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USNESENÍ z 23. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 13. 1. 2020 
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/63 podepsání dodatku k příkazní smlouvě 
s Richardem Koštuříkem ve věci správy hřbi-
tova, kterým se prodlužuje platnost smlouvy  
do 31. 3. 2020.
Rada města Strážnice schvaluje: 
2/217 smlouvu o poskytování právních služeb 
městu Strážnice s Pavlem Jurečkou, advokátem 
v předloženém znění,
2/218 rozpočtové opatření č. 6/2019, na straně 
příjmů navýšení +1 620 tis. Kč, financování sníže-
ní – 1 620,0 tis. Kč v předloženém znění,
2/219 předávací protokol v předloženém znění 
mezi městem Strážnice a KD Strážničan, kterým 
bude převedena akce „Digitalizace kina ve Stráž-
nici“ do majetku kulturního domu, 
2/220 předávací protokol v přeloženém znění 
mezi městem Strážnice a KD Strážničan, kterým 
bude převedena akce „Modernizace zvukového 
systému a výměna plátna“ do majetku kulturního 
domu, 
2/221 poskytnutí finančního daru ve výši 3 000 Kč 
Unii ROSKA – reg. org. ROSKA KYJOV, z. p. s., č. p. 
310, Velká nad Veličkou, IČ: 65744381 dle předlo-
žené smlouvy,
2/222 poskytnutí dotace z rozpočtu města Stráž-
nice na rok 2020 pro Moravský rybářský svaz,  
z. s., pobočný spolek Strážnice, se sídlem Vesel-
ská 1322, 696 62 Strážnice, IČ: 00557277, ve výši 
10 000 Kč na nákup cen a občerstvení na dětské 
rybářské závody konané 30. 6. 2020 dle předlo-
žené smlouvy,
2/223 dodatek č. 1 ke Smlouvě o poskytnutí dota-
ce z rozpočtu města ze dne 13. 3. 2019 uzavřený 
mezi Fčeličky, z. s. a městem Strážnice, kterým 
se upravuje termín čerpání poskytnuté dotace, 

v předloženém znění,
2/224 v souladu s platnými mzdovými předpisy 
platové výměry ředitelům příspěvkových orga-
nizacích zřízených městem Strážnice v předlože-
ném znění,
2/225 předloženou dohodu o ukončení nájmu ne-
bytových prostor mezi městem Strážnice a •••, na 
základě níž dojde k ukončení nájemního vztahu 
na nebytové prostory (lékárny) v budově zdravot-
ního střediska náměstí 17. listopadu č. p. 1545, 
a to ke dni 29. 2. 2020,
2/226 uzavření Smlouvy o partnerství a spoluprá-
ci s Moravskou stezkou, z. s., kterou se město při-
pojí k projektu cyklotrasy Moravské stezky,
2/227 umístění sčítače a infotabule na příslušné 
části parcely č. 1998 v rámci projektu „Rozvoj, po-
znání a zážitky i v roce 2020“, který je součástí 
cyklotrasy Moravské stezky,
2/228 uzavření Memoranda o vzájemné spolu-
práci na rozvoji aktivit Cyrilometodějské stezky, 
kterým se město připojuje k síti partnerů meziná-
rodní poutí stezky.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení: 
4/92 zveřejnění záměru prodeje částí pozemků 
v lokalitě Za Drahou, a to parc. č. 2861/469 orná 
půda a parc. č. 2861/451 orná půda o celkové 
vým. cca 572 m2 v majetku města Strážnice vede-
ných na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě.
Rada města Strážnice ukládá: 
6/9 podat zprávu o systému pronájmu pozemků 
pro zahrádky restaurací a provozoven ve městě, 
termín 27. 1. 2020, zodpovídá Tomšej Josef,  
6/10 předložit návrh řešení parkovacích automatů 
ve středu města, termín 15. 2. 2020, zodpovídá 
Helísek Petr,  
6/11 podat zprávu k jednotlivým podnětům Kon-
trolního výboru projednávaným na 7. zasedání 
ZMS.

PŘIJATÁ USNESENÍ
Rada města Strážnice schvaluje:
2/229 poskytnutí dotace z rozpočtu města 
Strážnice na rok 2020 pro •••, bytem •••, Bze-
nec, ve výši 5 000 Kč na částečnou úhradu vý-

dajů spojených s vydáním CD mužského pěvec-
kého sboru Kněždub dle předložené smlouvy.

USNESENÍ z 24. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 22. 1. 2020
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USNESENÍ z 25. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 27. 1. 2020 
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/64 zápis č. 20191127/4 ze zasedání stavební ko-
mise dne 27. 11. 2019. RMS se shoduje se zamíta-
vým stanoviskem stavební komise ve věci udělení 
výjimky pro zajištění parkovacích míst pro •••.
Rada města Strážnice schvaluje: 
2/230 záměr pronájmu nebytového prostoru o vý-
měře 221,55 m2 v přízemí budovy zdravotního 
střediska, nám. 17. listopadu č. p. 1545, v před-
loženém znění,
2/231 uzavření předložených nájemních smluv  
na byty v budově hasičské zbrojnice na ulici nám. 
17. listopadu č. p. 1052, Strážnice, na dobu určitou 
od 1. 2. 2020 do 31. 12. 2020 s těmito nájemníky: 
byt č. 1 s •••, byt č. 2 s •••, byt č. 3 s •••, byt č. 5 
s •••, byt č. 6 s •••, byt č. 7 s •••, byt č. 8 s •••, byt 

č. 9 s •••,
2/232 užití znaku města při propagaci a prezenta-
ci projektu Na kole dětem 2020.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení:
4/93 odkup pozemků, které vznikly dle nového 
geometrického zaměření z částí pozemků zapsa-
ných na listu vlastnictví č. 8142, v k. ú. Strážnice 
na Moravě, v ul. „Drahy“:
p. č. 2861/458 orná půda o vým. 61 m2 (z části 
poz. p. č. 2861/458)
p. č. 2861/459 orná půda o vým. 62 m2 (z části 
poz. p. č. 2861/459)
z majetku •••, trvale bytem •••, Strážnice, za cenu 
100 Kč/m2.
Rada města Strážnice pověřuje:
8/2 tajemníka města, aby sestavil a řídil pracovní 
skupinu pro vytvoření nového webu města a zajis-
til tvorbu nového webu.

USNESENÍ z 26. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 10. 2. 2020  
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo 
hlasováno.
Rada města Strážnice bere na vědomí: 
1/65 zápis z jednání Komise cestovního ruchu  
č. 2019-12-09/4 ze dne 9. 12. 2019,
1/66 zprávu o plnění úkolu o systému pronájmu 
pozemků pro zahrádky restaurací a provozoven 
ve městě,
1/67 průběžnou zprávu k podnětům předloženým 
kontrolním výborem na 7. zasedání ZMS,
1/68 smlouvu o výrobě a vysílání reportáží mezi 
městem Strážnice a J. D. Production, s. r. o., provo-
zovatelem Regionální televize TVS, v roce 2020,
1/69 průběžnou zprávu odboru investic o plnění 
úkolu zadaného 23. RMS dne 13. 1. 2020 – před-
ložit návrh řešení parkovacích automatů ve středu 
města, 
1/70 zprávu odboru investic o plnění úkolu zada-
ného 5. ZMS dne 1. 7. 2020 – prověřit možnost 
zřízení nových či rozšíření stávajících parkovacích 
ploch v blízkosti ZŠ Školní.
Rada města Strážnice schvaluje: 
2/233 zveřejnění záměru výpůjčky plochy v areá-
lu přístaviště Strážnice na „Baťově kanálu“ – části 
pozemku parc. č. 1935/1 v k. ú. Strážnice na Mo-
ravě zapsaného na LV č. 1, pro vlastníka město 
Strážnice – o rozloze 10 m x 10 m, plochy označe-
né jako „A“ a plochy o rozloze 5 m x 8 m označené 

jako „B“,
2/234 dohodu o spolupráci mezi městem Strážni-
ce a Pavlem Kopřivou – FT Records, která upravuje 
podmínky spolupráce při pořádání Festivalu Slun-
ce Strážnice v roce 2020,
2/235 na základě doporučení hodnotící komise 
na akci „Výměna svítidel veřejného osvětlení – 
Strážnice“ zadání zakázky uchazeči České slun-
ce servisní s. r. o., středisko Bzenec, •••, 696 81 
Bzenec, IČ: 28327225, a dále schvaluje uzavření 
smlouvy s touto firmou v souladu s vítěznou na-
bídkou,
2/236 uzavření předložené smlouvy  
č. 1030055977/001 o smlouvě budoucí o zřízení 
věcného břemene, na základě níž je v rámci stav-
by „Strážnice, rozš. kNN, Adamcová K-1627“ vy-
dán souhlas města Strážnice s vybudováním nové 
přípojky NN na pozemcích města Strážnice p. č. 
2907/2 a 2908 k objektu novostavby RD umís-
těného na pozemku p. č. 1627 v ulici Luční ve 
Strážnici, to vše v katastrálním území Strážnice 
na Moravě, a to mezi organizací E.ON Distribuce, 
a. s., jako budoucím oprávněným z věcného bře-
mene a městem Strážnice, jako budoucím povin-
ným z věcného břemene, a dále schvaluje podpis 
předložené grafické situace, na základě něhož je 
vydán dle § 184a stavebního zákona souhlas 
města Strážnice, jakožto vlastníka pozemků p. č. 
2907/2 a 2908, s vybudováním nové přípojky NN 
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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.

Termíny svozu tříděného odpadu v březnu 2020
Papír (modré pytle) .......................................................................................................... pátek 13. března
Plast (žluté pytle) .............................................................................................................. pátek 27. března

na pozemku města Strážnice p. č. 2907/2 a 2908 
k objektu novostavby RD umístěného na pozemku 
p. č. 1627 v ulici Luční ve Strážnici, to vše v rámci 
akce „Strážnice, rozš. kNN, Adamcová K-1627“,
2/237 uzavření smlouvy o zřízení věcného bře-
mene v předloženém znění pro přípojku NN na 
pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na 
Moravě v majetku města, v rámci stavby „Strážni-
ce, příp. kNN, Pavlík K-2861/317“ na pozemku KN 
p. č. 2861/423 mezi organizací E.ON Distribuce,  
a. s., jako oprávněným z věcného břemene a měs-
tem Strážnice, jako povinným z věcného břemene,
2/238 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 „Rumun-
ská, obnova kNN“ na pozemcích KN p. č. 2502/1, 
2502/3, 2502/8, 2502/10, 2502/11, 2502/12, 

2502/13, 2503/3, 2603, 2663/1, 2664 mezi or-
ganizací E.ON Distribuce, a. s., jako oprávněným 
z věcného břemene a městem Strážnice, jako po-
vinným z věcného břemene.
Rada města Strážnice doporučuje zastupitel-
stvu ke schválení: 
4/94 aby RMS uložila odboru investic a správy 
budov prověřit podmínky umístění automatů dle 
předloženého návrhu a nejpozději do 11. 5. 2020 
předložit zprávu o návrhu řešení osazení parko-
vacích automatů v centru města včetně finanční 
náročnosti,
4/95 odměnu pro zapisovatelku a členku komise 
pro projednávání přestupků ve Strážnici •••,
4/96 rozpočtové opatření č. 1/2020, na stra-
ně příjmů navýšení + 4 146,0 tis. Kč, na straně 
výdajů snížení - 14,0 tis. Kč, financování snížení  
- 4 160,0 tis. Kč v předloženém znění.
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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, 
pokud 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 povin-
nosti může správce daně uložit pořádkovou pokutu dle §247 zákona č. 280/2009 Sb. daňový řád 
až do výše 50 000 Kč. 



Vítání občánků města Strážnice             Foto D. a Z. Bobčíkovi
V sobotu 8. února se konalo v obřadní síni městského úřadu první vítání dětí roku 2020. Mezi 
občany našeho města byla starostkou Renatou Smutnou přivítána čtyři děvčata a šest chlapců. 
Všechny přítomné potěšili zpěvem a písničkou čtyři malí členové strážnického Danájku, kteří odo-
lali chřipkové epidemii. Na klavír je doprovázela učitelka Jana Hanáková. 
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Alice Pániková

Mia Pačínková

Kryštof Blata

Libor Říha

Amálie Blatová

Jan Lakosil

Maxmilián Uher

Kristian Kabir Dasgupta

Martin Kuryviál

Barbora Műcková
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LETEM SVĚTEM FACEBOOKEM

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

22. 1.  HISTORICKÉ OKÉNKO

Všední den na Předměstí je fotkou z roku 1910.  
A Černý orel? Ten už letos oslaví 116 let!

27. 1. HISTORICKÉ OKÉNKO

Nacistickou okupaci nám připomíná spousta pa-
mětihodností. Příběh tohoto kříže ale sahá ještě 
hlouběji do historie.

29. 1.  TURISTICKO-HOROLEZECKÝ KLUB

Ani v zimě THK Strážnice nezahálí! Ve dnech  
23.–26. 1. se členové vydali na expedici Malá Fatra.

3. 2. THE BLUES FOUNDATION 2020

Vynikající bluesový kytarista a zpěvák Jose Rami-
rez, který koncertoval ve Strážnici s WBandem, zís-
kal stříbrnou medaili na světovém blues šampionátu.

14. 2.  SPORTOVEC OKRESU HODONÍN ROKU 2019

Jindra Morávek, úspěšný strážnický stolní tenista, 
byl společně s dalšími devíti chlapci oceněn v kate-
gorii sportovní talent. Gratulujeme!

17. 2. PLES V GALA 2020

Protančené střevíce, krásné róby a kouzelná bílo-
-modrá atmosféra. Přesně v takovém duchu se nesl 
reprezentační ples města Strážnice a KD Strážničan.

17. 2.  KINO SVĚT STRÁŽNICE

V KD Strážničan byl promítnut oscarový snímek 
JUDY. A na jaký další film se těšíte vy?

18. 2. HISTORICKÉ OKÉNKO

Před více než 300 lety se naším městem prohnal ni-
čivý požár, který poničil nejen farní kostel. Bo-
hoslužby musely být poté konány v kapli sv. Rocha.



3/202012

Ze života města
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, Hrátky s batolátky,
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, kontakt: buchtaji@gmail.com
PŘÍPRAVY SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ
Pro jednotlivé páry nebo více párů na základě domluvy: email.cprstraznice@seznam.cz, 
mob. 603 240 533
DĚTSKÁ SKUPINA RYBIČKA STRÁŽNICE
Miniškolka rodinného typu pro max. 12 dětí. Přijímáme děti celoročně.
Kontakt: B. Bučková, 603 240 533, www.straznice.dcpr.cz
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SO 14. 3. JIHOMORAVSKÁ LIGA MLADŠÍCH ŽAČEK/ŽÁKŮ V HÁZENÉ 
 Kde: sportovní hala Vnorovy. Kdy: 9 hodin. Vstupné: zdarma
 Přijďte povzbudit naše družstvo, které se utká se soupeřem Sokl Měnín a Sokol   
 Újezd u Brna.
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

12.–14. 3. JARNÍ SOUSTŘEDĚNÍ – házená mladší žačky DDM Strážnice       
 Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

ST 18. 3. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
 Kde: keramická dílna DDM Strážnice v 17 hodin. Vstupné: 150 Kč
 Akce určena pro zájemce starší 12 let
 Vedoucí akce: Marie Flašarová, mobil 731 116 083

PŘIPRAVUJEME NA MĚSÍC DUBEN 2020:
ČT 9. 4.  Velikonoční prázdniny s Domečkem
9.–12. 4.  Jarní soustředění Čeladná – házená starší žačky 
SO 25. 4. Jihomoravská liga mladších žaček/žáků a starších žaček v házené 
NE 26. 4. Den Země
ÚT 30. 4. Slet čarodějnic

LÉTO S DOMEČKEM
21 6.–1. 7. Řecko – Fourka – ozdravný pobyt pro rodiny s dětmi i pro dětí od 12 let  
  bez doprovodu rodičů! a další zájemce – zdravotní a pedagogický dozor 
  zajištěn. Volná místa!
5.–12. 7.  LT Monte Lope – Lopeník  „Výtvarně-kreativní“ 
5.–14. 8.  LT Littner CTH „VELKÁ HRA“
17.–21. 8. RS Kopánky – soustředění házená ml. žačky/žáci + 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
 

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



3/2020 15

Ze školství

Čápata nelétají, ale lyžují… Hlahůlková Šárka
Letos poprvé měli naši čtvrťáci a páťáci možnost vyzkoušet 
své sportovní dovednosti v lyžařském areálu Osvětimany, 
kam jsme po čtyři dny ze Strážnice dojížděli. Ideální pod-
mínky – krásně upravený svah, ochotná obsluha u vleku, 
zkušení instruktoři z řad učitelů i lyžařské školy a pěkné 
počasí – přímo vybízely k maximálním výkonům 43 malých 
lyžařů. Polovina dětí hned první den zkušeně nasedla na 
vlek a při sjíždění svahu pod dohledem lektorů vylepšovala 
techniku. Druhá polovina „nelyžařů“ poctivě a do úmoru 
šlapala do kopce, zatáčela doprava, doleva, plužila a pada-
la… I oni za pár dnů zvládli vyjet lanovkou nahoru a zase 
sjet s nějakým tím karambolem, ale i bez něj, dolů. 
Všichni jsme si to užili, nikdo se nezranil a těšíme se  
na další lyžovačku.

Karlov pod Pradědem 2020 – Lyžařský výcvik aneb cesta plná pádů
„Hlavně ať to rychle uteče, ať už je pátek“,  
to byly věty, které zazněly cestou k autobusu 
od mých spolužáků. Ty naštěstí postupně uti-
chly. Cestu do penzionu v Karlově pod Pra-
dědem nám zpestřila zastávka na benzínce.  
Po vybalení nás čekala první prohlídka sva-
hu. Při pohledu na kopec, který jsme museli 
vyšlapat, se nám zase přitížilo. Všechna úna-
va a pochybnosti z nás vyprchaly, jakmile 
jsme zahlédli první sníh a postavili se na lyže. 
Večeře na sebe nenechala dlouho čekat a s ní 
i vyhodnocení dne a večerní program. Druhý 
den nezačínal moc radostně a celé dopoled-

Základní škola Školní Strážnice
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ne propršelo. Byli jsme tedy seznámeni s deseti 
pravidly chování na sjezdovce. Odpoledne se na-
štěstí vyčasilo, a tak jsme se věnovali jen lyžování. 
Další den si s námi zase pohrálo počasí a zuřila 
vichřice. Procházka krásnou krajinou a návštěva 
restaurace nás potěšila. Poslední den naštěstí 
proběhl v duchu lyžařském i se slalomem. S Kar-
lovem jsme se rozloučili karnevalem, diskotékou 
a závěrečným lyžováním.
Anežka Jančíková a Šárka Janečková 7. B

Přehazovaná 1. stupeň  Lucie Kuřinová
Letos jsme se poprvé zúčastnili okresního kola 
v přehazované. Dne 28. 1. 2020 jsme vyrazili  
do ZŠ Kočovská Hodonín a v konkurenci škol 
jsme se neztratili. Naši žáci dosáhli na stupně 
vítězů krásným třetím místem. Ve smíšeném 
družstvu školu reprezentovali: Pavel Lapají, 
Anna Janíková, Veronika Křížová, Matěj Vala-
chovič, Alexandr Mlýnek, Jan Jakubíček, Miro-
slav Štefek, David Svačina. 

Účast v okresním kole Matematické olympiády Kristýna Trusková
Každoročně se naši nadaní žáci zapojí do řešení Matematické olympiády, ve které soutěží děti z pá-
tých až devátých ročníků základních škol. Mladí „matematici“ praktikují své znalosti a dovednosti 
na různých logických úlohách. V měsíci lednu již proběhlo školní kolo kategorie Z5 a Z9. Z těchto 
kategorií se dva žáci, Marta Orlová a Richard Svoboda z 5. A, probojovali do okresního kola v Ho-
doníně. Tam se více dařilo Martě, která se umístila na krásném třetím místě. Gratulujeme!

Karneval na Čápovce Lucie Hrušková
Ten, kdo tvrdí, že den, kdy se vydává pololetní výpis vysvědčení, je stejný jako všechny další 
všední dny, se mýlí. Alespoň u nás na Čápovce tento den všední není. My si totiž umíme předávání 
výpisu vysvědčení pěkně zpestřit a užít. Tradicí je pololetní karneval. Žáci pátého ročníku připra-
ví v tělocvičně školy těm mladším zábavná stanoviště. Jejich úspěšnost na stanovištích zapisují  
do originálních kartiček, které jim pro tuto příle-
žitost vyrobili. Zručnost, přesnost, rychlost, ale 
i paměť dostaly zabrat, ale nebojte se. Nikdo si 
nestěžoval. Ba naopak. Hitem letošního karne-
valu byly masky zvířecí, následovaly pohádkové 
postavy, nechyběli akční hrdinové a sportovci 
ani klasičtí indiáni. Profesí bylo také požehna-
ně – chemik, baletka, lékař či elektrikář. Toho 
obzvláště ocenila maska semaforu. Dopoledne 
uteklo tak rychle jako první pololetí školního 
roku. V tom druhém ať se nám všem daří.



3/2020 17

11. ples Čápovky V. Vavříková IX. B
V pátek 31. 1. 2020 proběhl náš 11. škol-
ní ples Čápovky. My, žáci 9. tříd, jsme měli 
předtančení polonézy. Začali jsme trénovat 
koncem září ve školní tělocvičně a od ledna 
jsme se scházeli v KD. Snažili jsme se chodit 
pravidelně, ale ne vždy se to povedlo, a pak 
ty naše otrávené obličeje, co musely učitelky 
na každé zkoušce vidět, taky za moc nestá-
ly. Ale i tak, myslím, že se nám to nakonec 
povedlo, a tím děkujeme našim skvělým uči-
telkám – Horňáčkové, Lanové, Múčkové za 
jejich čas, když s námi nacvičovaly. Lístky 
a místenky byly okamžitě vyprodány, proto se musely prostory rozšířit i do Green Clubu, kde 
hrála cimbálová muzika a proběhla degustace vín. V hlavním sále hrála skupina Ferrum a dechová 
hudba Dolinečka. Jako půlnoční překvapení zazpívaly holky z 9. tříd. Celý ples byl završen tradiční 
bohatou tombolou. Někteří tvrdí, že letošní návštěvnost byla největší za všechny ročníky. A oprav-
du tomu tak bylo. Zkrátka a jednoduše: „Kdo nepřišel, udělal obrovskou chybu!“

Poděkování všem organizátorům a sponzorům 11. plesu ZŠ Školní
V letošním školním roce jsme zahájili druhou dekádu v pořádání školního plesu. Navazovat na 
úspěšnou tradici není vůbec jednoduché. Novinkou letošního plesu bylo využití prostoru Green 
Clubu, kam byla přesunuta vinotéka se 130 vzorky vín a kde k tanci a poslechu hrála CM Krepi-
na. Při troše štěstí jste se mohli těšit na jednu ze 410 cen. Chtěli bychom poděkovat všem, kteří 
přispěli jakoukoliv formou k uskutečnění plesu a k jedinečné atmosféře, která náš ples doprovází.
Děkujeme vedení školy, plesovému výboru, Spolku při ZŠ Školní, všem zaměstnancům ZŠ Školní, 
rodičům a vinařům z blízkého i dalekého okolí, žákům 9. ročníku za krásné předtančení a všem 
ostatním, kteří nás podporují.
Dále chceme poděkovat všem sponzorům: město Strážnice, obec Sudoměřice, CYKLO Lukáš 
Korotvička, Kosmetika Eva Salčák Mikésková, CK Ludor, ČIPOS Ostrava, rodina Hlúpikova, 
Aclesia s. r. o., Technoprojekt Ostrava, Happy Snack, firma Swietelsky, Autoškola NOVITECH, 
KD Strážničan, Klenotnictví Pomykalová, Smero Hodonín, Železářství Hořák, id. salon Dobromila 
Křížová, Kadeřnictví Grézlová, Kadeřnictví Sporyszová, Kadeřnictví Brandstillerová, Kadeřnictví 
Vajčnerová, Trafika Pod Podloubím, Kosmetika Rašková, doktorka Chytilová, Jízdní kola Mráková, 
Bowling City Veselí nad Moravou, Prefa Strážnice, Klima Technik Josef Kříž, Galanterie Bartošová, 
Bytový textil Škodák, Spodní prádlo Pavla Mirošová, Kosmetika Solárium Ručná, Reklamní služby 
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Koneční, Fotimeoba, Vinotéka Botur, VM Drogerie, Arimo, Strážnické brambůrky Petr Hobža, 
Elektra Ivo Lžičař, Balneo Petrov Baránek, Bukotec, Vitis, Berner A. Gajda, Berner K. Horňáček, 
Barvy Machala, Zelenina a ovoce Uhmanovi, Optika Effatha, Charita Strážnice, Lékarna Dr. Max, 
OKL a. s. Bzenec, Strážnická pražírna kávy PORTA Bulvasovi, Walter Bartoš, Květiny Vanesa, 
BE-FITNESS Strážnice, Fornax, COMIMPEX, Počítače Macháček, Ovoce zelenina Kosek, rodinné 
vinařství Klásek, Pizza Lučina, GENERALI Česká pojišťovna, STIHL Strážnice, Studio Nutricomplet 
Hodonín, Studio STRONG Anna Šašinková, PK-PRO Geodézie Petr Kočvara, FRK TOURS, Smíšené 
zboží Slováčková, VM Strážnice, SŠ Bzenec, Povodí Moravy, Optika Hrežík, Podlahář Jiří Svrčina, 
Barbora Keprtová Photography, CMOL Žebříky, GIGACOMPUTER BRNO, Koberce Orel, SIGNUM, 
nábytek Pížová, Květiny Gabriela Sochorová, Slovácká vinotéka Dobčák, Fortel Uh. Ostroh, ZFP  
R. Ondruš, ZFP M. Příkazský, CK Travel 2002, Fantasy Italia s. r. o., Gumex, Sítotisk Vávra, Žerotín 
a. s., Óm Vital, Pedikúra Vyskočilová, Autocentrum Zelina, Araver Strážnice, Petva Tvarožná 
Lhota, Zahradnictví Sochorovi, Řeznictví Šťastný, Protherm, Pneu plus, Bachan Blatnice pod Sv. 
Antonínkem, VESNET, Sanytrák, okna Morávek, RAPO Tišnov, LHS spol. s r. o., Zahrádkářské 
centrum Michna, ALBRA, Italat cz, ANSA Knihy, Strážnický kebab, Asia shops, pánové Martinek, 
Stanislav, Michálek, Svoboda, Vávra, Krýsa, Belšík, Josef Dufek, paní Plachá, Dobišová, Úlehlová, 
Simona Horňáková, Simona Hanáková, Kucharičovi, Ondrušovi, Horňákovi, Obrtlíkovi, Šrútkovi, 
Sedláčkovi, Jurniklovi, Belšíkovi, Pindorovi, Sečkářovi, Okáníkovi, Macháčkovi, Martinkovi, Bílkovi, 
Čermákovi, Korelovi, Chocholáčkovi, Vavříkovi, Bartošovi, Markovi, Šrédlovi, Gajdovi, Hudečkovi, 
Zigmundovi, kolektivy tříd 4. A, 6. A, 6. B, 7. A, 8. A, 8. B, 9. A, 9. B a přátelé školy.
Děkujeme za Vaši podporu a příští rok, na 12. plese „Čápovky“, nashledanou!

Martina Nedorostková
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Zveme prvňáčky na návštěvu  Petr Tomeček 
Základní škola zve všechny zájemce o docházku na I. stupni, speciálně budoucí prvňáčky, na Den ote-
vřených dveří spojený prohlídkou školy, který proběhne v úterý 17. března od 15.00 do 17.00 hodin. 
Zahájení akce a sraz zájemců se uskuteční v tělocvičně školy. 

Exkurze do Mikulčic  Kateřina Piškulová
V pátek 17. ledna naše třída 4. A vyjela společně s žáky  
7. A na výlet do Mikulčic. Našim cílem bylo Slovanské hra-
diště (z doby Velké Moravy). Po příjezdu na místo jsme se 
rozdělili na dvě skupiny. Naše třída šla s průvodcem do mu-
zea s velkomoravským kostelem vykopaným archeology.  
Ve vitrínkách jsme viděli, jak kostel v minulosti vypadal a jak 
probíhaly archeologické práce. Nejvíc nás zaujaly kostry 
lidí, kteří byli pod kostelem pochováni. Našly se tam i kostry 
dětí. Uprostřed kostela byla kostra s mečem, nejspíš nějaký 
panovník. V hale muzea jsme se vystřídali se sedmáky, kteří 
šli do pavilonu s kostelem, my jsme měli přestávku na svači-
nu. Potom nám průvodkyně ukazovala, jak se v době Velké 
Moravy lidé oblékali. Vybrala si dva dobrovolníky a oblékala 
je do dobového oblečení. Pak jsme se sesedli do skupinek 
a dostali tablety. Na nich jsme si mohli buď zahrát hru, při 
které jsme uplatnili nové vědomosti, nebo jsme si mohli pus-
tit výukové video a tak si zopakovat, co jsme se dověděli. 
Taky jsme si zkoušeli psát hlaholicí pisátkem na modelínové 
tabulky – to nás bavilo. Průvodkyně nám ukazovala, co po-
třebovali staří Slované k přežití v zimě, co jedli a také, jaká 
chovali zvířata. Mohli jsme ochutnat čočku, což bylo pro ně 
typické novoroční jídlo. Jedli ji pomocí říčních škeblí místo 
lžic. Domů jsme se vrátili v pořádku, spokojení a plní zážitků. 

Bee-boty Eva Podkalská
Od konce ledna nabízíme v rámci pro-
jektu novou volnočasovou aktivitu – 
badatelský klub pro účastníky školní 
družiny zaměřený na využití robotů. 
Děti mají k dispozici tzv. Bee-boty – 
robotické včelky a učí se s nimi pro-
gramovat. Naprogramovaný Bee-bot 
pak jezdí po hladké ploše, na které je 
zobrazeno např. naše město. Děti pro-
gramování velmi baví a také u toho 
zažívají spoustu legrace.

Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
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Vyzkoušeli si 3D tisk  Vojtěch Studénka
Žáci školy v rámci projektového 
dne ve školním klubu navštívili dne  
31. ledna 2020 areál Střední odbor-
né školy Strážnice, kde se seznámili 
se vším, co v současné době před-
stavuje 3D tisk. Program se zaměřil 
na základní informace o 3D tisku, 
porovnání s konvenční výrobou, 
základní dělení, ukázku vybraných 
technologií, oblast využití a práce na 
vytištění menšího modelu na 3D tis-
kárně. Součástí dne byla i prohlídka 
Střední odborné školy (dílen a pa-
vilonu výpočetní techniky), ukázka 
robotiky, využití a možnost si robota 
samostatně naprogramovat. Celým 
tímto blokem žáci prošli pod vede-
ním Tomáše Mikulky, konstruktéra 
firmy Schaeffler Skalica, spol. s r. o. První kroky s technologií budoucnosti mají naši žáci v rámci škol-
ního klubu za sebou. Kdybyste tedy náhodou potřebovali opravit nějakou malou plastovou součást  
do rozbité hračky, víte na koho se obrátit.

Bezpečně ve virtuálnu Jana Buchtová, Dagmar Mlýnková
Začátkem února nás navštívili lektoři ze sdružení CZ.NIC a my tak uspořádali další přednášky díky 
projektu O2 Chytrá škola. Naši nejmladší měli besedu s knihou Online ZOO. Děti se seznámily s tématy 
z virtuálního světa. Zvířátka v ZOO řešila různá úskalí v online prostoru a nástrahy nakupování online
(např. v hrách), pořizování a šíření fotek, vydávání se za někoho jiného na internetu za účelem získání 
osobních informací, úskalí se závislostí na mobilu a naučila se také základům digitální hygieny (např. 
1,5 hod. před spaním již nebýt u obrazovky s modrým světlem) atd.

Žáci 7. a 8. ročníku měli be-
sedu na téma NeBezpečný 
mobil, která byla zaměřena 
na nebezpečí spojená s vyu-
žíváním mobilního telefonu, 
seznámili se s možnostmi 
ochrany telefonu, pravidly in-
stalace nových aplikací, bavili 
se o ochraně soukromí a zdra-
votních rizicích.
Podvečerní beseda pro rodi-
če byla zaměřena na to, kde 
se děti ve virtuálnu pohybují, 
co by neměly zveřejňovat, co 
jim může uškodit, jak fungují 
sociální sítě a čím jsou ne-
bezpečné, jaké hry děti hrají, 
kde je stahují, a řeč přišla i na 
rodičovské zámky a závislost.
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Zoubková víla  Hana Vajčnerová
Jak pečovat o své zuby se děti 
z první třídy dozvěděly během 
besedy s Barborou Daňkovou, 
dentální hygienistkou ze Strážni-
ce. Většina dětí do této doby měla 
velký strach ze zubních lékařů, 
ale díky informacím a praktickým 
ukázkám, jak se o své zuby starat 
správně, mohou strachu z bolesti 
předcházet. A protože je potřeba 
starat se o mléčné zuby stejně jako 
o zuby dospělého člověka, dostaly 
děti spoustu cenných rad a samy 
na sobě mohly vyzkoušet indikač-
ní tablety, které odhalí zubní plak, 
a ten potom následně odstranit. 
Tímto Barboře Daňkové děkujeme 
za přínosnou návštěvu v naší třídě.

Úspěch na soutěži v programování CNC strojů 
Dne 13. 2. 2020 pořádala společnost SolidVision, s. r. o., ve Střední škole Podorlické vzdělávací 
centrum Dobruška celostátní soutěž v programování CNC strojů v programu SolidCAM. Soutěžící 
měli za úkol vytvořit program dané součásti, nadefinovat nástroje včetně držáků, ověřit bezkolizní 
obrobení, vygenerovat NC kód a seřizovací list v časovém limitu 60 minut. Ze všech koutů repub-
liky se sjeli soutěžící, z nichž nejlépe uspěl Jakub Ostratický, žák 4. ročníku oboru Strojírenství. 
Blahopřejeme mu a přejeme mu hodně úspěchů u maturitní zkoušky a následně na vysoké škole. 

Střední škola Strážnice
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Sport
TJ Orel Strážnice 
Dětský lakrosový turnaj v Praze
Pod orelským vedením se již rok a půl schází desítka dětí, kterou okouzlil indiánský sport jménem 
lakros. V podstatě se jedná o novou generaci hráčů a hráček, kteří jdou v šlépějích týmu Šohajé 
Strážnice. Děti jsou ze Strážnice a okolí a trénují 2x týdně.
Začátkem ledna jsme dostali pozvánku k účasti na dětském turnaji RAMPOUCH, ve kterém hrají 
pouze děti do 15 let. Dětských akcí je velmi málo, a tak jsme neváhali a na turnaj odjeli. Nervozita 
byla velká a náš strážnický tým byl jediným nováčkem turnaje, na kterém se sešlo 8 týmů z celé 
republiky. Mohli jsme jedině překvapit. Snad v každém týmu byl minimálně jeden urostlý patnác-
tiletý kluk, který dával většinu gólů. My měli sice převážně dívčí tým, ale pod vedením kapitánky 
Markéty Macháčkové nám odvaha ani odhodlání nechyběly. Nakonec jsme ve skupině prohráli jen 
2 zápasy a s brněnským týmem jsme smolně remizovali, neboť ještě 5 vteřin před koncem jsme 
vedli o gól. Díky lepšímu skóre jsme však v naší skupině skončili předposlední a čekal nás zápas 
o 5. místo. Už toto byl obrovský úspěch. Poslední zápas byl s pražským týmem Trilobit, který má 
za sebou spoustu turnajů a byl jasným favoritem. Stalo se však něco úžasného. Všichni z našeho 
týmu hráli i závěrečný zápas naplno, odvážně a srdcem. V poločase jsme vedli 2:1 a ve druhé 
půlce bojovali ještě víc. Konečný výsledek 6:5 pro náš tým znamenal 5. místo z 8 týmů. Nováček 
dětských turnajů za sebou nechal 3 zkušenější týmy. Třešničkou bylo 3. místo ve střelkyních pro 
Adélu Hořákovou, kterou dělil 1 gól od nejlepší střelkyně turnaje. Celý tým byl nadmíru spokojen 
a cesta domů byla velmi veselá. Všichni se těší na další turnaj, který nás čeká v dubnu.
Pokud byste mezi nás chtěli zavítat, info o trénincích naleznete na webu http://www.orelstr.cz/ 
nebo přímo u trenéra (neum.martin@gmail.com).           Martin Neumann, trenér

Zleva: Anna Marie So-
chorová, Jasmína Lon-
dinová, Andrea Švir-
gová, Adéla Hořáková, 
Nikola Jagošová, Mar-
kéta Macháčková (K), 
Ondřej Piškula, Milan 
Macháček (B), trenér 
Martin Neumann

TJ Orel Strážnice zve své členy na VÝROČNÍ ČLENSKOU SCHŮZI, 
která se uskuteční dne 8. 3. 2020 v 16.00 v klubovně Orla. 

Srdečně zve vedení Orla
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Kultura ve městě
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Národní ústav lidové kultury
Fašanky, fašanky, Velká noc ide…
Národní ústav lidové kultury srdečně zve na první letošní tematický program ve skanzenu  
„Fašanky, fašanky, Velká noc ide…“, který se koná 4. a 5. dubna. 
V pořadu oživíme nejen zvyky týkající se fašankového, postního a velikonočního období, ale při-

pomeneme i jiné tradice 
a práce spojené s jarem. 
Kromě běžných velikonoč-
ních příprav, jako je bar-
vení vajíček a pletení po-
mlázky, se můžete těšit na 
výrobu kraslic nebo pečicí 
formy na beránka, přípravu 
na nový zemědělský rok, 
vrbové píšťalky, dětské hry 
a dílničky, velikonoční jar-
mark a mnoho jiného. 
V sobotu bude probíhat již 
VIII. ročník Soutěže o nej-
lepší slovácký uzený bok, 
kde se můžete zapojit do 
hlasování.

Na Vaši návštěvu se těší 
zaměstnanci NÚLK
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Kouzelný karneval s Jirkou Hadašem  Foto Rostislava Svobodová



Ples v Gala 2020 – Na vlnách valčíku Foto Rostislava Svobodová a Radek Nejeschleba
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Ples v Gala 2020 – Na vlnách valčíku
Hlavní sponzoři:
MĚSTO STRÁŽNICE, MSO servis Kyjov, FRK TOURS Strážnice, České slunce servisní, SWIETEL-
SKY stavební Hodonín, RUMPOLD Uherský Brod, KOSMETIKA MIKÉSKOVÁ Strážnice, CK TRAVEL 
2002 M. Múčková Strážnice, BUKOTEC Strážnice, Stavební servis.net, ELEKTRA Lžičař Strážnice, 
STAVEBNÍ SPOLEČNOST Kněždub, VaK Hodonín.

Strážnické firmy a dárci:
Kosmetika M. Miltáková, Alnus, Vinařství Botur, Rodinné včelařství Boturovi, Fantasy Italia Chro-
mečková, Obuv Šelepová, Marta Nováková, Klenoty Pomykalová, Žerotín a. s., Cyklo Mráková, 
Zámecké sklepy, TAXI Janás, Walter Bartoš, Stavebniny LHS, Arikos, Klima Technik Josef Kříž, Iva 
Bartošová, COOP Jednota, Vinařství Vitis, Potřeby pro chovatele Kadubec, Prádelny Škodák, Prád-
lo Pavla Mirošová, krasaslusi.cz, Hejda Textil, Kosmetika Rašková, Cukrárna U Anděla, Lékárna Dr. 
Maxe, Kadeřnictví ID salon, Motorest Cioš, Kosmetika Ručná, Slovácký šenk, Kadeřnictví Pechová, 
SEAL, fotimeOba.cz, Textil galanterie Bartošová, Slovácká vinotéka Dobčák, Drogerie Šlak, Tabák 
Pod Podloubím, skupina Ferrum, Restaurace Kalendovi, Helena Wasserbauerová, Zahrádkářské 
potřeby Michna, Železářství Hořák, Květiny G. Sochorová Bachanová, Masna U Šťastných, Bar 
Helenka, Be-Fitness Macháčková, Květinářství Sochor, Leros, Petr Hobža, Obkladačství Bačík, Kvě-
tiny Vanesa, Tiskárna Sukupovi, F. Joch modrotisk, Sítotisk Vávra, NÚLK, Fornax, Club Vinárna, 
Obrázky ze Strážnice. 

Dále firmy a dárci:
Milan Horáček Rohatec, Vodička Zlatek Stavební a zemní práce Svatobořice, Úklidová služba Ši-
mečková Hodonín, instalatér Pavka a Miroš Vnorovy, Jiří Adamec Veselí n. M., SUS Slovácka Uh. 
Hradiště, Prefa Brno, obec Petrov, Decro Bzenec, Pneuservis Martinek Radějov, Vinařství Klásek 
Petrov, Wellness hotel Radějov, Jana Tolarová Blatnice, CK IRRA Hodonín, AGG reklama tisk Veselí 
n. M., Rámařství a prodejní galerie Veselí n. M., město Veselí nad Moravou, Geprostav Hodonín, 
Mankyz Svatobořice Mistřín, Mužský sbor Tvarožná Lhota, Elcomt Bzenec, Avertising media Uher-
ské Hradiště, Pivotéka Pod Ořechem Petrov, Tonstudio Dolní Bojanovice, Projekce DS Hodonín, 
VISTA CAR Kyjov, Trasig Hodonín, Rádio Čas, Petva Tvarožná Lhota, Elena Tomková Uherské Hra-
diště, Power-on nutrition Uherský Brod, Nutricomplet Hodonín.

Poděkování 
Na vlnách valčíku a vynikající nálady se 
nesl celý letošní reprezentační ples. Díky 
nejen za nádhernou tombolu! Slavnostní 
výzdoba, květiny Vanessa, fotoateliér Radka 
Nejeschleby jr., rumový bar Michala Staňka, 
vinný bar v Green clubu a lahodná klasika 
v Café Bar, skvělé kapely Black&White, Claire 
Jazz Band a bálová Coppelia, profesionální 
tanečníci ze školy Mědílkových i půvabně 
tančící studenti z gymnázia... a především 
vy, okouzlující plesoví hosté, vy všichni jste 
společně napsali úspěšné vysvědčení Plesu 
v Gala 2020!
Děkujeme a zase za rok na shledanou. 
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MEZINÁRODNÍ KONCERT BLUESOVÝCH HVĚZD 
Již 2. ročník nové tradice ve městě Strážnice ! 
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Přijďte podpořit v neděli 29. 3. 2020 dětské talenty ve zpěvu lidových písní  
ze strážnického regionu na finále soutěže Zpěváčci Strážnicka Vaška Harnoše 
2020. Soutěžící se představí za doprovodu cimbálové muziky Mirka Menšíka. 
V programu dále vystoupí dětský folklorní soubor Fěrtúšek a dětská cimbálová 
muzika ze Strážnice. Vstupné dobrovolné.
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7. ročník celodenní akce 
o zdravém životním stylu

Můžete se těšit na přednášku MARGIT SLIMÁKOVÉ 
„ZDRAVÁ VÝŽIVA PRO KAŽDÉHO“. 
Nejčastější omyly a mýty ve zdravé výživě, výživové trendy a doporučení, jak být fit bez 
diet a výživových doplňků, prevence častých nemocí pomocí dobrého jídla, zdravý talíř.
Margit Slimáková – specialistka na zdravotní prevenci a výživu, dietoložka, blog-
gerka, autorka knihy „Velmi osobní kniha o zdraví“, garantka projektu Přirozená 
péče o zdraví dětí a občanské iniciativy Skutečně zdravá škola.
PROGRAM
Alžběta Chromečková POWER JÓGA /cvičení
Michal Holaza  TABATA / trénink
 TRAIN FOR LIFE / trénink s pomůckami
 ZDRAVÝ ŽIVOTNÍ STYL OČIMA TRENÉRA / beseda
Lucia Puškáčová  UVOLNĚNÍ SVALOVÝCH TKÁNÍ A FASCIÍ / automasáž
 PILATES - ZDRAVÁ ZÁDA A FUNKČNÍ BŘICHO / cvičení
 TIPY NA CVIČENÍ V KANCELÁŘI / cvičení
Martin Bartošek ZDRAVÁ ZÁDA / workshop
 KINEZIOTAPING / praktická přednáška
DOPROVODNÝ PROGRAM
Ukázky první pomoci * masáže * zdravá jídelna * stánky se zdravými produkty * měření  
na diagnostickém přístroji InBody * program pro děti...
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Městská knihovna při KD Strážničan

Veselé i neveselé povídání Petra Novotného o tom, jak se v historii trestaly činy proti zákonům 
světským i církevním, jakož i o těch, co je vykonávali. 
V průběhu přednášky se podíváme do lidské historie trestání lidí, jež se provinili proti právu 
a následně byli z něho usvědčeni. Projdeme si cestu podezřelého od obvinění až po vykonání 
trestu a v neposlední řadě se podíváme i na život těch, kteří se touto činností zabývali – tedy 
katů.
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Střední škola Strážnice, 
J. Skácela 890

přijme od 1. 9. 2020
učitele s odbornou kvalifikací

MATEMATIKA,
nejlépe v kombinaci 

s CHEMIÍ
Informace na tel.: 

518 395 401, 518 395 404
E-mail: 

info@stredniskolastraznice.cz

Inzerce
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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
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Firma KLA-LES Strážnice, nabí-
zí akční výprodej palivového 
dříví z podzimních těžeb. Jedná se 
o tvrdé štípané dříví z dřevin DUB 
a JASAN. Cena za jeden metr rov-
naný: délka 33 cm je za 1450 Kč, 
délka 50 cm je za 1350 Kč.  Cena za 
jeden metr sypaný: délka 33 cm je za  
1100 Kč, délka 50 cm je za 1030 Kč, 
při ucelené dodávce 8 sypaných met-
rů nebo 6 rovnaných metrů je doprava  
v ceně 400 Kč zdarma. Dále nabízíme 
dříví neštípané Jasan a Dub v délce  
4 m (min. odběr je 30 prm), za cenu 
850 Kč za jeden prostorový metr, cena 
je včetně dopravy. Akce trvá do vypro-
dání zásob.
Kontakt 732 443 827

PRODÁM POZEMEK 
VE STRÁŽNICI 

TRAŤ PODKOVNÁ 
S REGISTROVANOU VINICÍ 

A OVOCNÝM SADEM. 

TEL. 728 338 090
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NE 1. 3. PŘÍPAD MRTVÉHO NEBOŽTÍKA – komedie s L. Příkazkým, vstupné 50 Kč filmový klub 18.00
Komedie, která si utahuje z kriminálek. Dále hrají: H. Vagnerová, M. Pechlát, M. Táborský

ČT 5. 3. FRČÍME – animovaný film pro celou rodinu, vstupné 130/110 Kč Filmáčkova premiéra 17.00
Dva elfští teenageři se vydají na pozoruhodnou výpravu, aby zjistili, zda ve světě zůstalo 
aspoň kousek toho magického. Podaří se jim pomocí kouzel oživit svého otce?

ČT 5. 3. KRÁLÍČEK JOJO – film nominovaný na Oscara, komedie, drama, vstupné 50 Kč filmový klub 19.30
Příběh desetiletého blonďatého kluka v nacistické Třetí říši, táboře Hitlerjugend. Co se stane, 
když chlapec, od mala vedený k oddanosti Hitlerovi, zjistí, že jeho maminka ukrývá židovskou 
dívku? Hrají: Roman Griffin Davis, Thomasin McKenzie, Scarlett Johansson, Taika Waititi a další

ÚT 17. 3. KAREL SVOBODA: ŠŤASTNÁ LÉTA – dokumentární film, vstupné 50 Kč  dopolední kino 10.00
Dokument mapuje nejplodnější období života slavného skladatele, jeho tvorbu i soukromý 
život. Mezi pozvanými hosty uvidíme Karla Gotta, Helenu Vondráčkovou, Theodora Pištěka 
a další. Scénář a režie: Petr Klein Svoboda

ST 18. 3. 3BOBULE – česká komedie, vstupné 140 Kč premiéra 19.30
Honza a Klára se stali rodiči dvojčat a majiteli vinařství. Všední starosti je však odcizily a momen-
tálně žijí odděleně. Toto je příběh renesance jejich lásky v překrásné krajině Jižní Moravy.  
Hrají: T. Ramba, K. Hádek, L. Langmajer, V. Postránecký. Režie: Martin Kopp

NE 22. 3. PRINCEZNA ZAKLETÁ V ČASE – pohádkový příběh, vstupné 130 Kč Filmáčkova premiéra 16.00
Princeznu Ellenu od narození provází příslib mocné kletby. Aby zachránila své království 
i sebe samotnou, musí v sobě nalézt odvahu a čisté srdce a dávné kletbě se jednou provždy 
postavit

NE 22. 3. TENKRÁT V HOLLYWOODU – oscarový snímek, vstupné 50 Kč filmový klub 19.30
V devátém filmu kultovního režiséra Quentina Tarantina se televizní herec a jeho dlouholetý 
kaskadér rozhodnou prosadit u filmu na konci zlaté éry Hollywoodu – v roce 1969 v Los 
Angeles. Hrají: L. DiCaprio, B. Pitt

ČT 26. 3. VYSOKÁ DÍVKA – ruský film oceněný v Cannes – drama, vstupné 100 Kč premiéra 19.30
Dvě mladé ženy hledají v ruinách Leningradu zničeného obléháním v roce 1945 cestu, jak 
znovu začít žít. Režie a scénář: Kantemir Balagov

Program kina Svět na březen a duben 
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PÁ 27. 3. ŠARLATÁN – životopisné drama, vstupné 130 Kč premiéra 19.30
Strhující životopisné drama Jana Mikoláška, výjimečného muže obdařeného léčitelskými 
schopnostmi, na pozadí dobových událostí. Hrají: I. Trojan, J. Trojan a další

ČT 2. 4. CORPUS CHRISTI – polské drama s nominací na Oscara, vstupné 80 Kč premiéra 19.30
Dvacetiletý Daniel projde v nápravném zařízení pro mladistvé duchovní proměnou, hledá 
svůj úděl převlečený za kněze v malém městě zasaženém osobní tragédií

PÁ 3. 4. ŠTĚSTÍ JE KRÁSNÁ VĚC – česká komedie, vstupné 130 Kč premiéra 18.00
Výhra balíku peněz rozhodně změní život. Hrají: P. Hřebíčková, K. Zima, J. Dolanský, M. Taclík

ST 8. 4. NENÍ ČAS ZEMŘÍT – nejnovější bondovka premiéra 19.30
Jamesi Bondovi, agentovi 007, naruší zasloužený odpočinek na Jamajce žádost o pomoc…

ČT 9. 4. DOKUD SE TANČÍ – gruzijské drama, vstupné 100 Kč premiéra 19.30
Snímek ze světa tance v národním souboru s cenou za nejlepší film na MFF v Oděse či cenou 
za nejlepší režii na MFF v Sarajevu

ČT 16. 4. TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ – animovaný film, vstupné 130 Kč  Filmáčkova premiéra 17.00

ČT 16. 4. JOKER – cenami ověnčený snímek, vstupné 50 Kč  filmový klub 19.30
Zkrachovalý komediant se dlouho pohybuje na tenké hranici mezi realitou a šílenstvím. 
V dramatu exceluje herec Joaquin Phoenix

ČT 23. 4. PINOCCHIO – nové zpracování příběhu pro děti, vstupné 120 Kč Filmáčkova premiéra 17.00
Řezbář Geppetto vychovává oživlou loutku Pinocchia jako vlastního syna. 
R. Benigni v hlavní roli

ÚT 21. 4. CHLAP NA STŘÍDAČKU – česká komedie, vstupné 50 Kč dopolední kino 10.00
Hrají: I. Chýlková, J. Langmajer, L. Žáčková, I. Janžurová, P. Nový

ČT 30. 4. ČERNÁ VDOVA – sci-fi, vstupné 130 Kč premiéra 19.30
Nová akční marvelovka se S. Johansson v hlavní roli

Změna programu vyhrazena.
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26. 3. 1930 100,-

VYSOKÁ DÍVKA
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ÚT 3. 3. Knihovna – ANGLICKY S KNIHOVNOU 17.00
ST 4. 3. KD – FČELIČKY  19.00

Koncert strážnického souboru Fčeličky spojený se křtem CD Múzy ky. 
Pokřtít CD přijede český populární zpěvák VÁCLAV NECKÁŘ a další hosté

SO 7. 3. KD – ROCKOVÝ MAŠKARNÍ PLES pořádá TJ Jiskra Strážnice 20.00
ÚT 10. 3.  Green Club – přednáška Petra Novotného „TORTURA ANEB KATOVSKÉ ŘEMESLO“ 17.00

 Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan
SO 14. 3.  KD – JOSEFSKÝ KOŠT VÍNA 14.00
ÚT 17. 3. Green Club – přednáška Martina Bartoška „ABY VÁS POHYB NEBOLEL“ 17.00

Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan
PÁ 20. 3.  KD – KRYŠTOF JenomPísničkyTour 2020 19.00

Pořádá agentura ZL Production. Poslední místa k dispozici v kanceláři KD 
27.–28. 3.  Knihovna – NOC S ANDERSENEM, přihlášky k vyzvednutí v knihovně
SO 28. 3.  KD – BLUES ROAD festival 16.00

PETER LIPA, (SK), ALLY VENABLE (USA), JOLLY JUMPER & BIG MOE (N), LOS AGEN-
TOS (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
ST 1. 4. KD – BIOSTORY     19.00  

Komedie o tom, jak se na jedné straně viditelně prospěšná idea může v rukou „nepra-
vých“ stát pastí pro ty slabší, hledající. Děj je zasazen do prostředí fiktivního Bio-kurzu, 
kde se setkávají tři ženy. Divadlo Bolka Polívky – MALÉhRY. Hrají: Daniela Zbytovská, 
Barbora Seidlová, Nikola Zbytovská.
Vstupné 250 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

SO 4. 4. KD – CITRON 20.00
Koncert skupiny Citron – Supi se slétají tour 2020 s hostem kapelou Symfobia. 
Pořádá Pragokoncert Bohemia. Vstupné 390 Kč. 
Předprodej na KD Strážničan a www.pragokoncert.com/cs/koncerty/2020-Citron-Straznice

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

SO 25. 4. KD – 50. výročí SLPT Žerotín
ST 29. 4. KD – TALKSHOW Miroslava Donutila 19.00

Pořádá agentura R. Meiera. Vstupné 420 Kč. 
Předprodej https://ticket365.cz/event/1108-miroslav-donutil-straznice 

ČT 30. 4. KD – KOCOUR MODROOČKO Divadlo Krapet 10.00
Pohádka pro MŠ, 1.–3. třídu ZŠ a veřejnost. Vstupné 60 Kč

Kulturní přehled na březen a duben
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Ples v Gala 2020 – Na vlnách valčíku Foto Rostislava Svobodová a Radek Nejeschleba


