhodou byl fakt, že po dobu trvání výstavby
město Strážnice připravilo náhradní prostory v budově zdravotního střediska, takže nedošlo k narušení chodu zdravotních služeb.
Kolaudace celého objektu se konala v prosinci 2019. V letošním roce ještě připravíme
konečnou úpravu atria budovy dosadbou
zeleně a úpravu bezprostředního okolí budovy.
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Odbor TS informuje

V těchto měsících provádíme ořezy a kácení dřevin. Kácení dřevin je činnost, kterou lze provádět v době vegetačního klidu, a to v období, které trvá od 1. 10. do 31. 3.

V tuto dobu provádíme kácení stromů povolených odborem životního prostředí. Jedná se o náletové dřeviny
a dřeviny, které ohrožují občany.

Také provádíme ořezy stromů a dřevin zasahujících
do cest a křižovatek z důvodu zlepšení výhledu a bezpečnosti na komunikacích.

Tři králové na radnici

18
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LETEM SVĚTEM FACEBOOKEM
21. 12.

„ROZBALENÍ“ PŘEDVÁNOČNÍHO DÁRKU

23. 12.

ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU

Obyvatelé spolu se zástupci města a firmy
Swietelsky přestřihli pásku a oficiálně převzali
zrekonstruovanou ulici Rumunskou.

V podvečer Štědrého večera si lidé užili sváteční
atmosféru u místní fary, kde si společně zazpívali
i koledy s místní scholou a CM Rozsocháč.

25. 12. ŽIVÝ BETLÉM V KOSTELE

7. 1. STOLNÍ TENIS

Součástí vánočních oslav byl jako každoročně živý
betlém v kostele Nanebevzetí Panny Marie.

Do nového roku vstoupili strážničtí stolní tenisté
jak jinak, než úspěšně.

10. 1.

14. 1. TŘÍKRÁLOVÉ KOLEDOVÁNÍ

JAPONSKÁ VÝPRAVA VE SŠ STRÁŽNICE

Japonští studenti a učitelé se seznámili s technikou modrotisku a svým českým kolegům představili
tradiční japonskou techniku Awa ´ai.

V sobotu 11. 1. proběhla v našem městě Tříkrálová
sbírka, při které se vybralo 222 041 Kč a cca 12 EUR.

15. 1. HISTORICKÉ OKÉNKO

21. 1.

Ve Strážnici v minulosti působilo mnoho slavných
umělců a učenců. Věděli jste, že i Leoš Janáček?

Běh do schodů prověřil rychlost i zručnost žáků
Střední školy Strážnice.

VE ZDRAVÉM TĚLE ZDRAVÝ DUCH

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

Ze života města
Odešel poslední muzikant z éry CM Slávka Volavého
* 22. března 1929
† 12. ledna 2020

Pan Jiří Mrenka, který zemřel 12. ledna ve věku nedožitých 91 let, zůstane v našich srdcích navždy uložen jako člen slavné cimbálové muziky
Slávka Volavého. „Generace Slávka Volavého, do které klarinetista Jiří
Mrenka patřil, zajistila našemu městu respekt a vážnost v kulturních
kruzích, a to nejen doma, ale také daleko v zahraničí.“ (Walter Bartoš).

Narodil se ve Strážnici do starousedlické rolnické rodiny v roce 1929
a hudební nadání zdědil po svém otci, který hrával v dechové hudbě.
Bezprostřední zájem o hudbu a dění kolem ní se u něj projevoval od
dětství. O osudu budoucího klarinetisty bylo rozhodnuto, když dostal
v roce 1941 od strýce zobcovou flétnu a o rok později mu otec koupil
starší klarinet. Na klarinet se začal učit hrát u Jana Martinka-Křepky
a v roce 1943 se stal členem party začínajících muzikantů, studentů
strážnického gymnázia. Ta se později sloučila s muzikou Jana Horného a vznikla tak „mladá muzika“ s primášem Slávkem Volavým. Ani

vojna, kam v roce 1950
nastoupil, nepřerušila jeho
muzikantskou
činnost.
Stal se členem posádkové
hudby v Mílovicích, následně i členem orchestru
vojenského souboru, navíc
se tam naučil hrát ještě na
saxofon a hoboj. Z vojny se
do cimbálové muziky Slávka Volavého vrátil jako zkušený muzikant a od roku
1953 vystupoval také jaké
zpěvák.
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V roce 1952 se oženil se spolužačkou z Obchodní školy v Hodoníně, Jaroslavou Ondrisovou ze
slovenského Holíče a vychovali spolu dvě děti, syna Jiřího a dceru Jaroslavu. V průběhu svého
aktivního života pracoval v řadě firem v oblasti ekonomiky a plánování, ve volném čase rád také
vinohradničil a angažoval se i ve veřejném životě.
V roce 2016 získal Cenu Jihomoravského kraje – ocenění
kterým jihomoravské zastupitelstvo oceňuje vynikající zásluhy o rozvoj reprezentaci kraje.

Za 50 let působení není ani možné spočítat všechny vystoupení, koncerty, rozhlasové, filmové a televizní nahrávky, folklórní festivaly a zájezdy do zahraničí – nejen po celé
Evropě, ale i v Africe – kterých se zúčastnil. Jeho velkou
lásku k folklóru, k muzice, k lidové písni dokazují jeho slova:
„Přesto, že jsem žil bohatým muzikantským životem, nikdy
jsem nemyslel, že bych byl podlužáckým Jožkou Severínem, Jožkou Černým nebo strážnickým
Vaškem Harnošem. Dával jsem ale muzice všechno, co jsem měl, co muzika potřebovala.“
Všichni, kteří jsme měli tu čest ho poznat, na něj budeme s úctou a vděčností vzpomínat.

Za celé naše město Renata Smutná
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Fčeličky zářily na Staroměstském náměstí

Strážnické Fčeličky pomalu dobývají svět a nemají zrovna malé cíle. 22. prosince si zazpívaly
a zahrály na Staroměstském náměstí v Praze. Byl to jeden z posledních koncertů v tomto předvánočním období, kdy měly doslova plný kalendář. Začínaly koncem listopadu v Kroměříži, zpívaly na vánočních trzích v Kyjově, v Brně, dvakrát ve Skalici, v Kostelanech nad Moravou, školám
ve Vacenovicích a také doma ve Strážnici. Na toto období kapelník Zdeněk Musil připravil a s muzikanty i děvčaty nazkoušel tematický vánoční repertoár.
Možná Vás zajímá, jak se malá kapela z malého
města dostane až na hlavní předvánoční program do Prahy. Je potřeba produkovat opravdu kvalitní hudbu a něčím zaujmout. Fčeličky
zaujaly především svými švédskými a finskými
písněmi, energií a profesionalitou, mládím a talentem Karlu Vladíkovou z Prahy. Ta se rozhodla, že se Fčeličky musí dostat do povědomí mnohem širšího publika. Z tohoto nadšení vznikla
spolupráce na 3 projektech v Praze a věříme,
že bude dále pokračovat. Mimo Staroměstské
náměstí si Fčeličky v říjnu vyzkoušely pražské
publikum na lodi v klubu Kamina a 14. března
vystoupí v pražském Divadle Dobeška.
Samotný zážitek z koncertu na „Staromáku“ byl
velice sváteční, jak pro holky na podiu, rodiče
a přátele, kteří naplnili celý autobus, aby Fčeličky podpořili, tak pro samotné diváky. A že jich
bylo. Náměstím se dalo projít jen velmi stěží.
Atmosféra starobylých stánků, všudypřítomné
vánoční osvětlení, vůně jehličí a svařáku přilákaly spoustu místních i turistů. Fčeličky se nezalekly
ani tak náročného a pestrého publika. Terka na začátek všechny přivítala v češtině i angličtině.
Následoval repertoár českých koled a vánočních autorských písní Zdeňka Musila a jeho maminky
Milady Musilové, krásných melodií, které ani časem neztratí svoje kouzlo. Fčeličky zazpívaly také
dvě švédské a dvě finské koledy… a závěrečné Cohenovo Hallelujah rozezpívalo celé náměstí.
Nadšený potlesk publika byl odměnou za roky píle a dřiny, které celá kapela věnovala svému snu.
Jsem si jistá, že o strážnických Fčeličkách ještě hodně uslyšíme. 		
Gabriela Dobišová

Za soubor Fčelicky, rodiče a příznivce, kteří se v hojném počtu zúčastnili předvánočního zájezdu
do Prahy, kde měly Fčeličky vánoční koncert na Staroměstském náměstí, bych chtěl moc poděkovat Radkovi Lipovi za výbornou organizaci dopravy na tuto akci. 		
Zdeněk Musil
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Zhodnocení tříkrálové sbírky 2020

V sobotu 11. ledna 2020 Charita Strážnice organizovala v regionu Strážnice a v přilehlých obcích již tradiční tříkrálovou sbírku. Darované peníze pomohou nemocným a potřebným lidem v nouzi, především v regionech, kde se vykoledovaly. Koledování se zúčastnilo celkem
105 skupinek koledníků a výtěžek z koledování činil celkem
491 548 Kč. Po výměně valut bude výsledek upřesněn na
stránkách Charity Strážnice (výtěžek byl překročen oproti
loňskému roku cca o 30 000 Kč). Děkujeme! Ve Strážnici koledovalo celkem 45 skupinek a vykoledováno bylo 226 835 Kč
a 12,1 EUR. V Petrově se zapojilo 12 skupinek a bylo vybráno 62 861 Kč a 65 EUR, v Radějově 30 075 Kč a zapojilo se
6 skupinek, v Sudoměřicích v 15 skupinkách se vykoledovalo
54 655 Kč a 58,2 EUR a v Rohatci 117 122 Kč ve 27 skupinách.
Jako dárek pro koledníky byl letos připraven od Charity ČR pestrobarevný šátek na krk a jako
malá pozornost pro vedoucí tříkrálové skupinky byl zase připraven dárek v podobě balíčku z bylinných čajů, který věnovala firma Leros s. r. o., závod Strážnice. Touto cestou jim také chceme
poděkovat. Jako dodatečný dárek všem koledníkům našeho regionu bylo připraveno zadarmo
promítání filmu Jak vycvičit draka 3, ve středu dne 5. února 2020 v Kině Svět ve Strážnici
v KD Strážničan.
Celý uvedený výtěžek jsme odeslali na centrální účet tříkrálové sbírky. Z vykoledované částky
bude 42 % použito Charitou ČR především na humanitární pomoc, pomoc potřebným, krizový
fond charit a také na nezbytné související režijní náklady. Naše charita může využít až 58 % z vykoledovaných peněz. Disponibilní částku plánujeme v letošním roce využít zejména na podporu
nové terénní sociální služby pro duševně nemocné osoby. Vzhledem k aktuálním podmínkám
sociální situace v našem regionu chceme pro přímou sociální pomoc vyčlenit znovu 40 tis. Kč.
Děkujeme touto cestou všem, kteří přispěli ke zdárnému průběhu letošní Tříkrálové sbírky. Děkujeme všem dárcům za štědrost a solidaritu. Velký dík patří všem koledníkům i všem dobrovolníkům
nejen za pomoc při letošní koledě, ale i nezištnou pomoc v průběhu loňského roku.

Koordinátorka tříkrálové sbírky
„Vinšujeme Vám všem šťastný a veselý nový rok 2020, všeho zdravého a dobrého, pokoja svatého a po smrti království nebeského.“
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Domůvek děkuje dárcům

Vánoční svátky jsou už minulostí, stromečky ukončily hru barevných světýlek a v Domůvku
se opět žije radostmi a starostmi běžného života. Něco milého po svátcích ale zůstalo. Vzpomínky na příjemná setkání s přáteli, příznivci a mecenáši a také spousta krásných nových
hraček, sportovních potřeb a dalších dárků v podobě knížek, kosmetiky, elektroniky a věcí
do domácnosti. Díky dobrým lidem byly Vánoce v dětském domově krásné, poetické a štědré.
Proto se také sluší poděkovat všem, kteří na naše děti nezapomněli a přispěli dárky nebo finančními příspěvky. Peníze budou využity hlavně na zážitkové aktivity, prázdninové pobyty
a výlety. Za příspěvek z firmy MERO jsme zakoupili kola pro menší děti.
Srdečně děkujeme těmto firmám, skupinám i jednotlivcům: Farnost Strážnice, Fornax, a. s.
Strážnice, Hasiči Dubňany, Charita Strážnice, Inter Cars, s. r. o. Praha, KDU ČSL – místní organizace Vnorovy, Klub důchodců Veselí n. Mor., Liko-S, Slavkov u Brna, Městská policie Brno,
MERO – Mezinárodní ropovody Kralupy nad Vltavou, Petr Hobža Snack a. s. Strážnice, Marie
Dubná Veselí nad Moravou, Taťáňa Pálenská Strážnice, Markéta Tomčalová s přáteli Boršov
u Kyjova, Pizzerie „U MŇA“ Vnorovy, Rádio Jih Hodonín, Rena Nova Blatnice p. Sv. Antonínkem, rodina Brantálova Tvarožná Lhota, WM Footwear Strážnice.
Zvláštní poděkování patří folkloristům ze Strážnice a okolí, kteří se pod taktovkou Magdaleny Múčkové společně složili na mimořádný finanční dar, jehož úctyhodná výše,
60 000 Kč, umožní zajistit všem našim dětem týdenní prázdninovou rekreaci.
Srdečně děkujeme členům těchto souborů: Cimbálová muzika Danaj a její Malá taneční skupina, Cimbálová muzika Pavla Múčky, Cimbálová muzika Strážničan, Cimbálová muzika Demižón, Cimbálová muzika Mirka Menšíka, Věčně mladý Danaj, Nestárnoucí Žerotín, Folklorní
soubor Demižón, Soubor lidových písní a tanců Danaj, Soubor lidových písní a tanců Žerotín,
Folklorní soubor Petrovjan, Senioři Skaličan. 					
Olga Lysá

Domov pro seniory Strážnice

Vážení čtenáři,
dovolte mi, krátce připomenout práci a život v našem domově v uplynulém roce. Chtěla bych
Vám především přiblížit tři podstatné oblasti našeho snažení nad běžný rozsah péče o naše
uživatele:

Nadále jsme se věnovali rozvoji amerického pečovatelského programu pro osoby s projevy
syndromu demence Namasté care, jehož základem je spojení empatické ošetřovatelské péče
s individualizovanými aktivitami. Cílem je poskytnout pohodlí a potěšení lidem s pokročilými projevy syndromu demence prostřednictvím smysluplných aktivit a smyslové stimulace,
zejména s využitím doteku. Tyto aktivity lze využívat i pro nepohyblivé nebo obtížně komunikující uživatele. V uplynulém roce získal náš Domov status místa dobré praxe Namasté care
v České republice. Naše zkušenosti se snažíme předávat i dalším domovům, které chtějí tuto
metodu využívat při poskytování péče uživatelům se syndromem demence. Uspořádali jsme
školení pro kolegy z Prahy, Bechyně a Ostravy a tato školení budou pokračovat i letos, neboť
zájem mají i další zařízení. V září jsme zorganizovali konferenci pro pracovníky v sociálních
službách, zaměřenou právě na problematiku Namasté care. Tato konference, které se mimo
jiné účastnili i zástupci domovů v Praze, Bechyni, Zlína, Zastávky u Brna, Božic, Plaveče
a Hodonína, se setkala s velkým úspěchem a její účastníci se těší, že nově získané informace
povedou k dalšímu zkvalitnění poskytované péče.
V listopadu 2019 jsme opětovně obhájili certifikát Vážka, udělovaný Českou alzheimerov-
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skou společností. Tento certifikát je oceněním vysoké odborné úrovně poskytování služeb
uživatelům trpícím různými druhy demence. Mohu s radostí uvést, že jsme tento certifikát
obhájili s ještě lepším výsledkem, než při jeho obhajobě v roce 2017, což svědčí o tom, že naše
péče o uživatele s demencí se po odborné i praktické stránce neustále zlepšuje.

Asi již víte, že je náš domov Kontaktním místem České alzheimerovské společnosti ( jediným na jih od Brna), které nabízí poradenství, pomoc a podporu pacientům trpícím Alzheimerovou nemocí a stejně tak i jejich rodinám, které o ně pečují. V rámci tohoto kontaktního
místa nabízíme zdarma služby, od setkávání svépomocných skupin pro pečující v domácí
péči, až po preventivní vyšetření paměti.

Pokud Vás některé z těchto témat zaujalo, podrobnější informace najdete na webových stránkách našeho domova www.dsstraznice.cz.

Nezapomínáme přitom ani na běžný život všedního dne. Během celého roku jsme nabízeli
našim uživatelům řadu vzdělávacích, zábavných či sportovních aktivit, z nichž mohu jmenovat zejména novoroční večírek, živý betlém v podání našich pracovníků, oslavu fašanku
s průvodem, předčítání knih studenty SŠ, soutěž „Co na to Češi“, účast na turnaji v pétanque
v Hodoníně, vystoupení folklorních souborů v domově, sportovní odpoledne, mezigenerační
den s vystoupením souboru Demižón a s béleškama od seniorek z Kozojídek, s dílničkami,
skákacím hradem a malováním na obličej pro děti. Léto jsme ukončili opékáním špekáčků
na terase s burčákem. Na podzim byla v domově výstava jídel, zavařenin apod. z ovoce a zeleniny a jejich ochutnávka, a dále myslivecká slavnost. Nesmíme zapomenout na Mikuláše,
čerta a anděla, jejichž družina nás přišla navštívit. Rok jsme uzavřeli vystoupením dětského
souboru Kordulka z Tvarožné Lhoty a návštěvou Pavla Múčky s cimbálkou. Jako každoročně
přijeli naši uživatelé se svými vozíky na folklorní festival i na strážnické vinobraní.
Po stavební a materiální stránce jsme během roku opravovali podlahy na chodbách, oddělení
byla vybavena novým nábytkem, pořídili jsme nový venkovní altán a židle ke zpříjemnění
teplých dnů, zmodernizovali jsme provozní vybavení domova v kuchyni a prádelně. Pořídili
jsme řadu nových rehabilitačních a kompenzačních pomůcek pro ulehčení každodenního
života uživatelů, nové televizory a speciální antidekubitní matrace, které významně zvyšují
komfort uživatelů upoutaných na lůžko.

U příležitosti nového roku zaslouží upřímné poděkování všichni, kdo nejsou součástí našeho
domova, ale podporují nás, všichni, kteří si vzpomenou na naše uživatele a chtějí jim nějak
pomoci nebo jim prostě udělat radost. Naše velké poděkování patří všem dárcům, kteří nám
přispěli finančními nebo věcnými dary, jež jsme mohli využít pro naše uživatele, stejně jako
všem hudebníkům a tanečníkům – souboru Demižón, pánům Múčkovi s cimbálkou a Mrkvovi
s harmonikou, vedoucím, pedagogům a dětem ze souboru Kordulka a ZŠ Marie Kudeříkové.

Nemohu zapomenout poděkovat starostům blízkých obcí, kteří přišli v období vánočních
svátků navštívit své bývalé občany s malým vánočním dárkem a přiblížit jim, co je v jejich
rodné obci nového.
Stejně tak patří moje poděkování i všem pracovníkům domova, neboť díky jejich práci je péče
o seniory u nás na velmi vysoké úrovni, a náš domov je uznávaným místem dobré praxe,
dávaným za příklad. V tom chceme samozřejmě pokračovat i v letošním roce.
K tomu přeji našim uživatelům, spolupracovníkům i Vám všem v roce 2020 vše dobré.

Ivana Kyjovská, ředitelka
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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

16.–22. 2. JARNÍ PRÁZDNINY S DOMEČKEM NA HORÁCH V BESKYDECH
Pro zájemce volná místa!
Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587
JARNÍ PRÁZDNINY NA DOMEČKU – určeno pro děti základních škol
Pondělí: 17. února – quilling – technika obrazců z papírových proužků
Úterý: 18. února – malované sklenice
Kde: DDM Strážnice. Začátek: 9.30 hodin. Ukončení: ve 12.00 hodin
Vstupné 40 Kč + na materiál
Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083
ČT 27. 2. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
Kde: keramická dílna DDM Strážnice v 17.00 hodin. Vstupné: 150 Kč
Akce určena pro začátečníky a pokročilé, možnost vlastní tvorby.
Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083
PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC BŘEZEN 2020:
SO 1. 3.		
TURNAJ MINIHÁZENÁ 4+1
12.–14. 3.
JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – házená DDM Strážnice
SO 14. 3.
JML HÁZENÁ – mladších. a starších žaček Vnorovy
ČT 19. 3.
KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
27.–28. 3.
RUČNÍ VÝROBA BOT – jen pro přihlášené
LÉTO S DOMEČKEM
21. 6.–1. 7.
Řecko – Fourka – ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi a další zájemce –
		
volná místa!
5.–12. 7.
LT Monte Lope – Lopeník „Výtvarně – kreativní“
5.–14. 8.		
LT Littner CTH „BG VELKÁ HRA“
17.–21. 8.
RS Kopánky – soustředění házené mladší žačky/žáci a starší žačky
Letní příměstské tábory v roce 2020 probíhají v termínech:
13.–17. 7.
ZŠ Sudoměřice – Hlavní vedoucí: Marie Flašarová, mobil 731 116 083
17.–21. 8.
DDM Strážnice – Hlavní vedoucí: Michaela Plachá, mobil 775 685 733
PLES DOMEČKU
Organizátoři děkují touto cestou návštěvníkům, ale hlavně pak sponzorům, kteří věnovali
ceny do bohaté tomboly na ples Domečku. Ještě jednou všem díky a za rok zase na plese
na shledanou. 						
pracovníci DDM Strážnice
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Rodinné centrum Strážnice

Maminky, zveme Vás do našeho Mateřského klubu Sedmihlásek

		

středa, pátek 9–12 h, otevřená herna s písničkami a tancováním,
čtvrtek 9.30–12 h, Batolátka,
čtvrtek 16–18 h, volná herna. V tomto čase možnost základního rodinného poradenství.
Maminky, pokud byste se některá chtěla zapojit do vedení některé
z aktivit či kroužku s malými dětmi, rádi Vám zprostředkujeme kurz
v dané oblasti.

RELAXAČNĚ POHYBOVÁ PŘÍPRAVA K PORODU
2x měsíčně na základě domluvy s lektorkou – N. Měsíčková rodimesrdcem@gmail.com,
nebo 722 787 540. Cena 120 Kč/1 lekce.
KLUB DESKOVÝCH HER
Pátky v termínech 17. 1., 24. 1., 7. 2., 28. 2., kontakt: buchtaji@gmail.com
PODĚKOVÁNÍ
Děkujeme Rosťovi Svobodovi za to, že jeho ovečky mohly obohatit náš betlémek
na Zahradě u sv. Martina v průběhu adventního jarmarku i celé vánoční doby!
Zveme vás v březnu:
U NAŠEHO STOLU… s předním českým psychologem JANEM SVOBODOU, 9. 3. v 16.30,
A zase ta výchova…
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Na exkurzi ve firmě ve Strážnici

Tereza Svrčinová

V předvánočním čase, kdy všichni shánějí dárky, jsme i my žáci 9. tříd dostali dárek v podobě
exkurze do strážnického podniku LM Rubber s. r. o. pana Luďka Macháčka. Výroba se nachází
v areálu bývalého podniku Šohaj ve Strážnici. Od roku 1999 se zabývají zpracováním technické
pryže do podoby různých lisovaných výrobků. Jsou největším světovým producentem minigolfových míčků. Při návštěvě jsme si prohlédli celou výrobu s odborným výkladem. Na památku, k naší
velké radosti, jsme si mohli vybrat suvenýry z kazových výrobků – minigolfové míčky a míčky pro
psa, které ještě nejsou na trhu. Návštěva se nám moc líbila, míčků jsme měli plné kapsy.

Sbírka pro psí útulek

Den historie

Vojtěch Studénka

Co tak udělat něco pro kamarády? Třeba i ty
psí? Před Vánoci se děti ze školního klubu
ZŠ M. Kudeříkové rozhodly uspořádat sbírku
pro psí útulek v Hodoníně. Do tohoto útulku
se vozí pejsci i z našeho města. Děti ze školního klubu se spolu s vychovateli postarali
o organizaci sbírky a také o doručení vysbíraných věcí, pro které si přijeli zaměstnanci ZOO
Hodonín, pod kterou útulek patří. Ve škole se
vybraly deky, ručníky a pelíšky, granule, konzervy a jiné pamlsky, obojky a vodítka, hračky
pro pejsky. Všem žákům, pedagogům a rodičům, kteří se do sbírky zapojili a ukázali tak
laskavost ve svých srdcích, mockrát děkujeme!

Jiří Machálek

Zatímco v uplynulém školním roce jsme si připomněli kulaté výročí naší školy (110 let od jejího
založení) mnoha zajímavými aktivitami, v letošním roce proběhl Den školy skromněji. V předvánočním týdnu jsme podnikli cestu
staletími do éry renesance – zúčastnili jsme se historického vzdělávacího programu „Leonardo da
Vinci – 500 let“, který si pro žáky
I. i II. stupně připravil soubor Pernštejni. Ve dvou vystoupeních ve
školní tělocvičně žáci poznali osobnost a dílo tohoto znamenitého renesančního génia, od jehož smrti
uplynulo pět století. Během následné interaktivní výstavy si všichni
žáci mohli některé z jeho vynálezů a mechanismů na vystavených
funkčních modelech vyzkoušet.
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My jsme žáci 3. B… aneb Setkání s Machem a Šebestovou

Klára Kamenská

Úvodní větu ze známých příběhů Macha a Šebestové určitě nemusíme nikomu představovat, stejně
jako ony školáky, kteří umí vykouzlit úsměv na tváři nejen dětem, ale i dospělým. Žáci 1. až 3. tříd se
s nimi měli možnost také setkat, a to v brněnském
divadle Radost, kam s oblibou na divadelní představení jezdíme. Tentokráte jsme vyrazili hned po
vánočních prázdninách 6. ledna 2020. I přes brzké
ranní vstávání nás představení příjemně naladilo.
Humorné propojení loutek, hudebních ukázek i he-

reckých výkonů změnilo scénu v kouzelný kolotoč plný zajímavých okamžiků. Běhen hodiny
jsme se ocitli nejen Kropáčkovi v krku, ale také
na pirátské lodi, ve škole či v parku. Dětem i učitelům se celý výlet moc líbil a myslím, že jsme do
toho nového roku vstoupili s vtipem, úsměvem
na rtu a dobrou náladou. Chci touto cestou také
poděkovat rodičovskému spolku OSMA za příspěvek na autobus.

Divadelní představení Hana

Tereza Nováková

Ve čtvrtek 9. ledna jsme se vydali do Mahenova divadla v Brně na divadelní představení Hana, inspirované knihou české autorky Aleny Mornštajnové, jedné z nejúspěšnějších autorek současnosti.
Představení režíroval Martin Glaser, hlavní role ztvárnily Eva Novotná a Elena Trčková.
Během necelých tří hodin nás herci zasvětili do života židovské dívky Hany a její rodiny v období
před začátkem druhé světové války a následujících válečných a poválečných let. Ukázali nám běžný život v této době i prostředí koncentračního tábora v Terezíně.
Hrdinky románu si chtěly pouze
užívat života. Byly to vcelku obyčejné ženy z obyčejné rodiny. Jen
se v klíčových okamžicích nerozhodly správně. Nebylo „dobré“,
nebo „špatné“ rozhodnutí. Netušily, jaké následky jejich rozhodnutí
přinese. Tím nám příběh připomíná, že žádné z našich rozhodnutí nezůstane bez následků. Dozvěděli jsme se také, co se lidem
dělo. Například, že Židé nemohli
vycházet z domu po osmé hodině
večerní, mohli chodit do obchodu
až večer, kdy už bylo zboží vyprodáno… Já sama si nedovedu
představit v takové době žít.
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Odpočinkové koutky

Martina Vavříková

Aby mohli o přestávce relaxovat i žáci, kteří zrovna neholdují hraní ping-pongu nebo žáci I. stupně, navrhli a zrealizovali jsme 4 odpočinkové koutky. Na realizaci koutků jsme
pracovali s žáky v průběhu minulého školního roku v rámci
Ekotýmu. Koutky obsahují vaky, na které se můžeme pohodlně usadit, starší skříňky, které získaly novým nátěrem
novou tvář a možnost využití. Ve skříňkách se ukrývají společenské hry, zčásti zakoupené a zčásti vyrobené v rámci
pracovních činností, umožňující efektivní využití volného
času, hlavně o velké přestávce.
Celý miniprojekt „Odpočinkové koutky“ je realizován
v rámci projektu KaPoDaV – Podpora kariérového poradenství, podnikavosti pro udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji s registračním číslem CZ.02.3.68/0.0/0.0/16_034/0008211.

Úspěch mladých historiků

Jiří Machálek

Dějepisná olympiáda, v níž žáci základních škol a studenti víceletých gymnázií každoročně změří své síly v historických znalostech,
se řadí k soutěžím, ve kterých žáci naší školy tradičně dosahují
dobrých výsledků. V letošním školním roce postoupili do okresního kola Dějepisné olympiády, které se uskutečnilo 14. ledna 2020
na strážnickém Purkyňově gymnáziu, dva žáci naší školy – Luděk
Studnička a Martin Podmajerský. V konkurenci 30 soutěžících
z hodonínského okresu patřili naši žáci k nejlepším. Martin se při
své první účasti v soutěži umístil na 9. místě, Luděk navázal na své
loňské úspěchy a obhájil výborné 2. místo. Tím si zajistil postup
do krajského kola Dějepisné olympiády, které proběhne v březnu letošního roku v Brně. Oběma soutěžícím gratulujeme a Luďkovi přejeme hodně zdaru v další fázi této prestižní soutěže.

Děti a mobilní telefony – Beseda pro rodiče

Jana Buchtová, Dagmar Mlýnková

Na sociální sítě dnes drtivá většina dětí chodí z mobilního telefonu. Jaké sítě to však jsou? Facebook je již „mrtvý“, místo něj je tu Instagram, TikTok a další. Co je možné na těchto sítích najít
a čím jsou nebezpečné? Jaké hry děti hrají, kde je stahují a jak je to s reklamou ve hrách, placením
uvnitř aplikací či nákupy her? Společně s odborníkem z projektu Bezpečně na netu si odpovíme
na tyto i další otázky. Zároveň si ukážeme, jaké fotky bychom neměli zveřejňovat a řekneme si, jak
tím můžeme našim dětem uškodit. Řeč přijde i na rodičovské zámky a závislost.
Srdečně zveme všechny rodiče na besedu s odborníkem ze sdružení CZ.NIC z Prahy, která se uskuteční ve čtvrtek 6. 2. 2020 v 17.00 v prostorách naší školy. Beseda se uskuteční díky projektu O2
Chytrá škola. Přijďte se seznámit s problematikou světa, ve kterém naše děti tráví spoustu času,
a my dospělí mu příliš nerozumíme.

Den otevřených dveří pro zájemce o II. stupeň školy

Petr Tomeček

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice zve všechny zájemce o studium na II. stupni (od 6. do 9. třídy) na DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ, který proběhne ve čtvrtek 13. února 2020 od 14.30 do 17.00
hodin. Pro návštěvníky budou připraveny kromě komentovaných prohlídek a informací o studiu
také interaktivní workshopy v nově rekonstruovaných odborných učebnách.

32

2/2020

Základní škola Školní Strážnice
Ohlédnutí za vánočními svátky – Ježíškova vnoučata

Žáci ze 3. A

K navození předvánoční atmosféry ve třídě přispěla maminka naší spolužačky s nápadem zapojit se do projektu Ježíškova vnoučata. Jedná se
o projekt Českého rozhlasu, který propojuje lidi
v domovech pro seniory s dárci, kteří se rozhodnout splnit jejich vysněná přání. A tak jsme se do
toho pustili. Babička Jiřinka z Krnova si přála dostat obrázek od dětí. A to byla pro nás výzva. Po
společné úvaze jsme se shodli, že bychom měli
nakreslit něco symbolického pro naše město. Nejoblíbenějším našim motivem je Bílá věž. Každý se
nějak zapojil. Anežka s Janíčkem se ujali kresby,
další žáci vybarvovali, skládali a zdobili přání.
A obrázek byl na světě. Doufáme, že jsme potěšili nejen Jiřinku, ale i ostatní spolubydlící domova.

Předvánoční ladění ve 4. A

Šárka Hlahůlková

Junior band

Blanka Jančíková

Vánoční besídkou si každá třída zpestřuje poslední den ve škole. Letos jsme
seděli v půlkruhu před ozdobeným
stromečkem, zpívali koledy, rozdávali dárky a ochutnávali cukroví, které
maminky už stihly napéct. Také jsme
si povídali o tom, jak prožívají vánoční svátky u nich doma, jaké dodržují tradice, které pokrmy konzumují
o Štědrém dnu. Bylo zajímavé, že v rodinách jí pět různých druhů polévek:
zelnou, houbovou, hrachovou, rybí a zeleninovou. Někde nemají polévku vůbec. Jako druhý chod zvítězil
tradiční kapr s bramborovým salátem, ale objevoval se i kuřecí řízek a losos. Z tradic děti znají a dodržují
zpívání koled, někde rozkrajují jablíčka, pouštějí ořechové lodičky a dávají pod talíř rybí šupinu. Čtveřice
chlapců nám zpestřila program vtipnou scénkou a na závěr zarecitovala starodávný vinš. Tento den jsme
ještě ozvláštnili výstavou 18 betlémů nejrůznějších tvarů a materiálů, které si děti přinesly z domova.

Už nás nepřekvapí, že máme ve škole šikovná děvčata a chlapce, kteří se účastní různých vědomostních
soutěží, zapojují se do školních projektů nebo reprezentují školu ve sportu. Letos vyučující využili hudební nadání a nadšení
našich žáků a založili hudební kroužek, respektive Junior band.
Sladit časový harmonogram jednotlivých mladých hudebníků
a zpěvaček nebylo vůbec jednoduché, přesto se to vyučujícím
hudební výchovy podařilo. Před odchodem na vánoční prázdniny si proto mohli žáci 4. a 5. ročníku zazpívat známé koledy
za doprovodu Junior bandu ve složení: zobcové flétny, trubky,
klávesy, kytary, bicí a pěvecký sbor. Všem mladým hudebníkům
děkujeme za příjemný zážitek a těšíme se na další vystoupení.
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Základní umělecká škola Strážnice
Taneční představení „Mezi světy 2020“

Daniel Sýkora

Druhý ročník tanečního představení Mezi světy připravili 16. ledna 2020 žáci tanečního oboru Základní umělecké školy Strážnice pod vedením učitele Daniela Sýkory v kulturním domě Strážničan.
Oproti loňskému ročníku byl ten letošní rozdělený na dvě části.
První část pod názvem Lví král vycházela ze stejnojmenného filmového zpracování o malém lvíčeti
Simbovi. Žáci od přípravného studia až po 7. ročník přenesli diváky do vzdálené africké savany,
kde se odehrálo narození lvího krále. Nejmenší děti tanečního oboru vyobrazily malá hravá lvíčata,
která se nedopatřením dostanou do teritoria nebezpečných hyen. Souboj mezi nimi byl napínavý
a nelítostný. Ukončila ho až smrt Simbova otce, který za ně položil svůj život.
Sólové vystoupení malého Simby oplakávajícího svého otce diváky dojalo. Ten utíká pod tíhou
viny za smrt svého otce pryč. Při svých toulkách se seznamuje se surikatami a prasaty tančícími
na známou píseň Hakunamatata. Závěrem této části se Simba vrací zpět do své rodné země ke Lví
skále, kde se stává králem.
Druhá část byla choreografická, složená z devíti samostatných tanečních čísel. Na jevišti se vystřídali tanečníci od 5. ročníku až po nejstarší skupinu. Zpestření pro diváky připravili hosté. První vystoupil Ondřej Knápek, student Taneční konzervatoře v Brně, se sólovou choreografií Anny
Teturové. Druhým a velmi obdivovaným hostem byla velkobílovická taneční skupina Balanc se
skupinovou choreografií Lenky Růžičkové.
Závěr celého představení zakončila velká choreografie pro 73 tanečníků tanečního oboru.
Poděkování patří KD Strážničan za technickou pomoc, brněnské Enterpra Production za realizaci
osvětlení a především všem rodičům za podporu a neuvěřitelnou atmosféru v hledišti.
Fotografie a video z představení najdete na Facebookové stránce a internetových stránkách základní umělecké školy.
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Střední škola Strážnice
Předvánoční módní přehlídka

Módní přehlídka, pořádaná pravidelně Střední školou Strážnice na sklonku
kalendářního roku, se tentokrát odehrávala na netradičním místě – nostalgicky se vrátila do prostor pracoviště Střední školy na ulici Úprkova. Módní
přehlídka nabídla průřez kolekcemi minulých let v duchu nestárnoucí černobílé elegance, která se stala tématem večera. Svými kolekcemi se zapojili
žáci druhého, třetího a čtvrtého ročníku, inspirovali se například světovými
návrháři (Karl Lagerfeld), pohádkovými příběhy (Sedmero krkavců), ekologií (recyklace), lidovým řemeslem a folklorem (modrotisk). Aranžmá módní
přehlídky vytvořili žáci oborů Aranžér. Všem žákům děkujeme.

Japonští studenti navštívili naši školu

Alžběta Vyskočilová

Díky mezikulturnímu vzdělávacímu projektu měli
žáci Střední školy Strážnice příležitost seznámit se
s japonskou kulturou a tradiční technikou barvení indigem – Awa´ai. Tu jim přijelo představit sedm studentek z japonské Komacušimy v doprovodu svých
učitelů a průvodkyně. Studenti mezi sebou komunikovali nejenom prostřednictvím umění, kdy si předávali v rámci praktických workshopů své dovednosti,
ale také formou dialogu, kdy roli tlumočnice sehrála
studentka japanistiky Barbora Ševčíková ze Strážnice. Studenti spolu strávili tři dny, kdy byla nejprve
japonským studentkám představena tradiční technika
modrotisku, ukázku barvení indigem Japonky předvedly našim studentům den poté v prostorách
modrotiskové dílny Jochů. O různosti svých kulturních tradic studenti diskutovali v průběhu dvou
neformálních večerů, kdy dostala například prostor ukázka tradičního japonského bojového umění
a regionálního folklorního tance. Tři dny, které studenti strávili spolu, probíhaly ve velmi přátelské
atmosféře, nechybělo předávání vzájemných upomínek při loučení, například tradičních japonských
origami pro štěstí. V započaté spolupráci s Japonskem by Střední škola Strážnice ráda pokračovala.
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Sport
Fotbalový oddíl TJ Jiskra Strážnice

Úspěšně jsme dokončili rekonstrukci šaten a sociálního zázemí fotbalového oddílu. A nyní se můžeme těšit
na nové a hlavně funkční prostory. Na rekonstrukci se získala dotace z Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy
a v nemalé míře se na ní podílelo i samotné město Strážnice. Děkujeme.
Zároveň patří poděkování všem, kteří fotbalovému oddílu
pomáhají ať již materiálně či finančně. Také rodičům dětí,
kteří nám během vánočních svátku pomáhali uklízet. Velmi si toho vážíme a děkujeme.
Jak se nám to povedlo můžete posoudit na fotografiích.

A zároveň bohužel z bezpečnostních důvodů začínáme KÁCET topoly v areálu, a současně se ve
spolupráci s městem připravuje projekt náhradní výsadby.

Halový turnaj Strážnice

V sobotu 18. 1. 2020 jsme pořádali halový turnaj pro mladší a starší přípravku. Dopoledne se o poháry a medaile utkala mladší přípravka. V tělocvičně při ZŠ Školní se turnaje zúčastnily tyto týmy:
domácí Strážnice, FC Slovácko, MSK Břeclav, Sokol Těšany a Sudoměřice. Pod dohledem rozhodčího se odehrávaly výborné zápasy systémem každý s každým. Zápasy byly velmi vyrovnané a po
odehrání všech zápasů měly týmy na prvních
třech místech stejně bodů, kdy tyto tři měly
na svém kontě 3 vítězství a 1 porážku. Dalším kritériem byla minitabulka, a tu měly opět
všechny týmy vyrovnanou. O vítězi rozhodlo
až kritérium více vstřelených branek v celém
zápase. A štěstí stálo při domácím týmu, který
vstřelil 17 branek. Další týmy měly o 2 branky
méně. Výsledky domácího týmu: Strážnice–
Slovácko 0:2, Strážnice–Břeclav 6:2, Strážnice–Sudoměřice 6:0, Strážnice–Těšany 5:2.
Všichni si odnesli medaile, týmy na čtvrtém
a pátém místě čokoládové, a každý obdržel balíček se sladkostmi.
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Konečné pořadí:
1. Jiskra Strážnice
2. FC Slovácko
3. MSK Břeclav
4. Sokol Těšany
5. Sudoměřice
Odpoledne patřilo starší přípravce. Tentokrát soupeři domácího týmu byly celky FC
Slovácko, MSK Břeclav, Sokol Těšany a ČSK
Uherský Brod. Celkem, který neokusil hořkost porážky, byl tým z Uherského Brodu.
Domácí tým skončil s vyrovnanou bilancí,
když 2x vyhrál a 2x prohrál, což celkově
stačilo na 3. místo. V takové silné konkurenci je to krásný úspěch. Výsledky domácího týmu: Strážnice–Slovácko 3:2, Strážnice–Břeclav 1:0, Strážnice–Uherský Brod 2:4, Strážnice–Těšany 1:4.
Konečné pořadí:
1. ČSK Uherský Brod
2. Sokol Těšany
3. Jiskra Strážnice
4. MSK Břeclav
5. FC Slovácko		
S celým turnajem byla spojena i spousta práce. Velké díky všem, kteří nám s organizováním celého
turnaje pomohli.
A aby toho nebylo málo, v neděli se naši nejmenší, minipřípravka, zúčastnili turnaje ve Velké nad
Veličkou. A bylo z toho zase zlato. Jen tak dál a všem dětem gratulujeme.
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Rozhovor se strážnickým vzpěračem Josefem Vybíralem

Josef Vybíral je již dlouho jedním z přispěvovatelů zpravodaje Strážničan. Díky tomu
každý čtenář strážnického zpravodaje ví, že
jeho sportem je vzpírání, a že na závody jezdí
nejen po České republice, ale neváhá se vydat
i do světa. A také, že s námi nesdílí jen radost
z výhry a získané medaile, ale umí přiznat
i neúspěch.
V regionálním tisku jsem se dočetla, že jste
strážnický rodák, ale není to pravda. Odkud
pocházíte a jak jste se dostal do Strážnice?
Máte pravdu, opravdu nejsem zdejší rodák.
Jsem z Prostějova, ale s rodiči jsem se posouval napříč Moravou. Ve Strážnici jsem zůstal
po absolvování nástavbového studia na zemědělské škole.

Malí kluci většinou sní o tom, že budou
známí fotbalisté nebo hokejisté. Proč jste si
vybral zrovna vzpírání a jak dlouho se mu
věnujete?
Ještě když jsem byl na „základce“, tak jsem
pokukoval po starším bráchovi, který začal
s kulturistikou. Já si občas něco zkusil, většinou neúspěšně. Po nástupu do učení v Brně jsem někde zahlédl plakát lákající na závody ve vzpírání. Šel jsem se podívat a základ už byl v hlavě. Osudové bylo rozhodnutí jít studovat do Strážnice.
V nové tělocvičně zakládali oddíl vzpírání
a já napřed „počumněl“, pak i zkusil a už
to bylo. To bylo před padesáti lety. Ano,
před padesáti! Už v únoru v dalším roce
jsem byl na prvních závodech. Samozřejmě v Brně. Výkon nebyl bůhví co, ale kluci
Vaverkovi, kteří nás cvičili, byli spokojeni.
Ve Strážnici v současnosti chybí jak oddíl vzpírání, tak i vhodné prostory k tréninku. Proto startujete za zlínský T. J.
Sokol JS. Jen minulý rok jste se společně
s ostatními členy družstva několikrát
umístili na stupních vítězů. Ale řekněte,
jaký byl Váš osobní největší úspěch nebo
kterého vítězství si nejvíc vážíte?
Oddíl vzpírání zde fungoval do začátku
První získaný diplom za vzpírání
„devadesátých“ let. Po vykázání z tělocvičny a nemožnosti se přestěhovat do jiných prostor oddíl zanikl. Bývalo v kraji dvanáct oddílů, dnes
jen čtyři. Já jsem nechtěl skončit, pouto bylo silné, tak jsem začal se zlínskými kluky, až jsem se
stal jejich členem. Zlínské veterány mám na starosti, dávám před závody veteránů dohromady
družstvo. Bývaly i dvě družstva, v současnosti s bídou jedno. Veteráni mají i svou ligu, kde se
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umísťujeme velmi dobře.
Já se účastním i evropských a světových klání veteránů. Občas se podařilo se dostat i na „bednu“,
ale protože trénuji mnoho roků doma v pokoji, nemohu pomýšlet na lepší umístění. Za daných
podmínek považuji stříbro a několik bronzů z vrcholných klání za svůj velký úspěch.
Vzpírání Vám určitě zabere spoustu času, ale někdy musíte také odpočívat. Čemu se rád věnujete, když zrovna netrénujete?
Je pravda, že cvičení čas zabírá, ale v důchodu je mi hej. Čas se vždy najde. Najde se i čas na jiné
koníčky. Například toulání v přírodě, které bývá spojeno s fotografickou dokumentací. Focení východů slunce bývá docela fajn. Bývá hezky, ticho, zkrátka dobrý relax. Moji přátelé na Facebooku
mívají také radost.

Mezinárodní velká cena Zlína – prosinec 2019
Co plánujete do budoucna? Chystáte se v roce 2020 na nějaké závody?
Letošní rok měl být náročný. Veteránská liga, mistrovství republiky, Evropy i světa. To vše mělo
být. Evropské mistrovství je v Nizozemí, tak tam už mám startovné zaplaceno. Mistrovství světa
mělo být v Německu, ale bohužel to vzdali, tak se uskuteční v Americe. Tam já neletím, tak je
o jeden vrchol méně. Pokud se nic nepřihodí, tak mne čekají čtyři závody v prvním půlroce. První
závody v únoru, tak mi nezbývá nežli cvičit a zase cvičit. Nezapomenout ale na pravidlo, že všeho
s mírou. To se já snažím a možná proto už to bude těch PADESÁT LET!!!

AB
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Kultura ve městě
Oznámení pro členy Muzejního a vlastivědného spolku
ve Strážnici a ostatní veřejnost

Výroční členská schůze Muzejního a vlastivědného spolku ve Strážnici se uskuteční v neděli
1. března od 17 hodin v Cyrilometodějské jednotě.
Program jednání: úvod, stanovení zapisovatele a ověřovatelů zápisu, kontrola usnesení z poslední
výroční schůze, zpráva o činnosti výboru a kontrolní komise, zpráva o činnosti spolku a hospodaření za rok 2019, volby členů výboru a kontrolní komise, plány činnosti spolku, diskuze, usnesení
a závěr. Všichni jste srdečně zváni.

Ivo Vratislavský
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Omlouváme se našim příznivcům, že z technických důvodů jsme přesunuli termín našeho plesu
na 29. února 2020 a místo konání do Clubu vinárna v KD Strážničan ve Strážnici.
Těšíme se, že i tak nás přijdete podpořit. Předprodej vstupenek bude v prodejně Hasičské a bezpečnostní vybavení ul. J. Skácela 1656, Strážnice (u hasičské zbrojnice) od 3. února 2020 v době
9.00–12.00 a 13.00–16.00. K příjemné zábavě Vás co nejsrdečněji zvou hasiči ze Strážnice.
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici

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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Akce Blues Challenge, koncert Nicka Schnebelena a Výročí 30 let od
sametové revoluce byly finančně podpořeny Jihomoravským krajem.
Děkujeme.
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Městská knihovna při KD Strážničan
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Inzerce
Na stáří jsme se rozhodli
přestěhovat do menšího
rodinného domku.
Finance zajištěny
prodejem našeho bytu.
Za nabídky děkujeme.
Tel.: 739 851 890
Zajištění manželé

HLEDAJÍ BYT
pro nový začátek.
Tel. 604 641 397

ROMAN SOKOL STOMATOLOGIE
STOMATOLOGICKÉ CENTRUM
NÁRODNÍCH MUČEDNÍKŮ 937
VESELÍ NAD MORAVOU

PŘIJÍMÁME PACIENTY NA DENTÁLNÍ HYGIENU
ZUBNÍ LÉKAŘ MDDr. ROMAN SOKOL
DENTÁLNÍ HYGIENISTKA JITKA POPELKOVÁ

PRO OBJEDNÁNÍ VOLEJTE: +420 725 719 677
“prevencí k orálnímu zdraví“
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Kulturní přehled na únor a březen 2020

ÚT 4. 2.

KD – ZLATOVLÁSKA Divadlo Pohádka Praha
Pohádka pro MŠ, 1.–3. třídu ZŠ a veřejnost. Vstupné 60 Kč

10.00

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
SO 22. 2. KD – FAŠANKOVÝ PLES

20.00

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

17.00

ÚT 25. 2. KD – DVA NAHATÝ CHLAPI
19.00
Bláznivá divadelní komedie. Hrají: Martin Zounar, Martin Kraus, Daniela Šinkorová,
Martina Randová
PÁ 28. 2. KD – ZPĚVÁČCI STRÁŹNICKA VAŠKA HARNOŠE – výběrové předkolo
16.00
Neveřejné výběrové předkolo soutěžní přehlídky dětských interpretů lidových písní
ST 4. 3.

KD – FČELIČKY
Koncert strážnického souboru Fčeličky spojený se křtem CD Múzy ky

19.00

SO 7. 3.

KD – ROCKOVÝ MAŠKARNÍ PLES pořádá TJ Jiskra Strážnice

20.00

ÚT 10. 3. Green Club – přednáška Petra Novotného „TORTURA ANEB PRÁVO ÚTRPNÉ“
Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan

17.00

SO 14. 3.

14.00

KD – JOSEFSKÝ KOŠT VÍNA

PÁ 20. 3. KD – Jenom Písničky Tour 2020 KRYŠTOF
Akustický koncert populární kapely Kryštof

19.00

27.–28. 3. Knihovna – NOC S ANDERSENEM, přihlášky k vyzvednutí v knihovně od 17. 2.
SO 28. 3. KD – BLUES ROAD festival
16.00
PETER LIPA, (SK), ALLY VENABLE (USA), JOLLY JUMPER & BIG MOE (N), LOS AGENTOS (PL), WBAND (CZ/SK). Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online.
Předprodej 200 Kč / na místě 250 Kč
NE 29. 3. KD – ZPĚVÁČCI STRÁŽNICKA VAŠKA HARNOŠE 2020 – finále
15.00
Strážnické finále přehlídky dětských interpretů lidových písní s CM Mirka Menšíka

Připravujeme:
ST 1. 4.

KD – BIOSTORY
19.00
Komedie Divadla Bolka Polívky – MALÉhRY. Hrají: Daniela Zbytovská, Barbora Seidlová,
Nikola Zbytovská. Vstupné 250 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

SO 18. 4. KD – RADOSTÍ KE ZDRAVÍ 2020
Celodenní akce o zdravém životním stylu – cvičební lekce, přednášky, zdravá jídelna…
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50,-

18. 2. 19

30

130,-

130,-
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30
27. 2. 19 130,-

00
19. 2. 10 120,-

KINO SVĚT STRÁŽNICE

Připravujeme na březen
NE 1. 3.

18.00

Případ mrtvého nebožtíka
ČT 5. 3.

17.00

Frčíme
ČT 5. 3.

19.30

Králíček JOJO
ÚT 17. 3.

10.00

Karel Svoboda: Šťastná léta
ST

18. 3.

19.30

3Bobule
NE 22. 3.

28. 2. 19

30

100,- dosp.
60,- děti

16.00

Princezna zakletá v čase
ČT 26. 3.

19.30

Vysoká dívka
2/2020
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Ples v bílém
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Foto Petr Nedoma – FotoPN.cz
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