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USNESENÍ z 32. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 10. 6. 2020
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo
hlasováno.

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/87 zprávu tajemníka o plnění úkolů RMS,
1/88 poděkování od organizací ROSKA Kyjov,

Diakonie Broumov a SONS Kyjov za poskytnutí
finanční podpory v roce 2020,
1/89 oznámení řediteky MŠ o organizaci a omezení provozu školky během prázdnin.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/274 dohodu o ukončení nájmu bytu č. 12,

Strážnice, … s … v předloženém znění,
2/275 smlouvu v předloženém znění v areálu
Ostrůvek na akci Hasičská zábava mezi městem
Strážnice a NÚLK Strážnice jako pronajímatelem,
2/276 poskytnutí finančního daru ve výši
3 000 Kč spolku Linka bezpečí, z. s. se sídlem
Ústavní 95, Praha 8 – Bohnice, IČ: 61383198 dle
předložené smlouvy,
2/278 poskytnutí finančního daru ve výši
17 567 Kč městu Kyjov se sídlem Masarykovo
nám. 30, 697 01 Kyjov, IČ: 00285030 dle předložené smlouvy (náš podíl na právní analýze v kauze těžby štěrkopísku, společné zadání dotčenými
obcemi),
2/279 prominutí pohledávky vzniklé z nedoplatku fa č. 2017310377 za … ve výši 88 Kč,
2/280 v souladu s příslušnými mzdovými předpisy odměny za I. pololetí roku 2020 ředitelům
městem zřízených příspěvkových organizací
v navržené výši,
2/281 plán realizace veřejné zakázky malého
rozsahu na dodavatele stavebních prací akce
Oprava plynové kotelny Školní jídelny, p. o., který
obsahuje:
a) zadávací dokumentaci,
b) seznam oslovených uchazečů:
1/ Instalatér team PaM s. r. o., …, 696 61 Vnorovy,
2/ PONI MONT s. r. o., …, 696 62 Strážnice,
3/ Švrček Jiří, …, 696 63 Hroznová Lhota,
c) návrh členů komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků ve složení: Walter Bartoš, Petr Helísek
a Radek Tyllich a náhradníci: Petra Fialová, Jaromír Michálek, Jiří Slezák,
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2/282 plán realizace veřejné zakázky malého
rozsahu na dodavatele stavebních prací akce Sanace vlhkosti objektu 1. stupně ZŠ M. Kudeříkové
a objektu MěÚ č. 503, který obsahuje:
a) zadávací dokumentaci,
b) seznam oslovených uchazečů:
1/ Stavební společnost Kněždub spol. s r. o., …,
696 62 Strážnice,
2/ Veselská stavební s. r. o., …, 698 01 Veselí
nad Moravou,
3/ Franver s. r. o., …, 698 01 Veselí nad Moravou,
c) návrh členů komise pro otevírání obálek a posouzení a hodnocení nabídek včetně jejich náhradníků ve složení: Walter Bartoš, Petr Helísek
a Radek Tyllich a náhradníci: Petra Fialová, Jaromír Michálek, Jiří Slezák,
2/283 na základě výsledku hodnocení doručených nabídek na akci Přístavba učebny – tělocvična ZŠ Školní zadání zakázky uchazeči
RENOVA stavební a obchodní společnost s r. o.,
…, 695 01 Hodonín, IČ: 46992707, který podal
nejvýhodnější nabídku, a dále schvaluje uzavření
smlouvy s firmou RENOVA stavební a obchodní
společnost s r. o., v souladu s vítěznou nabídkou,
2/284 na základě výsledku hodnocení došlých
nabídek na akci Magnisova – kanalizace, vodovod, STL plynovod zadání zakázky uchazeči
SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod
Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín, …,
695 01 Hodonín, IČO: 48035599, který podal
nejvýhodnější nabídku, a dále schvaluje s firmou SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní stavby MORAVA, oblast Hodonín,
…, 695 01 Hodonín, IČO: 48035599, uzavření
smlouvy v souladu s vítěznou nabídkou,
2/285 v rámci kladného osvědčení o splnění
standardů MAS Strážnicko pro programové období 2021–2027 vydání souhlasu města Strážnice v tomto znění: město Strážnice v územní
působnosti MAS Strážnicko, z. s. souhlasí se
zařazením území města Strážnice do územní
působnosti MAS Strážnicko, z. s. na programové
období 2021–2027,
2/286 dohodu o spolupráci při spolupořádání filmových představení v letním kině Strážnice mezi
městem Strážnice a ….
7–8/2020

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/108 předloženou smlouvu o spolupráci mezi

městem Strážnice a obcí Blatnička, na základě
níž město Strážnice provede společný nákup
silové elektřiny a zemního plynu pro rok 2021
na komoditní burze,
4/109 zveřejnění záměru prodeje pozemku parc.
č. 6779, ostatní plocha, neplodná půda, o vým.
656 m2, v majetku města Strážnice, vedeného
na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě,
4/110 odkup pozemku v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul. „Třešňová“, a to p. č. 2663/8, ostatní
plocha, ostatní komunikace, o vým. 37 m2, z majetku sourozenců …, …, Strážnice a …, Brno, Židenice, za cenu 100 Kč/m2,
4/111 uzavření smlouvy o bezúplatném převodu

nemovitostí z vlastnictví města do majetku ČR –
Krajské ředitelství policie Jmk – pozemků v k. ú.
Strážnice na Moravě, a to parc. č. 608/2, zastavěná plocha a nádvoří o výměře 631 m2, díl „a“
o výměře 17 m2 z pozemku parc. č. 607/1, jak
je vyznačeno v geometrickém plánu č. pl. 3225160/2019 ze dne 23. 10. 2019.

Rada města Strážnice revokuje:
9/1 usnesení č. 26/2020/2/235 a ruší Doho-

du o spolupráci na Festivalu SLUNCE Strážnice
2020 (z důvodu nekonání kvůli koronavirové
epidemii).
NEPŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice schvaluje:
2/277 poskytnutí finanční podpory Masarykovu
muzeu v Hodoníně, p. o. na archeologický výzkum v katastru města Strážnice.

Investice v našem městě
Inženýrské sítě Magnisova

V ulici Magnisova v lokalitě Ořechovka se koncem července naplno rozběhnou stavební práce
na výstavbě páteřních rozvodů kanalizace, plynovodu a vodovodu pro deset nově vytvořených stavebních pozemků. Výstavbu provede na základě výběrového řízení firma SWIETELSKY stavební s. r. o.
z Hodonína ve výši 7 mil. Kč, s termínem ukončení do konce října letošního roku. Vybudování
těchto inženýrských sítí je nezbytnou podmínkou pro zahájení prodeje stavebních pozemků, kdy
v současné době městský právník ve spolupráci se zastupiteli připravuje podmínky tohoto prodeje.

Základní škola Školní – přístavba učebny dopravní výchovy a pracovních
činností

Počátkem července započaly stavební práce na rozšíření stávající budovy tělocvičny o učebnu
pro výuku pracovních činností a dopravní výchovy. Celkové náklady akce budou činit 4,9 mil. Kč,
z toho však město Strážnice obdrží dotaci z Integrovaného operačního programu (IROP) ve výši
3,6 mil. Kč. Součástí projektu bude též vybudování potřebného zázemí pro práci pedagogů – sklad
a kabinet, a také vybavení nových učeben - nábytek, lavice, židle, interaktivní tabule, notebooky,
tiskárny, ozvučení učebny. Dodavatelem stavby se na základě výběrového řízení stala firma RENOVA, stavební a obchodní společnost s r. o. z Hodonína, která dodala nejvýhodnější nabídku
s termínem dokončení do května příštího roku.

Chodník Za Drahou

Koncem června si firma Zlatek Vodička ze Svatobořic
převzala staveniště pro výstavbu nového chodníku v lokalitě od ulice Za Valy přes železniční přejezd po vstup
do areálu ZD Žerotín a. s. Stavba v nákladu 2,5 mil. Kč
bude hotová do konce září a její realizací dojde k navýšení bezpečnosti chodců a ostatních účastníků dopravního provozu v lokalitě, kde v posledních letech doprava prudce vzrostla. Město tak naváže na akci, kterou
provedla v minulém roce Správa železniční a dopravní
cesty s. p. – výstavba chráněného železničního přejezdu
s chodníkem pro pěší.

7–8/2020
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Základní škola M. Kudeříkové – rekonstrukce kotelny

Ve školní jídelně budovy Základní školy M. Kudeříkové dojde v průběhu letních prázdnin k rekonstrukci plynové kotelny. Součástí akce bude výměna zastaralého kotle za nový moderní kondenzační kotel s vyšší účinností a výměna starého zásobníku na teplou vodu za nový s úpravnou vody.
Akci provede firma Instalatér team PaM ze Vnorov nákladem 1,3 mil. Kč. Projekt významně sníží
náklady na vytápění školní jídelny.

Sanace vlhkosti objektu ZŠ MK a objektu MěÚ

Firma Stavební společnost Kněždub se na základě výběrového řízení stala dodavatelem akce Sanace vlhkosti objektu 1. stupně ZŠ M. Kudeříkové a objektu MěÚ č. 503. Věcným obsahem projektu je
realizace odvlhčení objektu 1. stupně
ZŠ MK a dvou kanceláří objektu MěÚ
č. 503 formou chemické injektáže.
V rámci realizace bude v sanovaných
místnostech provedena i tepelná izolace a nová podlahová krytina.
Práce budou probíhat do konce září
letošního roku v celkovém nákladu
2,6 mil. Kč.

Chodník u Skalické brány

Ve druhé polovině května byl opraven chodník tvořící propoj od hlavní
silnice I/55 u Skalické brány do ulice
Za Valy. Rychlou a velmi kvalitní práci
zde v nákladu 200 tisíc Kč odvedla firma Zlatek Vodička ze Svatobořic.

Petr Helísek

Technické služby
Dětská hřiště

S nástupem teplých letních dní byla
značná péče věnována dětským
hřištím ve městě. Z podnětu
maminek se vyměnily a doplnily
nové dětské houpačky pro batolata
v ul. Kramářská, ul. Zahradní a na
přístavišti, aby se i ti nejmenší
mohli pohodlně a především
bezpečně houpat.
Po karanténě se i pro veřejnost
otevřelo
nové
dětské
hřiště
MŠ v zahradě DDM, které bylo
vybudováno a slavnostně předáno
školce ještě před Vánoci. Nyní si
jej snad naplno užijí všechny děti
k prázdninovým hrám.
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A jako každoročně se provedla revize všech dětských prvků, odstranily se vzniklé závady a vyměnil
písek na pískovištích (vzorky se posílaly na bakteriální rozbor do laboratoře), aby rodiče měli
jistotu, že si jejich děti mohou hrát na všech dětských hřištích.
Zároveň Vás prosíme, zakrývejte pečlivě dětská pískoviště plachtami k tomu určenými a případné
závady hlaste technickým službám.

Pozvání na mamografické vyšetření
Oznamujeme všem zájemkyním,

že se pod záštitou starostky města Strážnice Renaty Smutné

v pátek 4. září 2020

opět připravuje mamografické vyšetření v Brně.
Nezapomeňte si v den kontroly s sebou vzít

žádanku na mamografické vyšetření od svého praktického lékaře.

Odjezd autobusu bude od Hotelu Strážničan v 8.00 hod.
Předpokládaný návrat je ve 13.00 hod.

Cesta do Brna a zpět je hrazena z prostředků města Strážnice.
Počet míst je omezen.

Registrujte se do 25. srpna 2020
na podatelně MěÚ Strážnice, tel. 518 306 011.

Případné dotazy u Libuše Černé na tel.: 733 566 024

Termíny svozu tříděného odpadu – ČERVENEC, SRPEN, ZÁŘÍ 2020

Papír (modré pytle) ................................................................ pátek 3. července, 14. srpna, 11. září
Plast (žluté pytle) .................................................................... pátek 17. července, 28. srpna, 25. září
7–8/2020
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LETEM SVĚTEM
4. 6. TIP NA VÍKEND

5. 6. VÝSTAVY VE STRÁŽNICKÉM ZÁMKU

Vyjít na kopec Žerotín dá zabrat, ale ten výhled
stojí za to!

Pohádkové loutky či obrazy a sochy s láskou k rodné
Tvarožné - přijďte si prohlédnout dvě nové výstavy
ve strážnickém zámku.

7. 6. SKVĚLÁ ATMOSFÉRA,

8. 6. FOTBALISTÉ MAJÍ NOVÉ ZÁZEMÍ

Tento den byl na kurtech ve Strážnici ve znamení
napínavých utkání družstev. Přijďte si také zahrát,
letní sezona je v plném proudu.

Členové Jiskry se mohou těšit z nových a hlavně
funkčních prostor. Slavnostní otevření zmodernizovaného areálu bude 1. 8.

SKVĚLÝ TENIS

10. 6. A UŽ JSME ZASE O KRŮČEK BLÍŽ 14. 6. PELOTON NA KOLE DĚTEM
PROJEL STRÁŽNICÍ

Zaměření předpokládaného návrhu stavby rozšíření
přístaviště Baťova kanálu ve Strážnici za účasti
všech dotčených vlastníků - NÚLK, města Strážnice,
Ředitelství vodních cest ČR.

Peloton cyklistů přivítalo před radnicí vedení města a jako překvapení byla pro účastníky nachystaná
limitovaná série tzv. placek-odznaků města.

15. 6. POCHOD ZA VODU PRO LIDI

18. 6. HOTAŘSKÁ BÚDA

Sobotního protestního pochodu proti zamýšlené těžbě
štěrkopísku se zúčastnilo několik tisíc lidí. Spolu s dalšími kolegy byla i naše starostka a také hejtman JmK.

Prostředí mezi vinohrady má stále stejné kouzlo.
A letos nepřijdete ani o Blues mezi vinohrady, které
se uskuteční 1. 8.

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

FACEBOOKEM
19. 6. STRÁŽNICKÁ STOVKA

22. 6. SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍ KOLEKCI VÍN

Mrkněte na video TVS ze Strážnické stovky, jejíž
účastníci ušli 100 km s převýšením skoro 2 500 metrů, a to všechno do 24 hodin.

Cenu starostky za nejlepší kolekci vín letošního
roku předala starostka majitelům společnosti Rolnická z Hroznové Lhoty, jejíž odrůda Merlot se stala
absolutním vítězem.

28. 6. MODROTISKOVÉ DÍLNY

30. 6. KONEC ŠKOLNÍHO ROKU

Po celý víkend jste mohli nahlédnout pod pokličku
výroby modrotiskových látek a jiných výrobků.

Uplynulý školní rok byl v mnohém jiný, ale co však
zůstalo stejné, je předávání vysvědčení.

1. 7.

2. 7. FOLKLORNÍ VÍKEND

HISTORICKÉ OKÉNKO

Víte, kde že v minulosti byla ve Strážnici jatka?

ZNÁ VÍTĚZE

V ZŠ ŠKOLNÍ

Jsme rádi, že máme ve svém okolí tak velké množství
folklorních srdcařů, kteří nechtěli přijít o tradici posledního červnového víkendu plného folkloru.

2. 7. PUTOVÁNÍ PO VINAŘSKÝCH STEZKÁCH 4. 7.

Už jste ochutnali vína místních vinařů? Připojte se
první srpnový den k Putování po vinařských stezkách Strážnicka.

DEN S HASIČI

Soutěže pro děti, skákací hrad, projížďka po Baťově
kanálu na člunech a ukázka vyproštění z vozidla,
kde se opět ukázalo, jak záslužnou práci hasiči dělají. Na své si přišli všichni.

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

Ze života města
Strážnicí projel peloton Na kole dětem
My, kdo máme štěstí, že jsme zdraví, musíme pomáhat těm, kdo ho mají méně.

Za krásného letního počasí 12. 6. přivítalo vedení města na náměstí Svobody peloton cyklistů
v čele s Josefem Zimovčákem, který se vydal na desetidenní dobročinnou jízdu napříč republikou.
Naše město mělo po roce zase tu čest být zastávkou této cyklotour na trase 2. etapy z Luhačovic
do Bzence. Před radnicí bylo pro účastníky nachystáno malé občerstvení a milým překvapením pro cyklisty byly tzv. placky z limitované edice, vytvořené městem pouze pro tuto událost.
Na modrém odznáčku, který si mohli cyklisté ihned umístit na dresy či batohy, nechyběly naše
hrdé symboly – hrozen na modrotiskovém podkladu.

Každoročním záměrem charitativního projektu Na kole dětem je získání finančních prostředků na pomoc a podporu onkologicky nemocným dětem. Zároveň má za cíl přivádět děti i dospělé
ke sportu a vykouzlit úsměv na dětských tvářích. Letošní 11. ročník se však přeci jen lišil, díky koronavirovým omezením byl menší a tvořen převážně sportovci a zástupci partnerů či sponzorů akce.
Své příznivce si však akce i letos u nás našla a myslíme si, že všichni měli radost, když ani tentokrát
v pelotonu nechyběl oblíbený profesor Pavel Pafko, jenž se v těchto dnech v plné síle dožívá vzácného jubilea 80 let. Ze srdce mu gratulujeme a těšíme se nejenom s ním za rok na shledanou! EH
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Pochod proti těžbě štěrkopísku

Přestože byl velmi horký den, tisíce lidí se v sobotu 13. 6. 2020 zúčastnily Protestního pochodu Za vodu pro lidi. Akci, trefně poukazující na zásadní význam tohoto zdroje pitné vody pro celý okres Hodonín, iniciovala
ve spolupráci s dalšími senátorka Anna Hubáčková, která se boji proti těžbě štěrkopísku s velkou intenzitou věnuje. Na organizaci se podílela i firma Vodovody a kanalizace Hodonín, a. s. Všechny posudky, které si zadal
těžař a ministerstvo životního prostředí, jednoznačně straní těžaři. Všechny
geologické posudky, expertizy a matematické modely, které jsme si zadali
my, jako správce a vlastník prameniště, říkají: Netěžit! Je to zločin a nesmí
to tak být. Co dělá ministerstvo? Naše argumenty nebere vůbec v potaz,
alarmoval Pavel Koubek, ředitel firmy. Mezi protestujícími samozřejmě nechybělo město Strážnice, které zastoupila starostka Renata Smutná a také
poslanec parlamentu Radek
Holomčík. Starostka spolu
se svými kolegy z okolních
obcí velmi ocenila aktivitu
a obětavost účastnících se pěších poutníků všech
věkových kategorií, od nejmenších dětí až po seniory.
Je pro nás všechny velmi potěšující, že je trvale slyšet i hlas Strážničanů v tomto životně důležitém boji,
a tak pochopitelně nemohli chybět ani na pochodu.
(Bližší informace o celé kauze můžete dohledat též
v červnovém čísle Strážničanu.)
M. Chovancová

Soutěž o nejlepší kolekci vín

I přesto, že se letos kvůli koronavirové pandemii nemohl uskutečnit tradiční Josefský košt vína
ve Strážnici, degustace hodnotící jednotlivá vína
proběhla ještě beze změny několik dní před plánovanou akcí. Pohár starostky za nejlepší kolekci vín
letošního roku předala starostka Renata Smutná
majitelům společnosti Rolnická, a. s., jejíž odrůda
Merlot se stala absolutním vítězem. I další odrůdy
z tohoto vinařství dosáhly skvělého hodnocení, například Muškát Moravský - vítěz své kategorie. Ještě
jednou moc gratulujeme otci a synovi Solaříkovým,
majitelům společnosti Rolnická, kteří se výrobě
vína věnují již
po několik generací.

Především ale chceme poděkovat organizátorům celé akce
ze ZO ČZS Strážnice za obrovské úsilí, které s přípravou koštu
do poslední chvíle měli, a to tentokrát navíc ještě přibyla starost o uchování nasbíraných vzorků. Velkorysým dárkem městu pak bylo jejich rozhodnutí, že sesbíraná vína se nebudou
vracet, ale vinaři je nabídnou pro potřeby kultury ve městě.
Moc děkujeme a těšíme se, až budeme mít příležitost a vína
ochutnáme. 			
Eva Helísková

7–8/2020

9

Den s hasiči

Hasičům se v sobotu 4. 7. podařilo připravit krásné odpoledne nejen
pro rodiny s dětmi. Za perfektního počasí a hojné přízně účastníků
– obyvatel Strážnice i hojných turistických návštěvníků z autokempinku a dalších míst – si děti mohly zasoutěžit na několika stanovištích, projet se na člunech na Baťově kanálu, vyzkoušet si policejní
i hasičská auta, zařádit si na skákacím hradě i dát si něco dobrého na zub. Zpestřením celé akce byla ukázka vyprošťování osoby
z vozidla. Figurantku dělala starostka města, která si ve speciálním
obleku vyzkoušela, jaké to je být v pozici účastníka autonehody.
Skvělý zásah záchranářů opět dokázal, jak je jejich práce potřebná a díky jejich četným zkušenostem z velkého množství zásahů
i nenahraditelná. A to i přesto, že si všichni samozřejmě přejeme,
abychom ji museli využívat co nejméně. Zábava pro dospělé pak
pokračovala od 20.00, kdy si všichni příznivci mohli zatancovat
u kapely Sargon. Za příjemné odpoledne i za činnost strážnickým
hasičům za celé město moc děkujeme.
Monika Chovancová
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Obnova ve strážnickém parku

Vážení spoluobčané,
Národní ústav lidové kultury v r. 2017 zadal renomovanému krajinnému architektu Přemyslu Krejčiříkovi zpracování projektové dokumentace na obnovu severní části zámeckého parku (plochy kolem amfiteátru Bludník) pod názvem Podpora biotopu strakapoudů jižního a prostředního v ptačí oblasti Bzenecká Doubrava – Strážnické Pomoraví, CZ.05.4. 27/0.0/0.0/18_107/0008845.
Projekt byl ve fázi zpracování průběžně konzultován se zástupci NPÚ, AOPK ČR CHKO Bílé Karpaty a KÚ Jm kraje, odbor životního prostředí, a následně i řádně povolen, na základě čehož se
v r. 2019 podařilo na realizaci projektu získat finanční podporu z prostředků Evropského fondu
pro regionální rozvoj v rámci Operačního programu Životní prostředí 2014–2020. Celkové předpokládané náklady na realizaci činí 8,6 mil. Kč.
Koncem r. 2019 bylo zahájeno výběrové řízení na dodavatele akce, v rámci kterého ekonomicky
nejvýhodnější nabídku podala fy. Zábojník – contractors, s. r. o.
Zahájení revitalizace vybrané části zámeckého parku je naplánováno na 1. srpna a dokončení
výsadbových prací se předpokládá k 30. 5. 2021. Následná péče bude probíhat do roku 2023. Již
dnes je tato část parku pro veřejnost uzavřena a veřejnosti je přístupná jen v době konání Mezinárodního folklorního festivalu. Řešená část parku je domovem zvláště chráněných živočichů NATURA 2000, jako je strakapoud jižní a prostřední. Zámecký park je součástí ptačí oblasti Bzenecká
Doubrava – Strážnické Pomoraví.
Cílem navrhovaných úprav je ošetření 64 stromů a odstranění 196 nevyhovujících dřevin, které
jsou přehoustlé a jako nálety utlačují věkovité stromy, jež určují vzhled zámeckého parku. Věkovité stromy budou ošetřeny a zachovány, protože jsou domovem pro strakapoudy, na jejichž
podporu biotopu se obnova připravuje. Částečně se v parku projevila i nemoc Chalara fraxinea
z Japonska, která je známá také jako chřadnutí jasanů. Nemoc se projevuje rychlým prosycháním
větví jasanů. Také tyto odumírající stromy budou odstraněny. Ošetření a doplnění se rovněž dočká
i alej vymezující Zbojnickou louku. Na místo vykácených stromů budou vysázeny mladé perspektivní stromy, jako jsou duby, habry, buky a lípy. Celkem bude vysázeno 400 nových stromů,
které budou páteřní kostrou parku pro příští generace.
Jako prostor pro nové výsadby vzniknou v rámci porostů palouky, které budou příznivým prostředím pro vývoj mladých sazenic. V takto otevřených a rozvolněných porostech bude navržena také
obnova lučních společenstev. Celková plocha obnovených luk bude téměř 3 hektary. Podrosty
česneku medvědího budou samozřejmě zachovány. Pomístně se v aleji vyskytuje podražec křovištní, na který je vázán specifický
hmyz - pestrokřídlec podražcový (Zerynthia polyxena). Porosty
budou vyznačeny v terénu před
započetím prací a tato místa výskytu budou mimo obnovu lučních porostů. Do porostů se tak
dostane světlo, které umožní návrat květnatých luk, jenž nahradí
současné porosty kopřiv a dalších plevelných rostlin.
Práce budou prováděny za přísného dohledu pracovníků Agentury ochrany přírody a krajiny,
Národního památkového ústavu
a Krajského úřadu Jm kraje, odboru životního prostředí.

P. Krejčiřík, R. Okániková
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Strážnické slavnosti 2020		

Foto David Rajecký a D. a Z. Bobčíkovi

S tím, jak se přibližoval poslední červnový víkend –
tradiční termín největšího mezinárodního folklorního festivalu ve střední Evropě, letos ovšem zrušeného z důvodu koronavirové epidemie – do srdcí většiny
z nás se vkrádal smutek a nostalgie. Neozve se známá
festivalová znělka, tribuny na stadionech v parku budou marně čekat na diváky, stejně jako busty velkých
primášů na známých místech zůstanou osamělé, široké košile strážnických šohajů se nespojí při zahajovacím, vždy tak emocionálním, danaji, ani barevné
sukně strážnických děvčat se neroztočí, to jen stoleté
stromy v parku se šuměním pokusí nahradit festivalové hemžení... Jistou útěchou nám mohlo být vědomí, že jubilejní 75. ročník MFF Strážnice se náhradou
představí alespoň ve své i-podobě, jako internetové
vysílání na sociálních sítích. Zaplať Pán Bůh za to,
chtělo by se říct.
Realita ovšem byla ještě jiná a mnohem lepší!
Kdo chtěl, mohl sledovat internetové vysílání, avšak
televize Noe navíc přinesla živé vysílání z pátečního
dění v podzámčí, tedy strážnického cifrování u busty Slávka Volavého a v zahradě u Červenkových,
kde se sešli věčně mladí srdcaři z Danaje. Vzácný televizní čas pak vyhradila Noe pro Strážničany
i v nedělním odpoledni, ve kterém se spojily všechny tři strážnické soubory a se svými muzikami
zcela zaplnily nejen zámecké nádvoří, ale i srdce nás, sledujících je prostřednictvím TV vln.
Díky moc, ale nejen za to. Především za hřejivou spontánnost, se kterou dnem i nocí ožila folklorní
stanoviště, tzv. hnízda - u Boturů, na farní zahradě u sv. Martina, v přístavišti U Mokrejch banditů,
ale také v dalších zahrádkách a městských koutech. Včetně improvizovaného průvodu mladých
krojovaných Strážničanů městem, jimž vítanou odměnou bylo rovněž velmi improvizované a netradiční občerstvení – ledové nanuky podávané s vychlazeným strážnickým vínem. Prý výborné,
třeba zkusit.
Strážničané Strážničanům, ale i všem přátelům zblízka i zdáli, nám všem dokázali, že naše letité
motto rozhodně není jen prázdnou frází. Ten krásný pocit určitě stojí za to. Stejně jako nálada
všech domácích, kteří si tentokrát svoje slavnosti po domácku opravdu užili, bez starostí o své jindy tak milé návštěvníky, zkrátka jen sami pro sebe. Na letošní Strážnické už nám zůstávají jenom
pěkné, byť netradiční vzpomínky. A příští rok na shledanou, raději však už zcela tradičně!

Renata Smutná

Střípky strážnické historie
Počátek slavností

Počátek slavností lidového zpěvu, hudby a tance učinil strážnický Slovácký krúžek s předsedou
Otou Ševčíkem v roce 1938 v petrovských Plžích. V době německé okupace myšlenka slavností
nebyla na pořadu dne, ale již v lednu 1946 vzniklo družstvo pro postavení kulturního domu,
předsedou byl František Koseček, a v tomto družstvu vznikl popud pro pořádání velkých národopisných slavností. Vznikl přípravný výbor, jehož předsedou byl Oto Ševčík, jednatelem František
Postřehovský a tajemníkem Ladislav Baňouch. Výbor získal pro pořádání slavností zámecký park
a zajistil účast národopisných skupin z celé republiky. K dobrým základům této mimořádné akce
velmi přispěl znalec slováckého národopisu univerzitní profesor Vladimír Úlehla, který vyzvedl
Strážnici ve svém díle Živá píseň jako pravou klenotnici lidové písně. A v červenci 1946 to všechno
začalo, průvod městem, vystoupení v parku plném návštěvníků…
P. S. Na fotografii z roku 1947 je cimbálová muzika Slávka Volavého – nejvýznamnější osobnosti
této kulturní sféry.

Historiografické trio města

Tito tři historikové zaujímají klíčové postavení v dějepisu města Strážnice. Jejich práce je vynikající
a překračuje výrazně rámec běžné kronikářské rutiny. Leopold Nopp (1859–1937), historik, učitel
a archivář u rodu Magnisů. Jan Skácel (1899–1984), historik, učitel a kronikář města. Jiří Pajer
(1948), historik, archeolog, etnograf a muzikant. Každý představuje jinou generaci a různou dobu,
ale na druhé straně i kontinuitu,
poněvadž Nopp se časově protíná
se Skácelem a Skácel s Pajerem.
Při vší úctě ke všem ostatním, toto
je pro mě z pohledu města hvězdná historiografická trojka.

Walter Bartoš
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Rodinné centrum Strážnice

Mateřský klub SEDMIHLÁSEK v prázdninovém čase:
otevřeno podle zájmu a po domluvě s maminkami
PŘÍPRAVA SNOUBENCŮ NA MANŽELSTVÍ
– pro jednotlivé páry nebo skupinku
(na základě domluvy na tel. 603 240 533)
DĚTSKÁ SKUPINA RYBIČKA STRÁŽNICE
– provoz celoročně
ZÁKLADNÍ RODINNÉ PORADENSTVÍ
– po domluvě na kontaktní adrese

MŮŽETE SE HLÁSIT NA PODZIMNÍ FORMAČNÍ AKCE:
KURZ EFEKTIVNÍHO RODIČOVSTVÍ

KAVÁRNA JEN PRO NÁS DVA aneb STKáčko našeho vztahu
Na obě akce je omezený počet účastníků, tak neváhejte!
A TAKY NĚCO ZÁBAVNÉHO : VESELÉ ODPOLEDNE S POHÁDKOU
			
NEDĚLE 23. 8. od 15 hod. Zahrada u sv. Martina
POZOR ZMĚNA! Plánovaná akce 26. 7. bude přesunuta na 13. 9. – PÁ, PÁ LÉTO
Kontakt: B. Bučková, mob. 603 240 533, www.straznice.dcpr.cz, facebook Rodinné centrum
Strážnice z.s.

Danájek

Dětský taneční soubor Danájek přijímá nové členy.
Je určen pro děti od tří let.
Přijďte ve čtvrtek 3. 9. 2020 od 17.00 do 18.00 hodin
na vyšívačku u parku.

Těšíme se na vás!
Jana, Markéta a Veronika
7–8/2020
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Školní rok 2020/2021 začne v úterý 1. září

Petr Tomeček

Základní škola Marie Kudeříkové přeje všem čtenářům Strážničanu krásné prázdniny nebo hezkou
dovolenou a současně svým žákům připomíná, že nový školní rok 2020/2021 bude zahájen 1. 9. 2020
v 8 hodin ve všech třídách s výjimkou budoucích prvňáčků, pro které bude připraveno slavnostní
zahájení školní docházky od 9 hodin ve velké klubovně v 1. patře tělocvičny.

Rozpočti si to!

Jedlá zahrada

Naše škola se od minulého roku
zapojila do projektu nazvaného
KaPoDaV (Podpora kariérového
poradenství, podnikavosti pro
udržitelný rozvoj a dalšího vzdělávání v Jihomoravském kraji).
Cílem tohoto projektu bylo u žáků
rozvíjet samostatnost, tvořivost,
vlastní iniciativu, podnikavost,
ale i finanční gramotnost při práci na jednotlivých miniprojektech.
Spolu se žáky šestých, sedmých
a osmých tříd jsme si z pestré nabídky zvolili miniprojekt Jedlá zahrada.
S jeho pomocí jsme chtěli zvelebit
část naší školní zahrady, která by
se proměnila na jedlou zahradu.
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Martina Vavříková

V průběhu uplynulého školního roku se žáci z 9. B v rámci projektu KaPoDaV zúčastnili soutěže Rozpočti si to! Jedná se o soutěž
ve finanční gramotnosti, dvou až čtyřčlenné týmy si vylosovaly
svůj model rodiny, od klasické rodiny, přes rodiče samoživitele, až
po soužití 4 studentů. Ve třech kolech si v nejrůznějších situacích,
které vycházely z reálného života, vyzkoušely, jak nejlépe hospodařit s penězi a zároveň plnily úkoly, které jim pomáhaly vzdělávat
se v oblasti finanční gramotnosti.
Naše deváťáky soutěž velmi bavila, a tak není divu, že z pěti týmů
se tři dostaly mezi nejlepší desítku v Jihomoravském kraji, a vybojovaly si tím možnost účastnit se projektového oblastního finále
v Brně. Vzhledem k situaci nakonec do Brna odjel jen jeden tým,
který nás velmi pěkně reprezentoval. Přestože se mu nepodařilo
postoupit do celostátního finále, cenné znalosti a dovednosti z oblasti finanční gramotnosti jsou samy o sobě neocenitelnou odměnou, která se bude v dalším životě hodit.

Vojtěch Studénka

7–8/2020

V září minulého roku jsme po několika měsících práce
uspěli. Náš projekt byl vybrán odborníky z ekologického
sdružení Lipka Brno.
V jarních a letních měsících tohoto roku jsme tedy pracovali na samotné zahradě (okopávali, ryli, vozili hlínu
a připravovali vše k výsadbě). Tesař a ochotní tatínci
postavili podpěrný systém, u kterého jsme pak zasadili
stolní hrozny.
Do našeho snažení nám zasáhlo řádění koronaviru
a přerušení výuky v naší základní škole. Na dokončení projektu (nákup a samotné vysazení všech sazenic
a keřů) jsme začali pracovat ihned po nástupu do školy
(v tomto případě nás zastoupili žáci z pátého ročníku).
Vše se podařilo a při rozdávání vysvědčení nás hřálo u srdce to, že jsme mohli pro naši školu a pro další
naše spolužáky udělat něco, z čeho budeme mít všichni užitek i nadále.

Poděkování

Petr Tomeček

Když 1. září 2019 začínal školní rok, nikoho z nás ani ve snu nenapadlo, že na jaře 2020 dojde z důvodu pandemie nemoci COVID-19 k přechodu od prezenční výuky k výuce na dálku a že se všichni žáci
po 10. březnu budou moci do školy vrátit až na konci školního roku vyzvednout si vysvědčení. O to víc
potěšily projevy spolupráce, pomoci a podpory, na které jsme se mohli spolehnout. Proto bych chtěl
na tomto místě poděkovat všem rodičům za podporu a spolupráci i projevy ocenění naší práce. Děkuji
všem žákům a pedagogům za snahu a chuť překonávat překážky a problémy. Děkuji také zřizovateli
školy – městu Strážnici. V rámci tohoto vyjádření bych chtěl poděkovat také rodině Hořáků a Janíků za
dlouholetou podporu při organizaci sběrových akcí a za pravidelné půjčování váhy. A dík patří také vedení a zaměstnancům technických služeb za vstřícnost a pomoc při stěhování vybavení a přípravě prostor školy před chystanou prázdninovou rekonstrukcí v budovách I. a II. stupně na konci školního roku.

Základní škola Školní Strážnice
Poděkování starostce a místostarostovi

Blanka Jančíková

Letošní školní rok byl ve všech směrech výjimečný. Žáci i učitelé se museli vypořádat s řadou
omezení a hygienických nařízení vlády. Proto pro nás bylo v této době příjemným překvapením, že
dětem k jejich svátku přišli 1. 6. do školy popřát starostka Renata Smutná a místostarosta Walter
Bartoš. Pozdravili se s žáky 1. stupně a předali jim malý dárek, ocenili také práci všech pedagogů.
Děkujeme.

7–8/2020
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Tvoříme a hrajeme si ve školní družině

Veronika Přibylová

Ve školní družině jsme květen přejmenovali na měsíc pohádek. Děti vyráběly s pomocí vychovatelek hrady z papíru, které si pak různě samy domalovávaly a upravovaly. Dělaly erby, malovaly
okna, lepily vlajky, vystřihovaly rytíře a různé jiné postavy. Z některých pohádek jsme si zkusili
i něco zahrát, což děti velmi bavilo.
Protože naše škola má keramickou dílnu, tak jsme se domluvili a vyrobili si ve školní družině
různé keramické výrobky (zvonky, misky, andílky, pejsky, ptáčky, sovy a další zvířátka). Některé
děti si pak své výtvory odnesly domů, další povedené výrobky se staly součástí výstavy v místní
knihovně. Mezi dalšími vystavenými výtvarnými pracemi jsou také koláže anebo papírové origami.

První setkání s budoucími prvňáčky

Svatava Gajdoštíková

Vzhledem ke koronavirové krizi se budoucí prvňáčci ZŠ Školní nemohli společně setkat na jarním
tvoření ani při zápisu do 1. třídy, na který se tolik těšili. Pro mnohé z nich byla společná schůzka
budoucích prvňáčků a jejich rodičů dne 18. června první návštěvou naší školy, na které jsme
se aspoň trochu společně poznali.
Úplně poprvé, i když vzhledem k hygienickým nařízením vyhlášeným vládou ČR rozděleny
do skupin, mohly děti zasednout do školních lavic, vyzkoušet si své vědomosti a dovednosti pomocí interaktivní tabule, zazpívat si, popovídat, seznámit se s prostředím školy a poznat své budoucí
spolužáky. Děti byly moc šikovné a jistě z nich budou úspěšní žáci třídy 1. A.
Doufejme, že nás v příštím školním roce 2020/2021 bude provázet hlavně pevné zdraví a budoucím prvňáčkům ZŠ Školní popřejme hodně školních úspěchů, plno nových kamarádů a radost
z jejich prvních školních dnů.

Sazka olympijský víceboj – naše úspěchy

Naše škola se od začátku školního roku zapojila
do největšího školního projektu v České republice.
Při testování si žáci zdokonalovali své motorické
schopnosti a dovednosti. Za své celoroční snažení
získala škola stříbrný certifikát a spoustu diplomů
a odznaků pro jednotlivé žáky. Na základě vyhodnocení výsledků se žáci 1. stupně také dozvěděli,
pro jaké typy sportů mají předpoklady.
Ve 4. třídě dosáhl nejlepšího výkonu Pavel Labaj,
Jonáš Rybecký a Anna Martinková. Nejlepšími
sportovci 5. třídy jsou Matěj Valachovič, Anna
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Leskovská a David Nedorostek.
Na druhém stupni získali bronzový odznak všestrannosti: Liliana Dinková (6. A), Katka Chmelařová (6. A), Michaela Konderlová (6. A), Lucie Gajdová (7. A), Jakub Dobiš (7. B), Jindřich Morávek
(7. B), Adriana Bačíková (7. B), Anežka Jančíková (7. B), Šárka Janečková (7. B), Natálie Macháčková (7. B), Xenie Prohászková (8. A).
Na vytoužený stříbrný odznak dosáhla skvělým výkonem
Adriana Chmelařová (7. B).
Myslím si, že jsme v celorepublikové konkurenci obstáli na výbornou a výkony žáků se budou
zlepšovat. Tento projekt krásně motivuje žáky
a zlepšuje jejich fyzickou kondici. Příští rok bychom se také rádi zúčastnili postupových soutěží, které vedou až k republikovému finále. Tak
nám držte palce.

Začátek školního roku 2020/21

Blanka Jančíková

Zahájení školního roku 2020/2021 proběhne na školním dvoře v úterý 1. září 2020 v 8.00.
Po slavnostním přivítaní nových žáků a krátkém kulturním programu se všichni žáci přesunou
s třídními učiteli do svých tříd.
V novém školním roce si všichni přejeme, aby proběhl ve zdraví, klidu a pohodě a aby žákům přinesl hodně úspěchů, příjemné zážitky a spoustu nových kamarádů.

Purkyňovo gymnázium Strážnice
Úspěchy našich žáků

Jana Hálková, Lenka Macháčková

Druhé pololetí minulého školního roku bylo silně ovlivněno karanténou, která zasáhla nejen do
výuky, ale také způsobila zrušení nebo výrazné změny v průběhu soutěží, kterých se žáci pravidelně účastní.
Tak jako další soutěže i 42. ročník soutěže Středoškolské odborné činnosti (SOČ) byl letos realizován elektronicky, tj. obhajoby
prací proběhly tzv. online, tudíž prostřednictvím videonahrávek
a videokonferencí a bez přítomnosti soutěžících. Krajské kolo
SOČ se konalo od 11. do 15. května. Odborná porota posuzovala kromě práce samotné i natočené prezentace, čímž byla práce
soutěžících rozšířena a ztížena. Výborný úspěch dosáhl maturant
Martin Hořák s prací Akustická pohoda ve škole, v níž zpracoval
výsledky vlastních měření akustických hodnot v učebnách gymnázia a doporučil možná vylepšení.
V oboru Stavebnictví, architektura obsadil v krajském kole 2. místo a probojoval se do celostátního kola, které proběhlo 13. června 2020 opět online. Porotci hodnotili práce na základě písemné
verze práce, případně příloh, videa s prezentací práce a odpovědí na dotazy. Třinácté místo v celorepublikovém klání je úspěchem.
V uplynulém školním roce dosáhl vynikajícího úspěchu i žák sexty Michal
Jaroš, a to v soutěži Přírodovědný klokan v kategorii Junior. Po vítězství
v krajském kole obsadil v celostátním kole 2. místo a získal 111 ze 120
možných bodů. Této soutěže se zúčastnilo v kategorii středních škol 14 052
řešitelů z celé republiky. K dosaženým výsledkům oběma blahopřejeme!
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Sport
TJ Orel Strážnice informuje

Přestože již došlo k určitému uvolnění omezujících opatření kvůli šíření viru COVID-19, letos se
neuskuteční tradiční Farní odpoledne na Zahradě u sv. Martina pořádané Farním úřadem a TJ Orel
Strážnice u příležitosti Strážnické pouti. Proto si Vás a hlavně malé závodníky dovolujeme pozvat
aspoň na tradiční Závody
kol a koloběžek na závodní okruh
do
Starého
města, které
se uskuteční
v neděli 16. 8.
odpoledne po
Farní pouti.
Více informací najdete na
přiloženém
plakátku.

Tělocvičná jednota Sokol Strážnice

Florbalové oddíly a oddíl zdravotního cvičení seniorů sice přišly o pár svých tradičních akcí vinou
covidové situace a zákazu sportování, ale ihned po uvolnění opatření začínají všechny oddíly
trénovat a cvičit. Venku pilujeme fyzičku a senioři v tělocvičně v Domě dětí a mládeže zápolí se
zdravotními cviky.
Ke konci června florbalisté i senioři ukončili tréninky a cvičení posezením na Flagu a v restauraci u Kalendů, kde zhodnotili cvičební rok, rozdali si malé upomínky a děti (hráči
florbalových oddílů) poděkovali rodičům za podporu.
S florbalisty se setkáme hned v červenci na příměstském
florbalovém soustředění a v srpnu na fyzičkách.
Oddíl zdravotního cvičení začíná v září v tělocvičně na DDM. Cvičitelé a trenéři děkují hráčům, cvičencům a rodičům dětí za jejich trpělivost a snahu. Trenérský a cvičitelský tým T. J. Sokol Strážnice
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Máte rádi pohyb a nebojíte se dát si do těla? Pak právě pro vás tu máme již třetí ročník běžeckého
závodu Partyzánská. Akce se koná 19. 9. 2020 v Radějově a je nutné se registrovat nejpozději
do konce srpna.
Startovné 250 Kč jde na občerstvení pro závodníky, technické zázemí, sanitku se zdravotníky
a další. V případě okolností zrušení závodu (např. nemožnost uskutečnění akce z důvodu nařízení
vlády) se poplatek vrací, pokud byl závod zrušen s dostatečným předstihem (což jsou tři týdny).
Závod má dvě varianty – Long (38 km,
převýšení 1105 km)
a Short (19 km, převýšení 780 km). Je
tedy zaměřený nejen
na zkušené běžce,
ale třeba i na začátečníky. Kratší trasa
se dá v časovém limitu, který je třeba
dodržet (5 h 40 min),
zdolat pouhou chůzí.
Na tratích je několik
hlídek, které kontrolují dodržování dané
trasy, a tři občerstvovací stanoviště.
V povinné výbavě je
kromě dobrých bot
a zdravého rozumu
i zařízení GPS (hodinky či mobil), kde
musí být uložena
daná trasa závodu.
(Podrobně popsáno
na webu závodu.)
Veškeré další informace včetně pravidel, mapy, registrace a případného
kontaktu naleznete
na webu www.partyzanska.cz.
Závod zaštiťuje zapsaný spolek Moravia
Artisti Societa, z. s. ze Strážnice. Hlavními iniciátory závodu jsou Jana Javorová,
Jakub Binder, Zdeněk Zvěřina, Richard
Šebesta a jejich přátelé.

Za organizátory Jakub Binder
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Kultura ve městě
Národní ústav lidové kultury
Dožínky ve skanzenu
Ne 19. 7. 2020

Oslava sklizně s tradičním dožínkovým průvodem. Ukázky žňových
prací – sečení obilí kosou s hrabicí
a žacím strojem, mlácení obilí motorovou mlátičkou i cepy. Ochutnávka
čerstvě upečeného chleba a koláčků
z nové mouky, ale i letní speciality
– kvašené okurky. Dožínkový průvod v podání folklorního souboru
ze Slovácka.
Program pro veřejnost od 9.00
do 17.00 hod

Hasičská neděle
Ne 9. 8. 2020

Z historie do současnosti v podání hasičských sborů z okolí Strážnice a jejich hostů.
Představení historické i současné hasičské
techniky: vozidel značky Tatra, cisteren
i užitkových vozidel. Program pro veřejnost
od 9.00 do 17.00 hod

Pouť ve skanzenu
So 15. 8. 2020

Návštěvníci si budou moci v prostředí Muzea vesnice jihovýchodní Moravy užít jarmareční pouťové atmosféry – potkat flašinetáře, mořskou
pannu v kádi, rozličná představení
pro dámy, pány i děti, spoustu stánků s lákavým zbožím a další atrakce,
které ke každé pouti neodmyslitelně
patří.
Program pro veřejnost od 9.00
do 17.00 hod
Těšíme se na Vaši návštěvu.
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PROGRAM

21:00 hod. | 130 Kč

PÁTEK

3.7.
KOMEDIE | ČR | 2020 | 101 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

KOMEDIE / DRAMA / VÁLEČNÝ | USA, NOVÝ ZÉLAND, ČR | 2019 | 108 MIN | ČESKÉ TITULKY

20:30 hod.

21:00 hod. | 70 Kč

NEDĚLE

5.7.

DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ | ČR | 2020| 100 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

21:00 hod. | 90 Kč

ÚTERÝ

7.7.

KOMEDIE / KRIMI | USA,GB | 1998 | 117 MIN | ČESKÝ DABING

20:30
hod.
21:00 hod.
| 130
Kč

ČTVRTEK
KOMEDIE | ČR | 2020 | 111 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

21:00 hod. | 70 Kč

KOMEDIE / DRAMA | ČR, SK | 2020 | 107 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

PREMIÉRA | 20:30 hod.
20:30
hod.
21:00 hod.
| 90
Kč
20:30
hod.

DRAMA / ŽIVOTOPISNÝ / HUDEBNÍ | USA, GB | 2018 | 134 MIN | ČESKÉ TITULKY

21:00 hod. | 90 Kč

NEDĚLE

20:30 hod.
21:00 20:30
hod. | hod.
90Kč

ÚTERÝ

28.7.
HOROR / THRILLER / SCIFI | USA | 2020 | 125 MIN | ČESKÉ TITULKY

změna programu vyhrazena
ČTVRTEK

21:00 hod. | 130 Kč

30.7.

12.7.
ANIMOVANÝ / KOMEDIE / RODINNÝ | USA | 2019 | 86 MIN | ČESKÝ DABING

21:00 hod. | 90 Kč

ÚTERÝ

14.7.

DOKUMENTÁRNÍ | ČR | 2020 | 93 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

PÁTEK

20:30
hod.
21:00 hod.
| 130
Kč

31.7.

ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA / HUDEBNÍ | GB, CAN, USA | 2019 | 121 MIN | ČESKÉ TITULKY

21:00 hod. | 90 Kč

ČTVRTEK

16.7.
DOBRODRUŽNÝ / DRAMA / RODINNÝ | USA | 2020 | 100 MIN | ČESKÝ DABING

PREMIÉRA | 20:30 20:30
hod. hod.
21:00 hod.
Kč
20:30| 70
hod.

MUZIKÁL / ROMANTICKÝ / KOMEDIE | USA | 1978 | 106 MIN | ČESKÝ DABING

SOBOTA

21:00 hod. | 70 Kč

AKČNÍ / DRAMA / SCI-FI | USA | 2020 | ČESKÉ TITULKY

SOBOTA

20:45 hod. | 90 Kč

1.8.
DRAMA / KOMEDIE / ROMANTICKÝ | USA | 1994 | 142 MIN | ČESKÝ DABING

NEDĚLE

20:45 hod. | 90 Kč

2.8.
POHÁDKA | ČR | 2019 | 95 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

ÚTERÝ

20:45 hod. | 90 Kč

4.8.

18.7.

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / KRIMI / KOMEDIE | USA | 2020 | 109 MIN | ČESKÉ TITULKY

KOMEDIE / DRAMA | ČR | 1999 | 116 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

19.7.

20:30 hod.
21:00 hod. | 90 Kč

PÁTEK

26.7.

10.7.
KOMEDIE / ROAD MOVIE | USA | 1994 | 107 MIN | ČESKÝ DABING

NEDĚLE

PREMIÉRA | 20:30 20:30
hod. hod.
21:00 hod.
Kč
20:30| 70
hod.

KOMEDIE | ČESKOSLOVENSKO | 1976 | 93 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

PÁTEK

PÁTEK

SOBOTA

25.7.

9.7.

17.7.

21:00 hod. | 90 Kč

PÁTEK

24.7.

AKČNÍ / KRIMI | USA | 2019 | 113 MIN | ČESKÉ TITULKY

11.7.

20:30
hod.
21:00 hod.
| 130
Kč
20:30
hod.

ČTVRTEK

23.7.

KOMEDIE / RODINNÝ | ČSR | 1982 | 82 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

SOBOTA

20:30
hod.
21:00 hod.
Kč
20:30| 90
hod.

ÚTERÝ

21.7.

20:30
hod.
21:00 hod.
| 90
Kč
20:30
hod.

ANIMOVANÝ / KOMEDIE / RODINNÝ / FANTASY | USA | 2020 | 113 MIN | ČESKÝ DABING

ČTVRTEK

20:45 hod. | 70 Kč

6.8.
POHÁDKA / KOMEDIE | ČESKOSLOVENSKO | 1971 | 79 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ
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20:45 hod. | 130 Kč

PÁTEK
ANIMOVANÝ / KOMEDIE | USA | 2020 | ČESKÝ DABING

KOMEDIE / DRAMA | ČR, SLO | 2000 | 103 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

17:00 hod. | 350 Kč / 450 Kč

NEDĚLE

8.8. ŽIVĚ: MŇÁGA A ŽĎORP, MINUS123MINUT

23.8.

SOBOTA

HUDEBNÍ KONCERT

NEDĚLE
NEDĚLE

20:45 hod. | 70 Kč

9.8.

20:45 hod. | 90 Kč

ÚTERÝ

11.8.

KOMEDIE / POETICKÝ | ČESKOSLOVENSKO | 1980 | 93 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

20:45 hod. | 90 Kč

ÚTERÝ

ŽIVOTOPISNÝ / KRIMI / DRAMA / HISTORICKÝ | USA | 2019 | 131 MIN | ČESKÉ TITULKY

hod.
| 90 Kč
Kč
21:00 hod. 20:45
| 350 Kč
/ 450
ÚTERÝ

ČTVRTEK
SOBOTA

27.8.
8.8.

DRAMA | ČR, SK, UA | 2019 | 169 MIN

KOMEDIE / KRIMI / DRAMA / THRILLER / MISTERIÓZNÍ | USA | 2019 | 131 MIN | ČESKÉ TITULKY

20:45 20:30
hod. | hod.
70Kč

STŘEDA

VELKÝ LETNÍ KVÍZ

12.8.

PREMIÉRA | 20:30 20:30
hod. hod.
20:45 hod. | 130Kč

ČTVRTEK

NEDĚLE
PÁTEK

20:45 hod. | 130 Kč

28.8.

ANIMOVANÝ / DOBRODRUŽNÝ / KOMEDIE / RODINNÝ | USA | 2020| 91 MIN | ČESKÝ DABING

ZÁBAVNÝ KVÍZ O HODNOTNÉ CENY | MODERUJE FILIP CHLUD

PREMIÉRA | 20:30 hod.
20:45 hod. | 70 Kč

SOBOTA

29.8.

13.8.

KOMEDIE / RODINNÝ / DRAMA | ČESKOSLOVENSKO | 1976 | 95 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

KOMEDIE | ČR | 2020 | ČESKÉ ZNĚNÍ

PÁTEK
PÁTEK

20:45 hod. | 90Kč
20:30 hod.

24.7.
14.8.

WESTERN / DRAMA / THRILLER / MISTERIÓZNÍ | USA | 2015 | 168 MIN | ČESKÝ DABING

15.8.

20:45 hod. | 70 Kč

25.8.

WESTERM / KOMEDIE / DOBRODRUŽNÝ | USA | 1994 | 127 MIN | ČESKÝ DABING

SOBOTA

20:45 hod. | 90 Kč

SOBOTA

22.8.

7.8.

hod.Kč
19:00 hod. | 350 20:30
Kč / 450

DIVADLO: PARFÉM V PODEZŘENÍ

DIVADLO RADKA BRZOBOHATÉHO PRAHA
HRAJÍ: VALÉRIE ZAWADSKÁ, JANA ŠVANDOVÁ, SIMONA POSTLEROVÁ, LUKÁŠ BURIAN A DALŠÍ

NEDĚLE

20:45 hod. | 90Kč

16.8.
ANIMOVANÝ / AKČNÍ / KOMEDIE / SCI-FI / RODINNÝ | USA | 2020 | 100 MIN | ČESKÝ DABING

ÚTERÝ

18.8.

20:30
hod.
20:45 hod.
| 90
Kč
20:30
hod.

DRAMA / HOROR / MISTERIÓZNÍ | USA, CAN | 2019 | 110 MIN | ČESKÉ TITULKY

ČTVRTEK

20:45 hod. | 130 Kč

ŽIVOTOPISNÝ / DRAMA | ČR, PL, SK, IRL | 2020 | 118 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

PÁTEK

21.8.

30.8.

KOMEDIE / DRAMA | ČR, GB, FR | 1996 | 105 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ

20:30
hod.
20:45 hod.
| 130
Kč
20:30
hod.

DOBRODRUŽNÝ / DRAMA / RODINNÝ | USA | 2020 | 106 MIN | ČESKÝ DABING

hod.
20:45 20:30
hod. | 90Kč

ÚTERÝ

1.9.

DOKUMENTÁRNÍ / HUDEBNÍ / HISTORICKÝ / ŽIVOTOPISNÝ | USA | 2009 | 86 MIN | ČESKÝ DABING

PREMIÉRA | 20:30 hod.
20:30
hod.
20:45 hod.
| 130
Kč
20:30
hod.
20:30 hod.

PÁTEK
ČTVRTEK

24.7.
3.9.

HOROR / THRILLER | USA | 2020 | 97 MIN | ČESKÉ TITULKY

20:45 hod. | 90 Kč

PÁTEK

4.9.

AKČNÍ / DOBRODRUŽNÝ / THRILLER | USA | 2019 | 100 MIN | ČESKÉ TITULKY

SOBOTA

5.9.

20.8.

20:45 hod. | 90 Kč

NEDĚLE

FINÁLE VERBÍŘŮ

SOUTĚŽ O NEJLEPŠÍHO VERBÍŘE

SOBOTA

5.9.

20:30
hod.
20:45 hod.
| 70
Kč
20:30
hod.

POHÁDKA / KOMEDIE | ČESKOSLOVENSKO | 1983 | 93 MIN | ČESKÉ ZNĚNÍ
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Česká křesťanská akademie
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Muzejní a vlastivědný spolek

Od 1. června byly ve Strážnici pro veřejnost opět zpřístupněny turistické cíle spadající pod správu
místního Muzejního a vlastivědného spolku.

Bílá věž

Dovolujeme si Vás pozvat na prohlídku interiéru věže s krásným výhledem na město.
Otevírací doba Po–ne: 9.30–11.30, 12.00–17.30 hodin

Synagoga

V synagoze je nainstalována expozice Strážnice a Židé.
Otevírací doba synagogy: Po–ne: 9.30–11.30, 12.00–17.30 hodin

Městské muzeum

V podzemí muzea je nainstalována výstava s názvem Napijme sa, ale z čeho. Výstava představuje
ojedinělou expozici štamprlí místního sběratele Milana Hanáka, jehož sbírka se právem pyšní
zápisem v České knize rekordů.
V přízemí muzea se návštěvníci mohou do 30. září 2020 těšit z unikátní výstavy Svět kostiček® z české stavebnice SEVA®. Muzeum nabízí unikátní expozici vlastní tvorby autora a patrona projektu putovních výstav Svět kostiček® Petra Šimra a výběr továrních sad této stavebnice. Z české stavebnice
SEVA® představuje autor výstavy, rekordman a patriot projektu Svět kostiček® Petr Šimr nejnovější vlastní tvorbu, do které se řadí např. zvířata z pilotního projektu Noemova archa, ale také vlastní
designová ediční řada Seva Armádní technika, která vyjde na trh v průběhu měsíce června 2020.
Velkým tahákem je také překvapení z ateliérové tvorby – model světoznámé osobnosti působící v historii ve Strážnici. Na pokladně muzea si mohou návštěvníci zakoupit nové stavebnice a SEVA® dílky.
Samozřejmě si můžete prohlédnout i stálé expozice v prvním patře s historií, kulturou a přírodou Strážnice a Strážnicka. Jako bonus jsme pro návštěvníky připravili turistická razítka věže, synagogy a muzea.

Zvýhodněné vstupné do památkových objektů ve Strážnici

Pokud si zakoupíte vstupenku do jakéhokoliv z objektů spadajícího pod správu Muzejního a vlastivědného
spolku – Městské muzeum, Bílá věž, synagoga, tak vstup do dalších dvou objektů máte po předložení
této první zakoupené vstupenky se slevou. Platnost slevy trvá dva dny od zakoupení první vstupenky.
Na vstupenky budete dostávat jako bonus speciální pamětní razítka daných objektů. Ivo Vratislavský
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Hotařská búda
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Blues mezi vinohrady 2020

V sobotu 1. srpna Vás v malebném prostředí u Hotařské búdy přivítá jedinečná kombinace muziky
a výtvarného umění. Tradiční Blues mezi vinohrady bude letos pojímáno jako pocta akademickému
malíři docentu Františku Cundrlovi. Motivy vinohradů v jeho díle v kombinaci s modrou barvou
se k žánru bluesové muziky moc hodí. Zajímavou hudební lahůdkou bude skupina Petra Börnerová
band, která vznikla v létě 2005 díky pozvání na Rythm & blues festival, který se konal v městečku
Nyírbátor ve východním Maďarsku. Založili ji česká zpěvačka Petra Börnerová a slovenský bubeník Tomáš Bobrovniczký. Od té doby kapela koncertovala v nejrůznější sestavách a na prestižních
festivalech, kde se potkala se špičkovými světovými hudebníky. Hostitelské role se ujme domácí
WBand, který zvítězil v Czech Blues
Challenge a získal tak
ocenění České bluesové asociace jako kapela roku 2019. Stalo se
zvykem, že kapely vystupují v první polovině večera samostatně
a v druhé se vzájemně prolínají v podobě
tradičního jam session. Přijďte se podívat,
v kombinaci s nabídkou skvělého vína
od Dobčáků to bude
stát za to.

Walter Bartoš
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
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MUSICA FOLKLORICA vznikla v roce 2001 a v dnešním složení hraje od roku 2006. Tvoří ji sestava špičkových muzikantů, kteří působí i v dalších cimbálových muzikách. Vedoucím je Petr Pavlinec - cimbál, dále pak Miroslav Kolacia – housle, Lubomír Graffe – housle, Michal Uhříček – viola
a Martin Slovák – kontrabas. Muzika působí na Horňácku, domovskou příslušnost má ve Velké nad
Veličkou, ale není typickou horňáckou cimbálovou muzikou. Snaží se podávat hudební materiál
z poněkud jiného úhlu pohledu. Vytváří skvělé a originální vlastní aranže dané velice zajímavými
hudebními postupy, které muzice dodávají nezaměnitelný charakter. Od začátku se hudební těleso zaměřuje na interpretaci instrumentálních aranží určených pro sólové nástroje s doprovodem
orchestru. Repertoár tvoří především vlastní úpravy hudebních témat z moravskoslovenského pomezí, z části také skladby z oblastí Rumunska a Maďarska a rovněž vlastní tvorba. Členové kapely
se nebojí také hudebních experimentů a fúzí s jinými hudebními nefolklorními žánry, například
jejich odvážný crossoverový projekt Chiasmatic s folk-metalovou formací. Tvůrčím a experimentálním duchem kapely je především vedoucí Petr Pavlinec, který také hotoví netradiční hudební
nástroje, například z pálených střešních tašek, na které kapela dokáže skvěle a originálně interpretovat hudební skladby. Muzika se může pochlubit velice prestižními oceněními, jako například
za projekt Chiasmatic získala ocenění Břitva 2009 a 2. místo v International Songwriting Competition 2013 v kategorii World Music. Za CD Zahrádečky byla nominována na cenu Anděl 2015.
Na MFF Strážnice v roce 2003 a 2004 získala Foskara v kategorii individuální hudební výkon pro
Petra Pavlince (2003) a Jaroslava Čajku (2004). Muzika dosud vydala deset hudebních nosičů.
Kapela spolupracuje se špičkovými pěveckými i muzikantskými sólisty, jako například již
se zesnulým Lubošem Holým, s jeho bratrem Dušanem Holým, Veronikou Malatincovou či známým klarinetistou a tárogatistou Jaroslavem Čajkou ze Strážnice. Mezi stálé, dá se říci domovské,
interprety, kteří se představí i ve Strážnici, patří vynikající horňácký zpěvák s osobitou sametovou barvou hlasu a jedinečným podáním písní MARTIN PRACHAŘ a ŽENSKÝ SBOR OSKORUŠA
z Velké nad Veličkou. Ten vznikl v roce 2007 z podnětu Petra Pavlince jako účelové uskupení pro
nahrávku vánočního CD Boła zima, velká metelica. Po dokončení projektu ale společné zpívání
pokračovalo dál. Sbor spolupracuje především s Musicou Folkloricou v rámci jejích hudebních
projektů a koncertů, účinkuje na folklorních festivalech apod. 		
Olga Floriánová
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Akce v přístavišti

36

7–8/2020

7–8/2020

37

Nenechte si ujít z podzimní nabídky
Vážení přátelé,
ačkoli nás stále hrozící možnost šíření koronaviru a dosud platící vládní omezení počtu účastníků velkých akcí připravila o možnost uspořádat Strážnické vinobraní tak, jak jsme všichni
ve Strážnici i návštěvníci zvyklí, přesto se o radost z koštování burčáků a vín druhou sobotu
v září nenecháme připravit. Putování po strážnických víchách nabídne možnost navštívit všechny strážnické vinaře, okoštovat skvělé produkty z jejich vinohradů, a přitom si zazpívat při cimbálových muzikách či potěšit se folklorním vystoupením. Bude to akce skromnější rozsahem, ale
věříme, že si ji o to víc dokážeme užít především my, Strážničané. Těšíme se!
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V komedii se na fiktivním Bio-kurzu setkávají tři ženy. Jedna je zarputilá bio-matka, druhá šílená
psychiatrička, která má raději pejsky než lidi, a třetí oběť ženatého duchovního mistra. Nejsou
se svým životem spokojené. Východiskem pro ně je to rozhodnutí, že chtějí najít svoji vlastní
životní cestu.

Příběh německého redaktora a dvou amerických inženýrů u českého včelaře. Protože jde o včely,
mělo by jít o chutnou koMEDii, pikantní tragikoMEDii, bzučivou grotesku, která občas žahne
laskavým žihadlem, říká JAROSLAV DUŠEK, režisér a představitel mnoha postav, včetně těch
ženských. Nenechte si ujít!
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Městská knihovna Strážnice
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Inzerce
Chcete preventivně posílit imunitu svého organismu?
Chcete zlepšit svou celkovou vitalitu?
Chcete zkrátit rekonvalescenci po nemoci?
Řešením jsou živá probiotika. Nejúčinnější forma živých probiotických bakterií na
trhu. Kontaktujte nás a my Vám pomůžeme s výběrem toho nejvhodnějšího řešení.
Vyvinuto v Japonsku a zdokonaleno v USA. Na trhu v Evropě již více než 20 let. Vyrobeno v EU a USA.

Více informací najdete na našich www stránkách - www.em-eko.cz
Naše trávicí systémy - naše střeva - jsou domovem až 100 bilionů mikroorganismů,
které ovlivňují vše od našeho trávicího a imunitního zdraví až po duševní zdraví. Probiotika jsou prospěšné bakterie, které při pravidelném užívání pomáhají ovlivňovat
naše zdraví střev tím, že obnovují zdravou rovnováhu našeho střevního mikrobiomu
a snižují a brání růstu škodlivých patogenních bakterií. Naše řada tekutých probiotických doplňků kombinuje více než 20 let vědeckého výzkumu s patentovanými výrobními metodami, což vede k silnějším a odolnějším společenstvím mikrobů, které
přežívají žaludeční kyseliny až 16x lépe než jiné přední značky.

SAMI VYZKOUŠEJTE - OPRAVDU TO FUNGUJE!
Em-Eko s.r.o. - sklad Blatnička 36 - P. Sedláček.

Konzultace po telefonické domluvě - tel.: 736 470 080
E-shop: www.em-eko.cz

mail.: info@em-eko.cz

Řešíme situaci s bydlením
a

SHÁNÍME DŮM
v okolí Strážnice.
Tel. 737 806 017.

Děkuji za jakoukoliv nabídku.
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Program kina Svět na červenec a srpen
15. 7.

DOLITTLE – dobrodružný film pro děti

Filmáček 10.00

Doktor Dolittle se vydává hledat lék proti nemoci pro královnu Viktorii na mýty opředený exotický ostrov, samozřejmě v doprovodu svých přátel ze světa zvířátek. Vstupné 50 Kč

21. 7.

EMMA – komedie podle románu Jane Austen

dopolední kino 10.00

Začátek 20. století v Anglii nebyl pro ženy jednoduchý, zvláště pak když je Emma mladá,
chytrá, energická a na svou dobu hodně emancipovaná. Vstupné 50 Kč

23. 7.

VZHŮRU ZA SNY – nový animovaný film pro děti

Filmáčkova premiéra 10.00

Co kdyby se ukázalo, že svět nočního snění má podobu nekonečných filmových studií, které
připomínají Hollywoodskou továrnu na sny? A že každý z nás tam má vlastní filmový štáb
a režiséra svých snů? Přesně tohle tajemství objeví dvanáctiletá Mína, když se shodou náhod
do snového zákulisí dostane. A taky objeví, že je možné sny měnit… Vstupné 120 Kč

28. 7.

ZEMĚ MEDU – oceněný dokumentární film

dopolední kino 10.00

Hatizde je poslední z dlouhého rodu chovatelů divokých včel a pracně si vydělává na živobytí
sběrem malých dávek medu a jejich prodejem v nejbližším městě vzdáleném čtyři hodiny
chůze. Její pokojný život obrátí vzhůru nohama příjezd potulné rodiny se řvoucími stroji,
sedmi bujarými dětmi a stádem dobytka.

29. 7.

LASSIE SE VRACÍ – nový film pro děti

Filmáček 10.00

Neuvěřitelné psí dobrodružství o věrnosti a ohromné cestě přes celou zemi. Lassie se vydává
zpět za svým kamarádem Florianem s heslem: vracím se domů. Vstupné 120 Kč

PO 3. 8. JEŽEK SONIC – animovaný film pro děti

Filmáček 10.00

I ten nejopatrnější ježek může udělat malou chybu – dočasně vypnout elektřinu v polovině Ameriky. Bezradná a znepokojená vláda na odhalení příčin kolosálního výpadku najme toho vůbec
nejschopnějšího génia, lehounce šíleného Doktora Robotnika (Jim Carrey). Vstupné 50 Kč

ÚT 4. 8. CHLAP NA STŘÍDAČKU – český film

dopolední kino 10.00

Již patnáct let šťastně vdaná Zuzana jednoho dne zjistí, že má její manžel Jiří delší dobu poměr s jinou ženou. Zuzana neváhá a rozhodne se svou sokyni Lenku navštívit a učinit jí tak
trochu netradiční návrh. Rozdělit si péči o Jirku a udělat z něj chlapa na střídačku.
Hrají: Ivana Chýlková, Jiří Langmajer, Lucie Žáčková, Iva Janžurová, Pavel Nový, Martin
Pechlát, a další. Vstupné 50 Kč

ČT 6. 8.

TROLLOVÉ: SVĚTOVÉ TURNÉ – animovaný film

Filmáčkova premiéra 10.00

Stoprocentně pozitivní trollí holka Poppy, která byla v úspěšném prvním díle pouhou princeznou, povýšila na královnu. Své zemi vládne tancem, zpěvem a levou zadní, jenže jednoho dne přijde šokující odhalení – popoví Trollové nejsou jedinými obyvateli planety, žijí
na ní další trollí kmeny, vyznávající různé hudební styly. Vstupné 130/110 Kč

ST 12. 8. SCOOB! – animovaný film

Filmáčkova premiéra 10.00

První celovečerní animované dobrodružství Scooby-Dooa míří do našich kin a slibuje skvě-
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lou podívanou! Zjistěte, jak to se Scoobym všechno začalo a podpořte Záhady s. r. o. při
řešení jejich nejděsivějšího případu! Vstupné 130/110 Kč

ST 19. 8. VELKÉ DOBRODRUŽSTVÍ MALÉ PANDY – animovaný film

Filmáčkova premiéra 10.00

Velký hnědý medvěd Brum-Brum si žije svůj spokojený život. Jednoho dne mu však popletený
čáp doručí omylem zvláštní zásilku – malou pandu. Jako všechna mláďata, i tato panda je
roztomilá, ale hodně pláče a rozhodně nepatří do tohoto lesa. Najde pandě medvěd s kamarády správný domov?

PÁ 21. 8. MULAN – rodinný film

Filmáčkova premiéra 10.00

Když císař Číny vydá nařízení, že jeden muž na rodinu musí sloužit v císařské armádě k obraně země před nájezdníky ze severu, Hua Mulan, nejstarší dcera ctěného bojovníka, zaujme
místo svého nemocného otce. V přestrojení za muže překonává nástrahy na každém kroku
své cesty a učí se využívat své vnitřní síly a přijímat svůj skutečný potenciál. Tato epická
cesta z ní nejen učiní ctěného bojovníka, ale vyslouží jí i respekt vděčného národa… a hrdého
otce. Vstupné 130/110 Kč

ST 26. 8. ANGRY BIRDS VE FILMU 2 – animovaný film

Filmáčkova premiéra 10.00

Rozzlobení nelétaví ptáci a zákeřní zelení vepři jsou opět ve při v animovaném komediálním
snímku Angry Birds ve filmu 2. Vstupné 50 Kč

Změna programu vyhrazena.
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Duo GraŽ v synagoze
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Foto Rostislava Svobodová
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