STRÁŽNIČAN
Zpravodaj města Strážnice

Listopad 2021

Foto Luboš Polášek

Městský úřad STRÁŽNICE

www.straznice-mesto.cz

USNESENÍz 53. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 2. 8. 2021
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo
hlasováno.

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/155 plnění rozpočtu města k 30. 6. 2021
v předloženém znění,

1/156 zprávu o výnosu prodeje pozemků v lo-

kalitě Magnisova v předloženém znění,
1/157 zápis z jednání sportovní komise 202106-24 ze dne 24. 6. 2021,
1/158 podnět firmy Homolka-Pavlík, a. s., ...,
252 28 Černošice, k řešení 183 ks pozemků
v k. ú. Strážnice na Moravě a schvaluje udělení
předložené plné moci Pavlu Jurečkovi, advokátu se sídlem ..., Hodonín, IČ: 71468307, zapsanému v seznamu advokátů vedeném Českou advokátní komorou pod ev. č. 12085, aby město
Strážnice zastupoval v této věci,
1/159 předložený návrh financování investičních potřeb města pro nejbližší roky
2022–2024 s výhledem do r. 2030,
1/160 zpráva OISB o přípravě investic v areálu
přístaviště na Baťově kanálu,
1/161 zprávu OISB o dalším postupu při vytváření nových stavebních pozemků v lokalitě
Dolní louky.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/487 dohodu o spolupráci mezi městem a spol-

kem Obrázky ze Strážnice při akci Vandrovali
hudci dne 13. 8. 2021,
2/488 aby byl na katastr nemovitostí podán návrh na částečný zápis původní smlouvy k odprodeji pozemků v k. ú. Strážnice na Moravě, v ul.
Za Drahou s tím, že bude navrhován částečný
zápis kupní smlouvy a částečný zápis geometrického plánu – zápis pouze nově vytvořeného
pozemku parc. č. 2861/448 v k. ú. Strážnice na
Moravě. Žádost bude zdůvodněna skutečností,
že třetí smluvní strana ... odmítl smlouvu podepsat z důvodu nesouhlasu s výší kupní ceny,
2/489 uzavření předložené smlouvy č. HO-001030067329/001-MOEL o smlouvě budou-

cí o zřízení věcného břemene, na základě níž
je v rámci stavby Strážnice, rozš. kNN, Štokmanová K-2012/47 vydán souhlas města Strážnice
s vybudováním přípojky NN na pozemku města
Strážnice p. č. 2012/4 k pozemku p. č. 2012/47
v ulici Smetanova ve Strážnici, to vše v katastrálním území Strážnice na Moravě, a to mezi
organizací EG.D, a. s., jako budoucím oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice,
jako budoucím povinným z věcného břemene,
a dále schvaluje podpis předložené grafické situace, na základě něhož je vydán dle § 184a
stavebního zákona souhlas města Strážnice,
jakožto vlastníka pozemku p. č. 2012/4, s vybudováním přípojky NN na pozemku města Strážnice p. č. 2012/4 k pozemku p. č. 2012/47 v ulici Smetanova ve Strážnici, to vše v rámci akce
Strážnice, rozš. kNN, Štokmanová K-2012/47.

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/184 podpořit variantu 4. při spoluúčasti obcí

na financování Základní sítě sociálních služeb
na území ORP v roce 2022,
4/185 valorizaci odměny předsedy Komise pro
projednávání přestupků na 2 850 Kč za případ
ukončený rozhodnutím,
4/186 nové zveřejnění záměru prodeje pozemku parc. č. 2861/615 orná půda o vým.
268 m2 v k. ú. Strážnice na Moravě vytvořeného na základě geometrického plánu č. pl. 3194272/2019 ze dne 29. 8. 2019.

Rada města Strážnice nedoporučuje zastupitelstvu ke schválení:
5/5 žádost ... o pronájem, případně prodej po-

zemku parc. č. 3393/2 lesní pozemek o výměře
25 m2, jehož součástí je stavba: bez č. p./č. e.,
jiná stavba v majetku města Strážnice vedeného
na LV č. 1449 v k. ú. Radějov u Strážnice.

Rada města Strážnice pověřuje:
8/4 Pavlu Grombířovou, zastupitelku města

Strážnice, bytem Strážnice, ... k výkonu svatebních obřadů dle platných právních předpisů.

USNESENÍ z 54. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 23. 8. 2021
PŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice bere na vědomí:
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1/162 aktuální informace o přípravě pozemků
v lokalitě u LEROSU,

11/2021

1/163 zprávu J. Michálka o problematice odpadového hospodářství ve městě Strážnice.
Rada města Strážnice schvaluje:
2/490 zásady pro vypracování návrhu rozpočtu

města Strážnice na rok 2022,
2/491 plán inventur 2021,
2/492 poskytnutí finančního daru ve výši
20 000 Kč subjektu Nemocnice TGM Hodonín,
příspěvková organizace se sídlem Purkyňova
2731/11, 695 01 Hodonín, IČ: 00226637, dle
předložené smlouvy ve prospěch veřejné sbírky
s názvem Shromáždění finančních prostředků
na obměnu zdravotnické techniky,
2/493 přijetí věcných darů pro příspěvkovou organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, ... dle předložené žádosti ze dne
11. 8. 2021,
2/494 předložený plán realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele stavebních
prací akce Strážnice – rekonstrukce chodníku
ul. Nádražní, který obsahuje zadávací podmínky v předloženém znění, seznam oslovených
uchazečů, a to Zlatek Vodička, ..., Svatobořice-Mistřín 696 04, STAVSTR s. r. o., ..., 696 61
Vnorovy, EDMONT Hodonín spol. s r. o., ...,
695 01 Hodonín, a dále schvaluje návrh členů
a náhradníků hodnotící komise, která rovněž
provede úkony spojené s otevíráním obálek,
posouzením kvalifikace jednotlivých uchazečů
a následným vyhodnocením nabídek: Walter
Bartoš, Petr Helísek, Jiří Slezák + náhradníci:
Radek Tyllich, Jaromír Michálek, Olga Floriánová,
2/495 uzavření smlouvy o zřízení věcného břemene v předloženém znění pro rozšíření NN
na pozemku vedeném na LV č. 1 v k. ú. Strážnice na Moravě v majetku města, v rámci stavby
Strážnice, rozš. kNN, Striby K/316 na pozemku
KN p. č. 460/3 v k. ú. Strážnice na Moravě mezi
organizací EG.D, a. s., jako oprávněným z věcného břemene a městem Strážnice, jako povinným
z věcného břemene,
2/496 smlouvu o umístění technického zařízení
na budově Elektra Lžičař,
2/497 zveřejnění záměru uzavření dodatku ke
stávající nájemní smlouvě ze dne 12. 4. 2001
s firmou INKOGNITO, spol. s r. o., jehož prostřednictvím bude zmenšen předmět nájmu
na část pozemku p. č. 187/1 v k. ú. Strážnice
na Moravě dle situačního plánku.

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/187 poskytnutí dotace z rozpočtu města
11/2021

Strážnice na rok 2021 pro ..., bytem ..., 696 62
Strážnice, ve výši 283 000 Kč na dokončení celkové obnovy domu č. p. 482 ve Strážnici v rámci Programu regenerace městských památkových rezervací a památkových zón v roce 2021
dle předložené smlouvy,
4/188 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Strážnice na rok 2021 pro Římskokatolickou farnost sv. Martina Strážnice, se sídlem ..., 696 62
Strážnice, IČ: 48842516, ve výši 248 000 Kč
na úhradu výdajů na obnovu interiérů kostela sv. Martina ve Strážnici v rámci Programu
regenerace městských památkových rezervací
a památkových zón v roce 2021 dle předložené
smlouvy,
4/189 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Strážnice na rok 2021 pro EGP Capital a. s.,
se sídlem ..., 130 00 Praha 3, IČ: 29196841, ve
výši 575 000 Kč na úhradu výdajů na II. etapu obnovy střešního pláště domu č. p. 491
ve Strážnici v rámci Programu regenerace
městských památkových rezervací a památkových zón v roce 2021 dle předložené smlouvy,
4/190 poskytnutí návratné finanční výpomoci pro Obce pro Baťův kanál – doborovolný svazek obcí se sídlem ..., 695 01 Hodonín,
IČ: 75068478, ve výši 1 918 985 Kč dle předložené smlouvy,
4/191 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Strážnice na rok 2021 pro Soubor lidových
písní a tanců Danaj z. s. se sídlem ..., 696 62
Strážnice, IČ: 48842885, ve výši 50 000 Kč
na částečnou úhradu výdajů spolku na pořádání hodů v roce 2021 dle předložené smlouvy,
4/192 dodatek č. 1 ke smlouvě o poskytnutí dotace z rozpočtu města Strážnice na rok 2021
ze dne 1. 3. 2021 pro TJ Jiskra Strážnice z. s.,
se sídlem ..., 696 62 Strážnice, IČ: 48846805,
v předloženém znění, spočívající v navýšení poskytnuté částky o 600 000 Kč na činnost spolku v roce 2021,
4/193 poskytnutí dotace z rozpočtu města
Strážnice na rok 2021 pro Orel jednota Strážnice se sídlem ..., 696 62 Strážnice, IČ: 64479242,
ve výši 3 000 Kč na pořádání soutěže pro děti
Závody kol a koloběžek ve Starém městě dle
předložené smlouvy,
4/194 rozpočtové opatření č. 3/2021: na straně
příjmů zvýšení +964,6 tis. Kč, na straně výdajů
zvýšení +5 444,5 tis. Kč, financování zvýšení
+4 479,9 tis. Kč,
4/195 ve věci dosud existujícího duplicitního
zápisu vlastnictví na LV č. 7648 pro k. ú. Stráž-
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nice na Moravě, obec Strážnice k pozemkům:
parc. č. 7407/7 o vým. 10 m2 orná půda,
parc. č. 7407/8 o vým. 26 m2 orná půda,
parc. č. 7407/9 o vým. 66 m2 orná půda,
parc. č. 7407/10 o vým. 66 m2 orná půda,
ve prospěch Innogy Česká republika a. s.,
se sídlem ..., 108 00 Praha 10, a město Stráž-

nice, náměstí Svobody 503, 696 62 Strážnice,
ke schválení uzavření Dohody o narovnání
a uzavření Souhlasného prohlášení v předloženém znění se subjektem f. Innogy Česká republika a. s., se sídlem ..., 108 00 Praha 10, z důvodu snahy předejít soudnímu sporu o vlastnictví
pozemků.

USNESENÍ z 19. zasedání Zastupitelstva města Strážnice konaného dne 11. 10. 2021
PŘIJATÁ USNESENÍ

339 rozpočtové opatření č. 4/2021, na straně

ze dne 4. 10. 2021,
42 zápisy a výsledky kontrol provedených
kontrolním výborem v r. 2019 a 2020 včetně
vyjádření tajemníka MěÚ ze dne 23. 7. 2021
ke kontrole technických služeb,
43 přeložení kontrol kontrolního výboru
z 1. pol. 2021 na 2. pol. 2021,
44 závěrečný účet za rok 2020 DSO Obce pro
Baťův kanál,
45 rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok
2021,
46 střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu
Strážnicko na roky 2022–26,
47 závěrečný účet za rok 2020 Mikroregionu
Strážnicko.

příjmů zvýšení +1 297,5 tis. Kč, na straně výdajů +1 297,5 tis. Kč v předloženém znění,
340 přijetí investičního úvěru ve výši
50 mil. Kč na financování plánovaných investičních akcí a ukládá finančnímu odboru MěÚ
zajistit podklady pro výběr úvěrující banky,
341 předloženou Dohodu o spolupráci partnerov na projekte v rámci programu Interreg
V-A Slovenská republika – Česká republika, na
jejímž základě město Strážnice ve spolupráci
s mestom Skalica požádá o finanční příspěvek
na realizaci projektu Přístaviště Strážnice na
levém břehu Baťova kanálu,
342 zveřejnění záměru prodeje části pozemku
parc. č. 235/1 ostatní plocha o vým. cca 20 m2
v majetku města Strážnice vedeného na LV č. 1
v k. ú. Strážnice na Moravě.

znění s tím, že body 12 a 13 v uvedené v pozvánce budou zařazeny za bod č. 5 uvedený
v pozvánce a do programu bude zařazen bod
Zpráva o činnosti kontrolního výboru za bod
s názvem Majetek města,
336 zapisovatelkou ZMS Ludmilu Kalužovou,
337 ověřovateli zápisu Pavlu Grombířovou
a Jana Marka,
338 OZV o místním poplatku za obecní systém
odpadového hospodářství v předloženém znění,

ru na základě kontroly č. j. KV 4/2019/II. pol.
zpr. a jejich řešením pověřit odpovědné pracovníky, termín 30. 11. 2021, zodpovídá Rada města, Odbor životního prostředí a TS,
61 provádět pravidelnou kontrolu činností
technických služeb a pravidelně vyhodnocovat
statistické výstupy z provozu technických služeb a jejich kontrolou pověřit odpovědné pracovníky, termín 30. 11. 2021, zodpovídá Rada
města, Odbor životního prostředí a TS.

Zastupitelstvo města Strážnice bere na vědomí:
41 zápis ze 7. zasedání kontrolního výboru

Zastupitelstvo města Strážnice schvaluje:
335 program jednání 19. ZMS předloženém

Zastupitelstvo města Strážnice ukládá:
60 zabývat se doporučeními kontrolního výbo-

Poděkování

Srdečně Vás zdravíme a na úvod děkujeme za Vaši podporu v parlamentních volbách. Velmi
si jí vážíme a víme, že bez ní bychom jako koalice SPOLU i jako KDU-ČSL nedokázali takto
uspět a zvítězit. Chceme Vás ubezpečit, že jsme si plně vědomi odpovědnosti, která z toho
plyne. I v této z mnoha důvodů nelehké době budeme dělat vše, abychom naděje v námi
prezentovanou změnu nezklamali.

Marek Výborný, předseda poslaneckého klubu KDU-ČSL jménem koalice SPOLU
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Investice v našem městě
Prodloužení místní komunikace Drahy

V ulici Drahy začínají práce na prodloužení stávající místní komunikace, která zlepší příjezd k nově
vznikající zástavbě rodinných domů. Na základě výběrového řízení tuto stavbu provádí firma Swietelsky Hodonín v celkovém nákladu 2,4 mil. Kč.

Chodník v ulici Nádražní

Město Strážnice řeší špatný stav chodníků v ulici Nádražní formou kompletní rekonstrukce všech
chodníkových vrstev. Opravy započaly koncem září, v současné době je hotov úsek od vlakového
nádraží po autobusové nádraží.
Akci provádí firma Zlatek Vodička ze Svatobořic v celkovém nákladu 3 mil. Kč. Ukončení oprav se
předpokládá do poloviny listopadu.

11/2021
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Bádrův kříž

Po téměř půl roce se na původní místo v aleji u křižovatky na Mlýnky vrátila opravená památka
zvaná Bádrův kříž. Kříž byl poničen v jarních měsících při pádu vlivem velkého větru. Nákladem
120 000 Kč se podařilo tuto památku zachránit a vrátit jí původní podobu.

Cyklotrasa Petrov – Strážnice

V současné době je v celém úseku cyklotrasy položena finální vrstva přírodního štěrkového povrchu, čímž se
ukončily stavební práce na opravách
povrchu potahové stezky podél Baťova
kanálu mezi Petrovem a Strážnicí. Nyní
probíhá předávací řízení a s tím spojené odstraňování nedodělků a reklamací ze stran investora a účastníků řízení.
Následně bude podána žádost o kolaudaci díla.
V celkovém nákladu 7 mil. Kč tuto akci
provedla firma Swietelsky Hodonín pro
investora DSO Obce pro Baťův kanál.
Stavba bude z 90 % spolufinancována
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v rámci projektu Podpora budovania bezpečnej infraštruktúry pre cyklistov a jej
propagácia v rámci cezhraničnej spolupráce JMK a TTSK z programu přeshraniční spolupráce Interreg V-A Slovenská
republika – Česká republika 2014–2020.
Zbylých 10 % je hrazeno z rozpočtu města Strážnice a obce Petrov.

Petr Helísek

Odbor životního prostředí a technických služeb informuje
Blokové čištění ul. Kovářské

V týdnu 11.–15. 10. 2021 proběhlo blokové čištění ul. Kovářské
včetně podzimního ořezu dřevin,
strojní čištění silnice v této ulici.
Chceme poděkovat ohleduplným
řidičům, že umožnili provést tuhle
akci bez potíží.

Deratizace

Úspěšně proběhla i druhá vlna deratizace dne 8. 10. 2021. Město je plně ošetřeno proti hlodavcům.
11/2021
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BIO den

Dne 16. 10. 2021 mělo město BIO den, kdy si
občané mohli na náklady města nechat odvézt listí, ořezané stromy apod. Bylo vyvezeno plně naložených 20 kontejnerů. Nejvíce
kontejnerů bylo naložených ve Starém městě, kde se naplnily plné 4 kontejnery.

Úprava komunikace

Aktuálně probíhá na městských a přilehlých
komunikacích úprava povrchu, děr a výmolů.

Hana Zábojníková

Termíny svozu tříděného odpadu – LISTOPAD, PROSINEC

Papír (modré pytle):............................................................................................... 5. listopadu, 3. prosince
Plast (žluté pytle):............................................................................................... 19. listopadu, 17. prosince
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Dlužíte? Využijte Milostivé léto!

Dlužíte státu, kraji, městu, obci nebo jimi založeným firmám či příspěvkovým organizacím? Těmi jsou například ČEZ, zdravotní pojišťovna VZP, dopravní podniky nebo bytová
družstva... Pokud nejste v insolvenci a tento dluh vymáhá exekutor, máte šanci se dluhu
zbavit. V letošním roce byla schválena novela zákona č. 286/2021 Sb. V úzké spolupráci
s poslancem Markem Výborným a dalšími senátory se podařilo prosadit do novely zákona princip tzv. Milostivého léta. To zjednodušeně znamená, že pokud dlužník v termínu
od 28. 10. 2021 do 28. 1. 2022 zaplatí zbývající jistinu dluhu a náklady na exekutora
ve výši 750 Kč bez DPH (908 Kč s DPH), celého dluhu se zbaví. Dluhů se takto může
zbavit stovky tisíc lidí, kteří se mnohdy dostali do nezvladatelné situace kvůli tomu, že se
v minulosti z vymáhání dluhů stal velký byznys.
Například dluh za nájemné městského bytu ve výši 3 000 Kč narostl až na dnešních
250 000 Kč, protože k samostatnému dluhu narůstají náklady na správu dluhu (náklady
na exekutora, úroky a další). Cílem novely, kterou jsem prosazovala, je dát šanci lidem
v dluhové pasti se vypořádat za lepších podmínek se svými dluhy.
Šanci je možno využít pouze do 28. 1. 2022. V případě nejasností či komplikací se
doporučuji obrátit na mobilního dluhového poradce Člověka v tísni, který nově sídlí
i v Hodoníně a kontakt pro oblast dluhů je: Jan Skoumal, jan.skoumal@clovekvtisni.cz,
777 367 880.

Anna Hubáčková, senátorka za Hodonínsko

11/2021
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Ze života města
Draci i firmy létají ve Strážnici vysoko

Jako každý rok pracovníci DDM Strážnice
ve spolupráci s leteckými modeláři uspořádali
25. září pro děti a dospělé v areálu letiště Za Drahami podzimní drakiádu. Počasí přálo a i proto
se sešli draci různých barev, tvarů a velikostí v hojném počtu. Děti, trpělivě podporovány
svými rodiči, se předháněly, čí drak se vznese
k oblakům nejvýše a poté kdo svého draka udrží
nejdéle ve větru. A stálo to za to, příznivý vítr
způsobil, že množství dráčků létalo letos hodně
vysoko nad hlavami veselých a spokojených návštěvníků akce.

Vedle papírových a látkových bytostí se na nebi proháněly také letecké modely, které účastníkům
předvedli členové letecko-modelářských klubů ze Strážnice, Veselí nad Moravou, Brna a Holíče.
To byla podívaná!
Členem strážnického leteckého klubu je i ředitel a jednatel úspěšné rodinné firmy Gumex Dušan
Sedláček, který umí nejen řídit modely letadel na obloze, ale také přivést firmu mezi 16 nejlépe řízených firem v České republice (v programu Best Managed Companies společnosti Deloitte v roce
2021). A my mu tímto ještě jednou gratulujeme k tak velkému úspěchu, ale také k životnímu jubileu, které letos oslavil, a přejeme mu, ať se mu daří i v dalších letech!

A abychom nezapomněli... máme tady
ještě jednu gratulaci, která putuje
do firmy VM Footwear. Tato firma získala již potřetí v řadě prestižní ocenění
Czech Business Superbrands (Superbrands je nejuznávanější nezávislou
globální autoritou v oblasti hodnocení
a oceňování obchodních značek). Jen
tak dál! Jsme rádi, že si i tato firma vybrala jako svou základnu naše město.

Renata Smutná
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Kaple sv. Rocha ve světle strážnických kronik

O kapli sv. Rocha bylo napsáno hodně. Ve svém historickém seriálu Střípky strážnické historie o ní
odborně psal i Walter Bartoš. Při studiu informací k sakrálním památkám nelze samozřejmě opomenout strážnické kroniky. O kapli zanechal podrobnou zprávu ve své Kronice města Strážnice
(z r. 1931) také zámecký archivář Leopold Nopp. Autentický text z kroniky se jeví natolik zajímavý,
že stojí za to jej, přes jeho obsáhlost, zde publikovat. Co tedy o kapli píše kronikář:
…Když pak na poděkování za vyhasnutí moru postavena byla u hřbitova kaple sv. Rocha, zapisovali též
„pochován u sv. Rocha“. … „Bohu nejlepšímu a největšímu Tvůrci“. Těmito
slovy počíná krátký popis hřbitovní
kaple, když v roce 1746 ze zřícenin
znovu postavena byla. „Všecko ke cti
a slávě boží a uctění patronů města Strážnice.“ Když město Strážnice
v roce 1680 od hrozného moru zachráněno bylo, postavilo tuto kapli
na poděkování Bohu ke cti Nejsvětější Panny Marie a sv. patronů Josefa, Rocha, Šebastiána a sv. Rosalie
a skutečně od té doby z dobrodiní
božího a na přímluvu sv. patronů
od moru ochráněno bylo. Po 60
letech utrpěla kaple mnoho škod
na svém zevnějšku, takže se nehodila
ke službě Nejvyššího a ku cti sv. patronů, proto v roce 1746 dne 20. září
k nové stavbě základní kámen položen byl, s nímž i věnování na olověné
desce, silně již setřelé, následujícího
znění zazděno bylo: „Christus Jezus Nazarenus Rex Judeorum sit lapis angularis noster sanktus
Deus…“ Zažloutlý lístek v zámeckém archivu k tomu dodává: „Roku 1746 založený jest tento
chrám Páně za Panování její Milosti vysoce urozené paní, paní Marie Karoliny ovdovělé hraběnky Magnis, rozené hraběnky z Lichtenšteina, za duchovního správce P. P. faráře Jiřího Rychlíka,
za pana vrchního téhož času Jana Ertla, magistrát téhož času byl panem purmistrem toho času
pan Ignác Philip, pan rychtář pan Gottfried Majer, pan radní pan Eliáš Grüger, pan Johan Richter,
pan Heinrich Bartelsmann, pan Josef Hoščík, pan Šebastián Mline, pan Pavel Surý, pan Pavel Svoboda, pan Pavel Horný, pan Jan Mikolla, pan Jan Pavka, pan Jan Cigánek.“ … Při visitaci konané
v roce 1752 napsal farář, že kaple jest postavena ze zbytků kaple kdysi na hřbitově z nákladů
města a vlastních příjmů zřízené, pak z příjmů 1 500 zl. pokladny zvonové, ze 4494 zl. z příjmů
pokladny farní a 163 zl. přispěl kostel rohatecký, město poskytlo práci a dovoz, zdi a klenba jsou
z pálených cihel. Má jednu věži v průčelí, na níž visí zvon 33 liber těžký bez nápisu. Sakristie umístěna jest za hlavním oltářem, jest dosti prostranná a suchá.
Kaple postavena byla ke cti a chvále sv. patronů za vyhasnutí moru, čtou se zde svaté mše slavné
a konají se zde pohřební obřady. Větší oltář ku cti nejsvětější Panny Marie, sv. Josefa, sv. Rosálie,
sv. Sebestána a sv. Rocha není konsekrován, pobočních oltářů není. Kůr je zděný, varhanami opatřený, dlažba z kamene. Hřbitov okolo kaple je zdí obehnaný a s komorou cihlami dlážděnou. Netrvalo dlouho a kaple, o kterou se obec starati měla, byla požáry a válečnými bouřemi zničena,
postavena sice znovu a v roce 1849 arcibiskupské dovolení ke službám božím v kapli. Zdá se však,
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že ti, kteří ji tentokrát ze sutin vyzvedli, při práci této více dobré vůle než odborných znalostí
měli, svědčíť o tom zajímavý zápis strážnického občana Jana Martina Píže z r. 1888, „Tento opis
strany starožitné památky zastavený, tak zvané kaple sv. Rocha, pro lepší paměť na papír se uvádí.
Z úsudku Božího dopustil Bůh na obyvatele města Strážnice r. 1624 strašný mor, kterážto nemoc
moru v lidu se tak rozšířila, že ani 10 lidí ze sta nepozůstalo a protož z ohledu, strachu a úzkosti
a pohnutí srdce důvěrnosti k Pánu Bohu volali naši předkové z oken jeden na druhého a usjednotili
se uzavříti slib řkouce jeden druhému, aby se vydali na cestu do Niklspurku (Mikulova-pozn. aut.)
k navštívení obrazu té nebeské královny Panny Marie v Loretě, aby skrz její orodování pomoc
od Pána Boha vyprosena byla. Druzí zas za dobré měli, aby se vystavěla kaple ku cti a chvále P. Marie, sv. Rocha a sv. Rosalie na věčnou památku té úzkosti morové, v které oni předkové postaveni
byli. I stalo se, že po tom uzavřeném slibu mor hned stichl a také v krátkém čase na čisto přestal.
Což vidouce pozůstalí obyvatelé, že jich Bůh vyslyšel a že podle jejich zaslíbení milost od Boha
obdrželi, pevně stáli v jejich vyrčení, do Nikolspurka do Lorety putovali a tam před tím obrazem
P. Marie slza sobě utřeli i v čas se navrátivše jeden druhého k vyplnění toho slibu donucovali, poněvadž velmi málo občanů a obyvatelů pozůstalo, dle jich možnosti malou kapličku postavili a obraz
do ní k uctění P. Marie, sv. Rocha a sv. Rosalie na věčnou památku pověsili. Když ale zase městečko
naše obyvateli doplněno bylo, útrpnost měli nad tou malou postavou té kapličky, že ten zázrak,
který se s našimi předky stal. Také větší vážnosti od křesťanstva zasloužil, proto se na tom sjednotili a dorozuměli, aby tu kapličku rozebrali a na tom místě na kerchově nákladněji na ten intent
kaplu s jedným velkým oltářem a varhany, jedným zvonkem pod tím jménem sv. Rocha vystavili, což se také stalo roku 1752. Toho léta slavné paměti P.P. arcibiskupa olomouckého slavně za
dům modlitby uznána a vysvěcena byla. Však ale Bohužel. Tato pobožnost netrvala dlouho, jenom
25 let, kdežto pro nedorozuměnost zednického a tesařského mistra kaple v krátkém čase v nivec
přišla. Tenkrát již ustydla všech obyvatelů ve Strážnici dychtivost k reparatuře té kaple a nastalo
jednomyšlení všech obyvatelů, takovou kapli rozebrati a ten náklad našich předků v nivec uvésti.
Vidouce ale my obyvatelé t. č. takový ruin nám k naší potupě státi, umínili jsme sobě, co na té kapli
dobrého jest rozebrati a k té věži, která pevno stojí, (pevnější než farního chrámu) na menší způsob
na ten intent kapli vystavěti, kterú kaplu dle vyhotoveného plánu každý spatřiti může.
Přemilý bratře a sestro. Přičiňme se k založení tej pobožnosti a připomínejme tam těch v Pánu
zesnulých obětí mše svaté. Nespoléhej se, milý bratře a sestro, že tvá rodina pevno stojí. Nemyl
se: Sto příkladů při našem městečku najdeš v krátkém čase a zpozoruješ, že se moc obyvatelů
pominulo, že jejich jména ani k slyšení nejsou a není žádného, kdo by za takové oběti mše svaté
obětovati nechal. Tam na posvátném místě bude pastýř duchovní na ten čas ustanovený památky
držeti celý ochtáb za těch v Pánu odpočívajících obětí milému Pánu Bohu obětovati, aby jim Bůh
lehkého odpočinutí žehnati ráčil, tak aby v pokoji očekávali příští den slávy velkého a mocného
Boha Pána Ježíše Krista Amen.“
Zvláštní pozornosti nevěnoval kapli hřbitovní po celou dobu jejího trvání nikdo, tato nevšímavost
byla neposlední příčinou tak častého spustnutí. Chodilo se však okolo ní na nový hřbitov a tu
mimoděk všiml si jí jeden pro zvláštní formu štíhlé věže, jiný pro rozbitá okna, jež klukům za terč
sloužila.
Teprve v posledních létech dostala se otázka o kapli do popředí, když na starém hřbitově docházela stavba měšťanských škol svého ukončení, jednalo se o to, má-li kaple zůstati na svém místě,
či má-li odstraněna býti.
Vídeňská centrální komise pro zachování uměleckých památek vyslala ku prozkoumání kaple svého konservatora, ředitele J. Klvaňu, jenž se vyjádřil, že kaple jako stavitelská památka zvláštní
ceny nemá. Brzy na to přišel do Strážnice francouzský kritik William Ritter, jenž mezi šesti krásnými věcmi (farní kostel, piaristický klášter, městské brány, zbytky zbořených hradeb, baroková
kaplička u jatek za nádražím) uvádí jako nejvzácnější památku stavitelskou ve Strážnici hřbitovní
kapli a tvrdí, že kapli takové bizarnosti v rozměrech ještě nikdy a nikde neviděl. Jemu jest kaple
typickým příkladem, jak se architektura na venkově může odchýlit od architektury v městě a pro-
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měniti se stykem s lidem venkovským a vřele se přimlouvá, aby kaple nezměněná na svém místě
státi zůstala.
Jeho doporučení bylo vyhověno.
V transakci o špitále praví se ku konci: „Nynější nebo budoucí majitel nemá práva nějakou střechu
stavěti, jen z ulice na 15 sáhů zdýlí od farní zahrady, kteroužto od starodávna „Luteránský kerchov
nazývají.“…
Hřbitovní kaple.
Farář Jiří Rychlík u sv. Martina domáhá se kapitálií k vydržování kaple sv. Rocha.
Kaple ta byla postavena v roce 1680 po vyhasnutí moru ve Strážnici. Z darů na udržování kaple
vybráno bylo 370 zl. 56 kr. 3 bílé. Z těch peněz vypůjčil si hrabě jistý obnos, z něhož platil 5 % úroků, ze zvonů dle usnesení konsistoře bylo na udržování kaple stanoveno 212 zl. 53 kr. 2 bílé, které
sobě hrabě vypůjčil. Zbořenou kapli opravili z větší části občané, tak že zbývalo již jen podlahu
vydlážditi, oltář upraviti. Proto obrací se farář Rychlík se žádostí na cís. kr. tribunál, aby v uvážení,
že tato kaple jest za nynějších dob jediným místem, kde se mohou mše svaté a jiné obřady konati,
vyzval důchodní úřad panství strážnického, nyní pod kuratelou stojící, k zaplacení zadržených
úroků a zápůjčku ze zvonů.
Cís. kr. tribunálu v největší poslušnosti a poddanosti živ i umíraje se poroučí atd.
Tribunál odpovídá dopisem z 28. června 1756:
Farní úřad má se vyjádřiti zda těmto požadavkům něco v cestě stojí a není-li tomu tak, ať se řídí
podle kynosury (předpisu), která mu dne 9. února 1756 poslána byla.
P. Františka Bureše ve svých Pamětech z církevních města Strážnice (z r. 1965) je o něco stručnější. Ke kapli sv. Rocha uvádí následovné:
Kaple sv. Rocha
…Lidí zemřelo…tolik, že je pochovávali i mimo hřbitovy. Zbývající živí slíbili, že přežijí-li mor,
budou putovat do Mikulova do Lorety, a na návrh P. Antonína slíbili, že postaví kapli ke cti patronů proti moru. Po moru pouť vykonali a 20. června 1681 začalo město stavět slíbenou kapli
na „Novém hřbitově“. Následujícího roku 15. srpna vyšel z farního kostela průvod k nové kapli
a farář v ní sloužil první mši svatou…Ve svátky patronů proti moru chodívalo potom každý rok
procesí ke kapli na služby Boží.
…Malá původní kaple…nějak brzy zchátrala. Ve vizitačním protokolu r. 1700 je o ní poznámka:…
(kaple blízká zhroucení) a rok na to: …(hrozí zhroucením). …Zatím kaple upadala víc a víc a také
jako památka se zdála nedůstojně malá. A tak r. 1746 byl na popud faráře Rychlíka položen základ
k nové kapli. Ta byla větší a měla vzhled kostela, Přibyla k ní vysoká věž (stojí dodnes) a sakristie
za hlavním oltářem. Na zděný kůr opatřili varhany. Kaple byla klenutá, šindelem krytá, dlažbu
měla kamennou. Roku 1752 byla posvěcená…
Nedorozumnění mezi zednickými a tesařskými mistry a snad také jejich neschopnost zavinily,
že klenba kaple se brzy začala trhat. Po 16 letech, r. 1768 vyčítala městská rada faráři Hnátkovi,
že kaple byla stavěna veliká, nad možnosti fondu. A roku 1771 mu oznámila, že musí dáti strhnout
klenbu a pořídit strop z desek. Budova pak propadala zkáze dál až nakonec z ní zůstala zřícenina
bez střechy a klenby. Jenom věž zůstala bez poruchy.
Třetí kaple sv. Rocha
Když v roce 1831 řádila i ve Strážnici cholera, oživilo město přání obnovit kapli sv. Rocha. Zvláště
Jan M. Píža vybízel spoluobčany k obnově. Roku 1838…. stavěna k zachovalé věži menší kaple…
Pro nedostatek peněz byla vysvěcena až roku 1843… Roku 1849 se město zavázalo, že bude kapli
udržovat a posvětil ji za velké slavnosti děkan Prát 10. dubna 1849. Obchodník Tomáš Kuča daroval do kaple starodávnou sochu Panny Marie, … Socha je dodnes umístěna u sv. Rocha.
Tolik obšírná zpráva z kroniky Leopolda Noppa a z pera Františka Bureše o významné sakrální
památce našeho města, která je neodmyslitelně spjata s jeho hlubokou historií a duchovním životem jeho obyvatel.

Olga Floriánová
11/2021
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Střípky strážnické historie
Strážnice v roce 1968

Kniha strážnického kronikáře a historika Jana Skácela Čtení o Strážnici končí v podstatě rokem 1964, takže další historické události
už nejsou uceleně publikovány. Jan Skácel však pokračoval ve své
historiografické práci dále. Jsem proto přesvědčen, že může být
zajímavé a prospěšné se touto jeho prací zabývat a provést jakousi
interpretaci jeho poznámek, konceptů i dobových pohledů. Zcela nepochybně je třeba v této souvislosti zmínit rok 1968, první veřejně
nepublikovaný mezník. Sám Jan Skácel píše, že tento rok byl politicky neklidný a plný vzrušujících událostí. Lze konstatovat, že z pohledu obecných dějin se začaly ve společnosti, která měla za sebou decimující padesátá léta, projevovat určité prvky uvolnění, které vedly
ke snahám o politickou pluralitu, o zrušení cenzury a v jistém smyslu
Kronikář Jan Skácel
i k opozici vůči tuhému komunistickému centralismu. Tyto tendence měly samozřejmě i své lokální projevy v našem městě a reprezentovaly je konkrétní události i konkrétní osobnosti. Pokud mluvíme o politické pluralitě, tak právě v roce
1968 začalo docházet ke znovuobnovování komunisty zakázaných
subjektů. Jan Skácel píše, že 8. května 1968 došlo k ustavující schůzi
Sokola, které se zúčastnili staří sokoli Očenášek, Landsfeld, Vodička, Kuda a jiní. Následující týden se konalo i obnovující shromáždění
Orla, předsedou se stal jeho bývalý náčelník Tomáš Gajda. Z iniciativy Jana Jurčáka začala znovu fungovat lidová strana. V neděli
16. června dopoledne se konal povolený průvod božítělový z klášterního kostela ulicí Komenského do Starého města a zpět za veliké
účasti lidí ze Strážnice, Petrova a Sudoměřic. Je třeba dodat, že dnes
nám to připadá naprosto normální, ale v té době, která byla silně
poznamenána tvrdým ateismem v podobě tzv. historického materialismu, to byla dosti průlomová a zásadní událost. Při obnově dříve zakázaných subjektů nelze opomenout ani významnou roli Pavla Žáka
Obnovitel skautského hnutí
v souvislosti se skautským hnutím. Důležitým a nezanedbatelným
ve Strážnici Pavel Žák
rysem osmašedesátého roku byla zcela nepochybně i nespokojenost
s centrálním uspořádáním státu. Víme, že tato nespokojenost nakonec vedla k česko-slovenskému federativnímu uspořádání. Nicméně také na Moravě se ozývaly
silné hlasy volající po její samosprávě. Jan Skácel píše, že 20. května
se Strážničané připojili k rezoluci požadující obnovení zemské samosprávy proti pražské centralizaci. Bouřlivého jednání v Brně se jako
reprezentant města zúčastnil Vítězslav Volavý. Dne 13. června pak
rada městského národního výboru přijala usnesení, v němž žádala
připojení k samosprávě Moravskoslezské země z důvodů ekonomických, neboť Morava je zkracována a opomíjena. To byl další průlom,
neboť do té doby bylo naprosto nemyslitelné, aby si vůbec někdo
něco takového dovolil zpochybňovat. Byla to spontánní iniciativa
zdola, nikoliv akce oktrojovaná vládnoucí stranou, což ukazovalo na
jistý stupeň plurality.
Významný etnograf a hudebník
Vítězslav Volavý
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Vážení čtenáři, příští měsíc budeme v tomto tématu pokračovat.

Walter Bartoš
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Trochu J. A. Komenského

Jan Amos Komenský (28. března 1592–15. listopadu 1670) je postavou gigantických rozměrů.
Nechci zde psát žádný ucelený životopis tohoto geniálního filosofa, teologa, biskupa, pedagoga,
spisovatele a vědce. Ten si zvídavý čtenář může přečíst kdekoli jinde. Chtěl bych zde vás, milé
obyvatele staroslavné Strážnice, seznámit s Komenským jako s Božím mužem a také s jeho vazbou
na Strážnici, která má být právem na co hrdá.

Letos v listopadu uplyne 351 let od chvíle, kdy Komenský umírá ve vyhnanství (v Amsterdamu). V každém čase, který od té chvíle nastal, nás Komenský nepřestává fascinovat a přitahovat
k sobě. Vždy jsme jej viděli převážně jako velkého pedagoga, ale již málo jsme v něm viděli to
další a daleko důležitější. Komenský není jen pedagog! Jeho snahou je sice vzdělat člověka, přivést
ho na určitou cestu, ale Komenský to nečiní samoúčelně. Snaží se o nápravu našeho života a potažmo našeho světa. Bere člověka na cestu sebezdokonalení a mravního úsilí. A toto vše činí Jan Amos
proto, aby člověka napřímil k Bohu – ke Světlu. Není to zájem o oblast vzdělání jen pro vzdělání
anebo proto, aby Komenský trhl velkou kariéru jako pedagog. Dnes tak Komenskému (obecně)
nerozumíme, protože jsme nepochopili, že se snaží o všezahrnující vědu, o poznání, které bude
tzv. pansofické. Taková věda bude pak moudrostí, ale moudrostí celistvou.

A tato velká postava – obdivovatel Sofie jakožto Moudrosti – Jan Amos Komenský je o to větší pro
nás, když si uvědomíme, že Strážnicí procházel a žil zde (1604–1605). Za doby, kdy ve Strážnici
vládli pánové ze Žerotína, zde církevně působila dnes již neexistující Jednota bratrská. Žerotínové
bohatě podporovali školství a vzdělanost. Strážnice vzkvétala ekonomicky, kulturně, ale i duchovně. Vzpomínku na tuto dobu nalezneme v prostoru za dnešním kostelem Nanebevzetí Panny Marie,
kde byl v roce 1992 otevřen tzv. Památník bratrského školství, ač by to měl být spíše Památník
školství Jednoty bratrské, neboť šlo o působnost právě této církve. U vchodu do památníku nalezneme bustu učitele národů od akademického sochaře Miroslava Hudečka (*1935). Právě zde
v době, kdy zde kostel P. Marie ještě nestál, stával jiný kostel, tj. právě kostel (tzv. sbor) Jednoty
bratrské. Součástí byl větší areál, kde bychom nalezli také jídelnu, ubytovací kapacity pro kněží
a důležitou školu, kam docházel i mladý Jan Amos. Ve Strážnici tehdy bydlel u své tety Zuzany
(ulice Skalická, tehdejší Suchý řádek), jejíž manžel a strýc Komenského byl zabit při útoku na město. Tyto skutečnosti města jsou v dnešní době spíše skryté, ale například nedaleká ulice nese své
jméno po našem učiteli národů (Komenského), původně se jmenovala Německá (podle původních
usedlíků z Německa). Schválně se někdy vydejte na procházku Strážnicí za tím, co vše souvisí
s historií navázanou na J. A. Komenského, dost možná budete překvapeni, kolik toho lze nalézt!
A nakonec je důležitý i nějaký aktualizovaný vzkaz. To důležité, co nám i dnes Komenský říká, je
asi toto následující. Dovoluji si vyložit vlastními slovy to, co z jeho díla promlouvá právě ke mně.

Podívej se, člověče, nejsi na světě sám, je zde i Druhý. Navíc svět není osamocen. Ale je zde Bůh.
I když se nám někdy svět jeví jako Labyrint, neztratíme se v něm. Labyrint není totéž, co bludiště,
ve kterém bloudíme. Labyrint, to jest vytyčení
možnosti putovat do středu, do středu našeho
Srdce. Ne nadarmo se mi tak při psaní vyjevují
slova, která se nacházejí ve 38. kapitole Komenského Labyrintu světa a ráje srdce: Kdež všeho světla a potěšení studnice. Kdes byl tak
dlouho? Kudys chodil? Čehos v světě hledal?
Potěšení? I kdežs ho hledati měl než v Bohu?
A kde Boha než v chrámě jeho? A který chrám
Boha živého, než chrám živý, kterýž on sobě
sám připravil, srdce tvé vlastní?

Filip Gorazd Martinek
11/2021
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Za Karlem Benešem

V nedávných dnech nás dostihla velmi smutná zpráva o úmrtí akademického malíře Karla Beneše. Narodil se 1. 5. 1932
ve Vlčnově a zemřel 28. 9. 2021 v Praze. Výtvarný talent
se u něj projevoval od dětství. Pocházel z velmi skromných poměrů. Vyrůstal v rodině se sedmi dětmi. Nadání zřejmě zdědil
po svém otci Janovi, který byl vynikající a precizní řemeslník,
zedník, štukatér. Osobitou podobu štukových fasád dal množství domů nejen ve Vlčnově, ale i širokém okolí. S mnohými
se můžeme setkat dosud. Karel vystudoval Vysokou školu uměleckoprůmyslovou v Praze, obor grafika a ilustrace u prof. Antonína Strnadela. Při studiu si našel i svou ženu Danielu, rovněž
skvělou výtvarnici, malířku a vzácného člověka. Celý život nacházeli vzájemné porozumění nejen v kumštu, ale i svém manželském láskyplném vztahu, v němž vychovali dvě děti. Karel
Beneš za svůj život vytvořil velké množství grafik, maleb a půvabných ilustrací mnoha knih, především těch dětských. Výčet
jeho výstav a ocenění by vydal na dlouhý seznam. Byl členem
Spolku českých umělců a grafiků Hollar. Ač byl vždy člověkem velmi skromným, pokorným, nevyhledával světla společenského lesku, neměl potřebu se zviditelňovat, raději pracoval a s láskou
tvořil v klidu svého ateliéru, vysoká úroveň jeho tvorby mu sama věhlas a popularitu přinesla.

Se svou rodinou žil v Praze, ale v duchu i ve své tvorbě byl stále na rodném a milovaném Slovácku,
inspiroval se především jeho folklorem. Zobrazil mnoho motivů nejen z vlčnovské jízdy králů,
ale svým tvůrčím rukopisem ztvárnil i motivy krojových postav muzikantů, zpěváků z různých
slováckých oblastí. Specifické je například jeho výtvarné pojetí lidových písní a balad. Významná
byla i jeho tvorba pro Strážnici. Pro strážnický folklorní festival vytvořil plakáty, grafiku pro programové sborníky či diplomy pro účinkující. Miloval svou rodnou obec, kam se často rád vracel,
ale stejně tak měl rád svůj rodný kraj, jeho lidi, krajinu, kulturu. Na Strážnici vždycky vzpomínal
s láskou a potěšením. Bylo mi ctí se s ním poznat. Krásný a tvůrčí život tohoto významného umělce
je jistě na místě si připomenout a poděkovat. Čest jeho památce! 		
Olga Floriánová
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Charita Strážnice

CHARITA STRÁŽNICE
Kovářská 396, 696 62 Strážnice
Tel.: 518 333 207
E-mail: info@straznice.charita.cz

Milí čtenáři zpravodaje Strážničan,

dne 16. 9. 2021 proběhla v Orlovně ve Strážnici
beseda, kterou pořádala Charita Strážnice v rámci
projektu Péče o pečující a destigmatizace osob
s duševním onemocněním. Tato akce byla určena pro všechny, kteří se snaží doma pečovat o své
blízké s psychiatrickou diagnózou tak, aby tyto
osoby mohly dál žít ve svém domácím prostředí.
Prostřednictvím této besedy jsme neformálním pečujícím nabízeli rady a možnosti pomoci profesionálních služeb, které mohou ulehčit péči o tyto osoby a podpořit nemocné na jejich cestě k zotavení.
V rámci besedy vystoupila Marta Holanová, která je lékařkou ambulantní psychiatrické péče
pro dospělé se zaměřením na léčbu závažných
duševních poruch, s přednáškou Jak lépe porozumět schizofrenii. Na základě svých bohatých
zkušeností odpovídala na otázky a radila s problémy, které u svých blízkých přítomní neformální pečovatelé aktuálně řeší. Dále vystoupila také
Alžběta Klímová s přednáškou na téma: Co lidé
se schizofrenií očekávají od svého okolí, která nabídla praktický pohled na problémy těchto osob,
se kterými se mohou ve svém životě potkat.

Beseda probíhala s podporou Jihomoravského kraje
a byli na ní přítomni nejen významní hosté z řad zaměstnanců krajského odboru sociálních věcí, ale také
psychiatričtí lékaři z našeho regionu.

Akce měla velký úspěch a byla zajisté přínosem pro
všechny, kdo se zajímají o problematiku duševně nemocných a jejich podpory na cestě k zotavení. Proto
bych ráda touto cestou ze srdce poděkovala všem, kdo
se podíleli na přípravách besedy, především našim zaměstnancům a klientům Sociálně terapeutické dílny
Kotva, kteří svým občerstvením, obsluhou a výbornou
organizací vytvořili skvělou atmosféru akce.
Za Charitu Strážnice					

Marie Štípská, ředitelka

E-shop Charity Strážnice www.ave-charita.cz. Nákupem našich výrobků uděláte nejen radost
svým blízkým, ale také podpoříte zaměstnávání osob se zdravotním postižením, jejichž začlenění
do společnosti je v dnešní době ještě naléhavější. Moc Vám všem děkujeme za podporu našeho
charitního díla.

11/2021
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Rodinné centrum Strážnice
LISTOPADOVÉ OKÉNKO

Co vám nabízíme:
- MATEŘSKÝ KLUB SEDMIHLÁSEK – středa 9–12 hod
- kurzy přípravy na manželství – nabízíme i online
- základní rodinné poradenství, možnost rozhovoru (i po telefonu)
nasměrování na odborníky středa 16–18 h nebo dle domluvy
Více informací o nabídkách na webu
PŘIPRAVUJEME
Kdyby ty babičky nebyly – kulturní akce zvláště pro babičky a nejen pro ně.
Ukončení sezony na Zahradě u sv. Martina – pro rodiny s dětmi.

Kontakt: www.straznice.dcpr.cz, e-mail: cprstraznice@seznam.cz, B. Bučková, mob. 603 240 533
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DŮM DĚTÍ A MLÁDEŽE STRÁŽNICE – ZPRÁVY Z DOMEČKU
mobil: 736 604 437, 739 354 587, 731 116 083
www.ddmstraznice.cz e-mail: ddm.straznice@gmail.com
SO 6. 11.

XVIII. ROČNÍK KATEŘINSKÉHO BĚHU STARÝM MĚSTEM
Prezentace 15.00–15.30 hod. Start v 15.30 hodin – Strážnice (Staré město).

Pro děvčata a chlapce – předškoláky a děti do 15 let. Startovné 30 Kč.
Závodníci dostanou občerstvení: párek, teplý čaj a vítězové obdrží diplom, medaile
a drobné věcné ceny.
Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587

SO 6. a 13. 11. JIHOMORAVSKÁ LIGA ML. A ST. ŽAČEK V HÁZENÉ
Kde: sportovní hala Vnorovy. Kdy: v 10 hodin. Vstupné: zdarma.
Přijďte povzbudit naše družstvo, která se utkají se soupeřem s Kuřimi.
Vedoucí akce: Marie Knitlová, mobil 739 354 587

SO 27. 11. ADVENTNÍ VĚNCE
Kde: tělocvična Domečku. Začátek: ve 14 hodin
- zhotovení adventních věnců
- vstupné: 40 Kč + cena za spotřebovaný materiál
Vedoucí akce: Marie Flašarová, tel. 731 116 083
PŘIPRAVUJEME NA PROSINEC
PÁ 3. 12. ČERTOVSKÉ HARAŠENÍ – POZOR ZMĚNA MÍSTA KONÁNÍ!!!
Kde: zahrada Domečku. Začátek: v 17 hodin.
Čekají na Vás: čertovské hrátky a soutěže, soutěž čertovských masek, čertovský
guláš, placky a čajíček.
Doprovodný program: SVĚTELNÁ A OHNIVÁ SHOW BOVE
A VYSTOUPENÍ PĚVECKÉHO SOUBORU FČELIČKY.
Cena slosovatelné vstupenky 30 Kč, rodinné 60 Kč.
Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587

VOLNÁ MÍSTA V ZÁJMOVÝCH KROUŽCÍCH PRO ŠKOLNÍ ROK 2021/2022
Ceny za kroužky platí za období od 13. září 2021 do konce května 2022

Název kroužku

Pro

Den

Hodina

Angličtina

děti 6–12 let

Pá

16.00–17.00

1 000,-

COOL DÍVKA

dívky 13–16 let

Čt

16.00–17.00

400,-

Miniházená

děti od 6 let

Út, Čt

15.30–16.30

1 000,-

NERF liga

děti od 9 let

Čt

15.30–17.00

800,-

Plast. modelář

děti od 10 let

Út

16.30–18.00

800,-

Kytara

veřejnost od 10 let

St

18.00–19.00

600,-

Ornamentika

širokou veřejnost od 6 let

St

15.00–16.30

600,-

Rybářský kroužek

2–5 třídu

St

18.00–19.00

300,-

Šachový kroužek

děti ZŠ + gymnázium

Pá

16.00–17.30

600,-

Tlapičky

děti 6–8 let

Út

15.00–16.00

600,-

Tvořínek

děti 8–15 let

St

15.00–16.00

800,-

Včelařský kroužek

zájemce od 11 let

Po

16.30–17.30

400,-
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Veverky (rehab.
cvičení formou her)

děti 8–10 let

Čt

16.00–17.00

400,-

Výtvarná příprava

děti 11–15 let

Čt

17.00–19.00

1 000,-

Yogis

děti ZŠ

Po

16.00–17.00

400,-

PODĚKOVÁNÍ

Dům dětí a mládeže Strážnice děkuje touto cestou NÚLK Strážnice, Rumpoldu UHB s. r. o., LČR s. p.
Lesní správě Bučovice za podporu a spolupráci při realizaci akce Slavnosti padajícího listí 2021.
Zároveň děkujeme všem přátelům Domečku, kteří se jako dobrovolníci podíleli na organizaci
a průběhu této akce.

BLIŽŠÍ INFORMACE O KROUŽCÍCH, AKCÍCH, LYŽAŘSKÉM POBYTU
A OZDRAVNÉM POBYTU U MOŘE V ŘECKU NAJDETE NA NAŠICH
WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.DDMSTRAZNICE.CZ

Došlo do redakce
Poděkování

Děkujeme touto cestou všem za veškerá vyjádření soustrasti s náhlým úmrtím našeho syna Jiřího.
Velmi si vážíme projevů účasti a pomoci členů folklorních souborů Danaj, Žerotín, Demižón, cimbálové muziky, zpěváků a všech krojovaných s přípravou pohřbu. Velmi jste přispěli k dojemnému
a důstojnému rozloučení. Upřímné díky.
Děkujeme i Vám všem, kteří jste doprovodili Jirku na jeho poslední cestě.
Ze srdce upřímně děkujeme také duchovním otcům Robertovi a Lukášovi za modlitby a slova
útěchy a naděje.
Pamatujeme si Jirku jako skromného, hodného, pracovitého a veselého kluka, vždy ochotného
pomoci. Vzpomínejte s námi.

manželé Sochorovi
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Evropský den jazyků

Dne 27. září 2021 jsme na Základní škole M. Kudeříkové ve Strážnici tradičně slavili Evropský den jazyků. Společně jsme si uvědomili
důležitost znalosti cizích jazyků pro další vzdělávání i běžný život.
V letošním roce jsme se v hodinách německého a anglického jazyka zaměřili na podporu čtenářské gramotnosti, četli pohádky, bajky,
z kterých vyplynulo i ponaučení nebo zajímavé články z časopisů.
Pracovali jsme s cizojazyčnými slovníky, vyhledávali neznámou
slovní zásobu, kterou jsme si umístili na nástěnkách. Děti se vcítily
do role překladatelů uměleckého textu a některým se to hodně zalíbilo. Školní jídelna nám tradičně připravila 3 kulinářské speciality
evropských zemí.

Alexandra Pelcmanová

Podzimní stezka ve Slováckém parku

Klára Kamenská

Krásné podzimní dny lákaly k procházkám, a proto jsme si opět
připravily s učitelkou Veronikou Bulovou pro děti zábavnou a poučnou podzimní stezku ve Slováckém parku. Na děti čekalo 14 zastavení, která prověřila jejich znalosti přírody a přírodnin, ale díky
doprovodným úkolům se i protáhly a zacvičily si. Na začátku stezky
si účastníci vzali lísteček na luštění písmen a mohli vyrazit. Stezka byla vhodná pro děti prvního stupně, ale zpříjemnit procházku
si mohl takřka každý. Na účastníky mohlo dýchnout kouzlo podzimu
a mohli si společně s dětmi užít čas venku.

Přírodovědná exkurze 8. ročníku

Eliška Pytlová 8. B

Ve čtvrtek a pátek 23. a 24. září jsme my osmáci vyrazili na výlet na Lučinu. Kromě našich třídních učitelek nás provázel Vít Hrdoušek. Na Lučinu jsme přijeli autobusem,
Vít Hrdoušek nám rozdal mapky a vydali jsme se na cestu. Během procházky nám ukázal různé druhy rostlin
a stromů a také nám povyprávěl historii tohoto kraje a místních luk. Některé jedlé plodiny jsme mohli také
ochutnat. Cestou nám ukázal i několik
studánek a viděli jsme i srnku a daňky.
Po krásné vycházce lesem i loukami
jsme se rozloučili s naším průvodcem a autobusem jsme se vrátili zpět
do Strážnice. Počasí nám přálo, bylo
to příjemně strávené dopoledne v krásné přírodě chráněných luk a lesů.
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Adaptační pobyt šestých tříd

Cestu na adaptační pobyt jsme započali vlakem.
Vlakem byla cesta příjemná, ale přestoupili jsme
do přeplněného autobusu, takže většina třídy
zůstala stát. Konečně jsme dojeli na místo a tam
to všechno začalo...
Se třídou 6. A jsme si zahráli fotbal a... bohužel
jsme prohráli. Následovalo rozdělení pokojů,
oběd (byl guláš) a odpolední klid. Po odpočinku
jsme hráli různé hry. Pak jsme si kreslili svoje
osobní erby a hlasovali jsme, který se nejvíc podařil.

René Novák a Ondřej Buchta 6. B

Večeře byla pro všechny přímo skvostná: smažený sýr s hranolky a tatarskou omáčkou nebo
kečupem. Po večeři jsme se převlekli a šli na táborák. Opékali jsme špekáčky a vyprávěli jsme
si strašidelné příběhy, které nás měly naladit
na stezku odvahy.
Další den jsme měli snídani formou bufetu. Každý si vybral podle chuti a všichni byli spokojení.
Po snídani jsme se sbalili a hurá na Javořinu.
No, ne až na samý vrchol, ale nebyli jsme daleko.
Po návratu jsme poobědvali, zahráli si hry a pak nastal čas odjezdu.
Na adaptačním pobytu se nám moc líbilo, mnohem lépe jsme se navzájem poznali a vypadá to,
že budeme skvělá parta i ve škole.

Našim nejmenším se daří

Lucie Vratislavská

Přišel podzim a naši prvňáčci už jsou ve škole jako
doma. S úsměvem se pustili do učení a zkoumání všeho
nového. Přečtou první slova, spočítají slovní úlohu, pilně trénují cviky ze psaní. Každý den je provází spousta
říkadel a her, malování obrázků, zpívání nebo cvičení
v tělocvičně. V 1. B je prostě radost!

Podzimní akce školního klubu

Vojtěch Studénka

V pátek 24. září 2021 nás ve školním klubu ZŠ M. Kudeříkové ve Strážnici čekal další z projektů
Šablon II. s tématem Vše, co chceš vědět o rybách.
Pozvali jsme si do školního klubu Romana Helíska, který je příslušníkem rybářské stráže a zároveň
spolupracuje s propagátorem rybářství – známým z televizních obrazovek Jakubem Vágnerem.
Při projektovém dnu žáci pozorovali šupiny kaprů, určovali druhy ryb, měli možnost si vyzkoušet
rybářské oblečení a vybavení pro sportovní rybolov.
Z promítnuté prezentace se žáci dozvěděli informace o chování a životě sumců i jiných druhů ryb.

22

11/2021

Byly promítnuty fotografie a videa z úlovků R. Helíska. Nejvíce je ale zaujalo přinesené vybavení
určené pro lov ryb (nástrahy, vábničky, splávky, vlasce apod.).
Za měsíc následovala další přednáška o historii letectví v českých zemích, především pak s minulou a současnou produkcí letadel kunovické firmy Aircraft Industries, kterou nás provedl Filip
Stanislav. Účastníci školního klubu se seznámili s průběhem současné výroby letounů díky přineseným letáčkům, fotografiím i virtuální prohlídce letounu L 410NG – největšího dopravního letounu vyráběného na území České republiky. Odborným výkladem při virtuální prohlídce žáci zjistili,
jaké základní prvky má vnější konstrukce letounu – k čemu slouží trup, křídlo, svislé a horizontální
ocasní plochy spolu s křidélky. Jak důležitou roli hrají motor a vrtule, jaké druhy přistávacího zařízení existují, kam se ukládají objemná zavazadla a kde se v letounu nacházejí nádrže na palivo.
Virtuální procházka pokračovala v kokpitu letadla – zde jsme se seznámili s druhy jednotlivých
displejů, ovládacích prvků a pák a dalších podpůrných systémů. Naše dotazy směřovaly i k práci
dvou pilotů během letu.
Na závěr jsme v diskusi mohli položit otázky ohledně hmotnosti letounu, spotřeby paliva, nouzové
výbavy a cestovní rychlosti letounu.

Základní škola Školní Strážnice
Sportovní den 1. stupně

Věra Tihlaříková

Škola není jen sezení v lavicích nebo psaní domácích úkolů. K životu té naší neodmyslitelně patří
nejrůznější sportovní akce. 27. 9. 2021
si na sportovním dnu ověřovali žáci tělesnou zdatnost. Hlavní částí sportovního dopoledne 1. stupně byl dvojboj – ten
byl složen z běhu na 60 metrů a skoku
z místa. Další disciplínou byla štafeta tříd
– každý jednotlivec mohl ovlivnit umístění celého kolektivu. Sportování bylo doplněno proškolením o zásadách poskytování 1. pomoci, kterou si pro malé školáky
připravily dívky z vyšších ročníků. A jak
to všechno dopadlo? Rozdaly se celkem
4 zlaté medaile. V kategorii mladší
děti dívky ji získala Ruth Šimoníková,
za chlapce Ondřej Labaj. V kategorii
starší děti dívky si odnesla zlatou Tereza
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Blatová a za chlapce Michal Rozman. Ve štafetě byla nejrychlejší třídou 1. stupně 5. A. K radostné
náladě přispělo hezké podzimní počasí. Všichni se jistě těší na další sportovní akce.

Sportovní den na Čápovce

Radoslav Vyskočil

V pondělí 27. září proběhl na naší škole tradiční sportovní den, jehož hlavním cílem bylo zapojit
všechny děti do připravených sportovních aktivit a probudit v nich radost z pohybu a sportování.
Žáci 2. stupně změřili své síly v atletickém dvojboji, který se skládal ze sprintu na 60 metrů a skoku do dálky. V kategorii mladších žáků zvítězili Pavel Labaj (6. A) a Agáta Tesařová (7. B), prvenství
ve starší kategorii vybojovali Jakub Dobiš (9. B) a Tereza Marková (9. A). Další soutěžní disciplínou
byl štafetový běh celých tříd. Prvenství vybojovala třída 8. B.
Během celého sportovního dopoledne měli žáci možnost vyzkoušet své dovednosti také v týmových sportech. Vrcholem celé akce byl bezesporu turnaj 8. a 9. tříd v baseballu. Vynikající nadhozy
a odpaly nenechaly nikoho na pochybách, že tento sport má na naší škole velkou tradici.
Všichni žáci si příjemné sportovní dopoledne skvěle užili a v přátelské atmosféře, která celou akci
provázela, odměnili vítěze bouřlivým potleskem.
Poděkování patří všem pedagogům, kteří se podíleli na přípravě a organizaci sportovního dne.
Touto akcí se naše škola zapojila do projektu Evropský školní sportovní den, který podporuje pohybové aktivity a sport na školách.

Pasování na čtenáře

Spokojení čtenáři 2. A, ZŠ Školní

Tak jsme se konečně dočkali. Když jsme byli prvňáčci, tak jsme se s chutí učili první písmenka,
slabiky a nakonec jsme zvládli nejenom slova, ale i věty. A tak jsme se těšili, že se budeme pasovat
do řádu čtenářů. Nevyšlo to, protože nám to epidemiologická situace nedovolila.
Až dnes. Těšili jsme se, že navštívíme knihovnu a dozvíme se něco nového o knihách. Ráno jsme
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se probudili do deštivého dne, ale úsměv
na tváři se nám neztrácel. Byli jsme plni
očekávání. Jak to dopadne? Budu opravdový čtenář? Knihovnice nás seznámila
s knihovnou, knížkami a najednou... kde
se vzal, tu se vzal Knišpík. To bylo radosti.
Knišpík naše čtenáře ocenil za čtení nejen
jeho pasovací tužkou, ale také krásnou knížkou a dobrou náladou. Všem se nám dnešní
den líbil. Z knihovny jsme si půjčili knihy
a slíbili jsme, že se budeme ke knihám nejen krásně chovat, ale hlavně, že je budeme
co nejčastěji číst.
Knihovnici Aleně Brhelové, fotografce Rostislavě Svobodové a Knišpíkovi moc děkujeme za krásný
den v knihovně.

Podzim v družině

Za družinu, Katka Běhalová – vedoucí vychovatelka

Podzim je, za listem padá list. Noc dlouhá, den se už
krátí. Podzim je, prší do prázdných míst. Tak ohýnku,
hřej! Máš mě hřát. Tohle jsou slova jedné písničky, která se mi vybaví při pohledu ven z okna. Podzim přišel
rychleji, než jsme stihli oplakat konec léta, a navštívil
nás i v družině, kde ho ovšem přivítaly děti s velkým
nadšením. Nastalo totiž období barevných listů padajících ze stromů, česání jablíček, sbírání kaštanů a ježečků běhajících po zahradách. Tohle všechno vyvolá podzim v dětském světě, do kterého se s vychovatelkami
snažíme dostat pomocí vytváření, malování a učením
se básniček oslavujících podzimní radovánky. S dalším
a dalším tvořením nás děti pouští do svého podzimního
království, kde se nám všem moc líbí. Nevím, jak vy ostatní, ale já mám chuť si zalézt pod peřinu,
uvařit hrnek horkého kakaa a s přivřenými víčky poslouchat příběhy o padajícím listí a usínající
přírodě, které se rodí v hlavičkách našich dětí.

Veřejnosprávní akademie a střední škola
Veřejnosprávní akademie a střední škola, s. r. o. – soukromá škola
v centru našeho města má od 1. září 2021 nového majitele, je jím Ilona
Zdražilová. „Našim cílem je priorita celkového rozvoje osobnosti našich
studentů, jejich dovedností, znalostí a hodnot. Hodláme, spolu s našimi
partnery a sponzory, školu modernizovat tak, aby se náš student na
naší škole cítil dobře a aby náš absolvent byl připraven nejen do praxe,
ale i ke studiu na českých a zahraničních vysokých školách.“ Uvedla
Zdražilová a dodala: „Budeme pracovat na dobrém jménu školy se čtyřiadvacetiletou tradicí, její ekonomické kondici, a chceme být přínosem
pro vaše město.“

Ilona Zdražilová
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Purkyňovo gymnázium
Výlet oktávy a čtvrtého ročníku do Prahy

Martina Vavříková

Adaptační pobyty

Martina Vavříková

Po roční vynucené pauze se letos opět rozjeli studenti a studentky oktávy a čtvrtého ročníku na vícedenní poznávací zájezd do Prahy. Takto popsali zájezd oktaváni:
Dny od 20. do 22. září 2021 netrávila letošní oktáva v lavicích, ale na třídenní exkurzi v našem hlavním městě v Praze.
V pondělí ráno jsme vyrazili Slováckým expresem do našeho cíle. První den byla na programu komentovaná prohlídka
Stavovského divadla a významných památek ve Starém Městě. Večer jsme šli na Vyšehrad, odkud byl nádherný výhled
na Prahu. Druhý den jsme vyjeli dopoledne lanovkou na Petřín a pak jsme spěchali kolem Hladové zdi na Pražský hrad.
Navštívili jsme katedrálu svatého Víta, Starý královský palác
i Zlatou uličku. Večerním programem bylo představení Přelet nad kukaččím hnízdem v divadle DISK. Třetího dne jsme
využili k návštěvě Technického a Národního muzea, kde je
moderně pojatá přírodovědná expozice s názvem Zázraky
evoluce. Odpoledne jsme se prošli Prahou přes Karlův most
ke Staroměstské radnici a na Václavské náměstí. Ve večerních hodinách jsme dorazili unavení domů, ale plní nových
zážitků i vědomostí. Úkolem exkurze bylo přiblížit naše hlavní město, jeho kulturu, historii i současnost. Výlet se nám velmi vydařil a splnil naše očekávání. Praha je totiž město, kde na nás
na každém kroku dýchla historie, a rádi se sem budeme vracet.

Po roční pauze jsme také obnovili tradici pobytových adaptačních kurzů pro studentky
a studenty primy, kvinty a 1. ročníku. Kurzy
probíhaly v krásném prostředí rekreačního
střediska Vápenky za přítomnosti profesionálních lektorů. Všichni studenti a studentky
si kurzy velmi chválili. Malé shrnutí kurzu
z pohledu 1. ročníku:
Ve středu 29. 9. jsme se vypravili na adaptační
kurz na Vápenky. Cesta utekla rychle, na místo
jsme přijeli v 8.00 a vydali jsme se k Penzionu
U Černého potoka. Tam už na nás čekali naši
lektoři Vojta a Petra. Ubytovali jsme se a po
ubytování nás čekal náš první seznamovací
blok. V něm jsme se představili a zahráli hru
Lejno. Poté následoval oběd a hodinový polední klid. Po polední pauze nám začal druhý blok. Venku jsme si zahráli hru Magic ball a o něco
více jsme se poznali. Den utekl rychle a byl tu večer. A nás čekal poslední blok toho dne. Všichni
jsme si sedli do kolečka po dvojicích a začali jsme si povídat. Každé čtyři minuty jsme se posunuli
k dalšímu spolužákovi. A tak si mohl každý s každým promluvit o různém tématu. Po programu nám lektoři popřáli dobrou noc a šli jsme spát. Ráno v 8.00 nás čekala rozcvička a snídaně.
Po snídani jsme si zahráli běhavé piškvorky. Někteří byli tak zapálení do souboje, že obětovali
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i svůj vlastní život, aby vyhráli. Náš kurz se pomalu blížil ke konci. Ještě před odjezdem jsme si zahráli posledních pár her na naši důvěru, prošli se po okolí, navečeřeli a jeli domů. Všichni jsme byli
unavení, ale i přesto budeme rádi vzpomínat na všechno, co jsme prožili. Autorka: Tereza Mičková

Mistři České republiky v latině

Martina Vavříková

V sobotu 25. 9. 2021 proběhlo v Ostravě Mistrovství ČR v latinskoamerických tancích. V kategorii Jun. II Latin se studentka kvarty
našeho gymnázia Linda Ondrušová se svým tanečním partnerem
Matyášem Grossmanem umístili na 1. místě a stali se mistry České
republiky a jsou aktuálně druhý pár ve světovém žebříčku WDSF
(světová taneční sportovní federace). Linda a Matyáš reprezentují
TK ROKASO Uherské Hradiště. K tomuto obrovskému úspěchu jim
srdečně gratulujeme a přejeme hodně zdaru v dalších soutěžích.

XXIV. veletrh vzdělávání okresu Hodonín

Martina Vavříková

Veletrh vzdělávání je každoroční přehlídka středních škol okresu Hodonín. Naše škola se na přehlídce prezentuje nejen stánkem, ale i hudebním vystoupením. Cimbálové muzice složené ze studentů naší školy, pod vedením Františka Pavluše, připadla velká pocta, kdy svým vystoupením
celý veletrh zahájili.
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Střední škola Strážnice Strážnice
Hasičská soutěž TFA v areálu Střední školy Strážnice

Tomáš Sklenák

V sobotu 18. září přivítal areál střední školy ve Strážnici mladé hasiče, neboť se zde konal 7. ročník soutěže TFA mladých hasičů a 4. ročník soutěže TFA dorostu. Je to zkratka z anglických slov
Toughest Firefighter Alive – Nejtvrdší hasič přežije a je názvem nejtěžších hasičských soutěží, které
svými podmínkami simulují práci hasiče při zásahu.
Soutěže pořádalo Sdružení hasičů Čech, Moravy a Slezska – okresní sdružení hasičů Hodonín,
se kterými škola již dlouhodobě spolupracuje jak při pořádání této soutěže, tak při
realizaci školení PO a OOb v rámci výuky.
Soutěže rozdělené do 5 kategorií se zúčastnilo cca 80 závodníků z celého okresu
Hodonín a přijeli i zástupci okresu Brno
a Jablonec nad Nisou. Do soutěžního klání se zapojili také dobrovolní hasiči z řad
našich žáků. Zahájení soutěže se zúčastnil
mj. Antonín Tesařík, ředitel Nemocnice
TGM v Hodoníně, který si po slavnostním
zahájení soutěže také s velkým zaujetím
prohlédl i celý areál školy.
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Sport
Vzpírání

Dobojováno jest! Jak jsem již dříve psal, že možná, snad, pojedu do Nizozemí na M. E. veteránů
ve vzpírání, tak je hotovo. Nejstarší parta z republiky startovala v sobotu 16. 10., včetně mě. Já přijel autem do Prahy ve středu, vyspal se u kolegy Jirky a ráno jsme vyjeli směr Alkmaar v Nizozemí.
Cestou jsem dělal navigátora, po půli cesty jsem byl řidič. V cíli dlouhé cesty, skoro večer, jsme
se ubytovali v objednaném hotýlku. V pátek jsme si naordinovali odpočinek a registraci. V den
závodu měli nejstarší, již osmdesátníci, vážení v půl osmé a start v půl desáté. Dva mlaďoši, pouze
sedmdesátníci, já a kolega, jsme se také již museli zvážit. Závodilo se na dvou prknech zároveň,
aby soutěž proběhla za kratší dobu. Šetří se všude... Já pobíhal mezi nimi, protože sami by vše
nezvládali. Hlídat nástupy své, nástupy soupeřů, je tam toho dost kolem závodu. I nějakou fotku
bylo třeba pořídit. Kamarádi bojovali statečně, jedno zlato, dvě stříbra byly důkazem. Pak už jsme
my mladíci dostali šanci. Já a kolega z Prahy. Jirka má zlato, já v těžké skupině se nedostal dál, jak
na čtvrté místo. 48 kg v trhu a 68 kg v nadhozu nestačilo na lepší umístění. Já jsem byl spokojen,
asi jako jeden z mála jsem měl všechny pokusy platné.
Ještě jednu noc jsme se vyspali a v neděli ráno upalovali směr Praha. Kamarád řidič byl dost
unavený po závodě, tak jsem většinu cesty odřídil já. Po dojezdu do Prahy jsme ještě na nádraží
vyzvedli mladšího zlínského veterána, který měl start v úterý. Já měl v Praze auto, tak po vyspání
jsme hupsli do auta a frčeli zpět do místa závodů. Já
řídil celou cestu, pohodička... Po vyspání opět známý ceremoniál, vážení, čekání, závod. Mladší kolega
byl nad míru spokojen, protože po absenci soupeřů
získal nečekaně stříbro! Rychle na pokoj, do postele
a ráno po snídani cesta zpět. V Praze jsme si dali večeři a upalovali dále k domovu. Já pořád za volantem,
pohodička! Kamaráda jsem vysadil u Zlína a těsně
na půlnoc jsem byl doma. Jupí! Náročný, ale úspěšný
bezva týden je pryč. Možná ještě v budoucnu se podaří někam si odjet a zazávodit.
Report je u konce, doufejme, že jen ten dnešní... Děkuji
Vám, nadále držte palce a ať žijeme!!
Josef Vybíral

T. J. Sokol Strážnice

Florbalové oddíly T. J. Sokol Strážnice ani přes prázdniny nezahálely

V měsíci červenci proběhlo ve Strážnici příměstské florbalové soustředění, kterého se účastnili
naši nejmenší florbalisté.
Trenéři si pro ně spolu s pracovníky DDM Strážnice nachystali pohybové hry, tréninky v tělocvičně, táborák, přespání v DDM nebo tréninky s odborníky z atletiky, zdravotního cvičení, návštěvu
fyzioterapeuta a další doprovodný program.
Od srpna probíhaly fyzičky venku, na kterých
jsme pilovali atletiku, fotbal, vybíjenou, basketbal,
florbal, florbal a další týmové sportovní aktivity.
Při trénincích v tělocvičně ZŠ Školní jsme mezi
sebou přivítali řadu nových hráčů (od pěti let až
do prvního stupně ZŠ).
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Před prvním turnajem si pro nás (hráče a jejich rodiče) firma Panorama Tours (František Kotek)
nachystala cyklistický výlet s prohlídkou leteckého muzea v Kunovicích. Poté jsme přejeli zpět
do Strážnice se zastávkou ve Veselí nad Moravou
na dobrý oběd. Po trase jsme si ještě stihli zajezdit na pumptrackovém hřišti v Ostrožské Nové
Vsi a zařádit si na dětském hřišti. Celkem třicet
účastníků z řad hráčů a jejich rodinných příslušníků vyjádřilo spokojenost a přání tento výlet někdy
zopakovat.
Na přelomu září/října nás už čekaly první z ligových turnajů, na které pilně trénujeme. Tréninky
probíhají každou středu, čtvrtek a pátek v tělocvičně ZŠ Školní ulice, přijďte se mezi nás podívat
a zkusit si zatrénovat.
Od měsíce října začíná i činnost oddílu zdravotního cvičení seniorů. Zacvičit si s nimi můžete každé
úterý od 15.45 hodin v tělocvičně v DDM, Radějovská ulice.			
Vojtěch Studénka

Kultura ve městě
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Městská knihovna Strážnice

Přijďte si poslechnout vyprávění horňáckého cestovatele Theodora Dorka Čermáka o jeho cestě
za polární kruh. Na Aljašce strávil sedm dnů plných zážitků, o které se s Vámi přijede podělit
v úterý 9. listopadu v 17 hodin do Green Clubu v KD Strážničan. Srdečně Vás zveme na toto
setkání – a nebude chybět ani překvapení autora!

Vadí Vám, že ve Strážnici není knihkupectví? Nemusí!
Nakupujte na www.knihazknihovny.cz – knihy jsou tam za příznivé ceny a nemusíte platit poštovné! Vaše zboží si vyzvednete u nás v knihovně.
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
Skupina Fčeličky oslavila 20 let

Foto Rostislava Svobodová

20 let souboru je doba, za kterou se v něm vystřídá spousta členů, u Fčeliček převážně děvčat.
Rychle totiž odrůstají. Velkou část z nich jste mohli slyšet zpívat v kulturním domě ve Strážnici
v neděli 3. října ve výročním pořadu, který zorganizoval kulturní dům Strážničan ve spolupráci
se Fčeličkami. Zpívaly od těch nejmenších od šesti let až po dospělé ženy, které přišly už s vlastními dětmi. Vzpomínaly na plátně, jaké to bylo, když byly v České televizi s Martinem Dejdarem nebo
ve Studiu Kamarád. Promítaly se starší klipy i novinky, do toho zněl zpěv živě za doprovodu kapely.
Skupina neopomněla finskou a švédskou tvorbu, za kterou je obdivují i za hranicemi České republiky. Vrcholem programu byla zdravice z plátna od Vaška Neckáře a jeho bratra Jana a premiéra
nového klipu k písni Zima, kterou se Fčeličkami nazpíval právě Václav Neckář. Na klip se můžete
podívat na YouTube.
Za těch 20 let se ve Fčeličkách utvořila spousta přátelství, všichni ušli dlouhou a úspěšnou cestu
protkanou zážitky a setkáními se vzácnými lidmi. Možná měli i štěstí, ale hlavně vedoucího, který
od začátku do konce pro Fčeličky pracuje, skládá a vlastně i dýchá, Zdeňka Musila. Závěr programu patřil poděkování všem, kteří Fčeličky jakkoli podpořili, věnovali jim svůj čas a srdce, ať už na
jakkoli dlouhou dobu.

Gabriela Dobišová, moderátorka pořadu

Poděkování

Za celou skupinu Fčeličky bych rád poděkoval starostce Renatě Smutné, místostarostovi Walteru
Bartošovi a celé Radě města za to, že nás dlouhodobě podporují, a to nejen finančně. Velké poděkování patří Olze Floriánové, která se spolupodílela na vzniku skupiny Fčeličky a zpočátku obstarávala manažerskou práci a připravovala doprovodný program (videoprojekce a hlavně skupinu Berušky, které byly tanečním doprovodem Fčeliček), a která nás také podporuje dodnes ze své pozice
ředitelky kulturního domu. Děkuji i ostatním pracovníkům kulturního domu, kteří se podíleli na
přípravách oslavy našeho 20. výročí – zejména Lence Žákové za krásný dort pro Fčeličky a za to, že
společně s Martinou Dvořákovou připravily občerstvení na oslavu našeho výročí, dále Romanovi
Salčákovi a Petrovi Janásovi, bez kterých bychom Vám nemohli pustit naše vzpomínková videa,
ani by nemohla proběhnout premiéra našeho nového klipu Zima. Za ozvučení celé akce děkujeme
Martinovi Vavříkovi a Michalovi Nosčákovi, kteří pro Vás zajistili perfektní zvuk. Martin Vavřík
také zaslouží obrovské poděkování za nahrávání dvou nových písní Zima a Obchody. Děkujeme mu
za profesionální přístup a trpělivost. Dalším, kdo se podílel na zvuku je studio High Five Mastering, které má na svědomí skvělý master. Zapomenout nesmím ani na Kubu Tomšeje, který natočil
a sestříhal celý videoklip k písni Zima a také připravil projekci k našemu vzpomínkovému pořadu.
Gábině Dobišové nejen za skvělou moderaci, ale také za spolupráci na přípravě scénáře. Rostislavě
Svobodové děkujeme za fotodokumentaci celého pořadu. Velké poděkování za jeho ochotu a čas
patří Lukáši Příkazkému, který nás v klipu provedl Bílou věží. A děkujeme také městskému muzeu
za zpřístupnění věže. Hlavní a největší dík patří bratrům Neckářovým, kteří nám věnovali svůj čas
a přijeli z Prahy až sem k nám, aby mohl Václav se Fčeličkami nazpívat naši novou písničku a dodat
jí tím profesionálního lesku. Také děkujeme Miroslavu Koláciovi za dlouholetou spolupráci a že
se účastnil nahrávání obou nových písní. Stanislavu Knitlovi, Jarmile Moosové a dalším autorům
děkujeme za krásné texty, které pro Fčeličky napsali. Velmi děkuji také naší velké fanynce Renatě
Plotzerové, která Fčeličky finančně podporuje a objednala pro ně velký vzpomínkový dort. Víno
nám na oslavu dodal Radek Botur, děkujeme! Další, komu chceme poděkovat, je Dům dětí a mládeže Strážnice, který nám poskytuje zázemí pro naši zkušebnu. Za velkou pomoc s organizací
a obstarávání finančních záležitostí děkujeme Radkovi Lipovi a také Aleně Brhelové za skvělou
organizační a manažerskou práci, kterou pro Fčeličky dělá. 		
Zdeněk Musil
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10. Salon Františka Cundrly
Foto R. Svobodová, O. Floriánová
Vernisáž výstavy František Gajda, řezbář a jeho následovníci
Jako každý rok i letos kulturní dům Strážničan připravil v rámci, letos již 10. jubilejního ročníku,
Salonu Františka Cundrly výstavu věnovanou dalšímu velmi významnému strážnickému výtvarnému umělci, lidovému řezbáři, Františku Gajdovi. Vernisáž se za vysokého zájmu a počtu návštěvníků, a to nejen ze Strážnice, i účasti rodinných příslušníků rodiny Gajdovi konala v neděli
17. října. Uvedla ji spoluautorka výstavy, etnografka PhDr. Romana Habartová, která ji připravila
ve spolupráci s občanským sdružením Kunovjan prezentovaným Liborem Habartou, s rodinou
Františka Gajdy, především jeho manželkou Marií a synem Lubomírem, a s kulturním domem
Strážničan. Romana Habartová v úvodním slově představila Františka Gajdu nejen v jeho obsáhlé
a dokonalé precizní tvorbě, ale i jeho přesah a předávání dovednosti následovníkům – Gajdovým
učedníkům, a zvláště samotnou osobnost řezbáře, osobní vztah k němu, neopomenula význam
jeho rodinného zázemí, především manželky Marie, která mu stála vždy po boku a byla mu jeho
strážným andělem.
Návštěvníci výstavy mohli obdivovat dokonalost provedení Gajdových figur v několika kompozicích rozsáhlých a tematicky zaměřených betlémů, stejně tak i jednotlivě provedené figury či další
tvorbu řezbáře v prosklených vitrínách, na stěnách zavěšené originální štípy či rozpracované dílo
ve stylizované dílně. Na několika panelech se pak z textu a fotografií dovědět podrobnosti o životě
a tvorbě řezbáře a jeho následovníků. K příjemné a pohodové náladě přispívala skvělá cimbálová
muzika Danaj, kterou primuje řezbářův synovec, Jan Gajda.
Výstavu můžete navštívit v přísálí kulturního domu Strážničan v prodlouženém termínu
do 9. 11. 2021, a to ve všední dny od 7. 30 do 15.30 hod. nebo o víkendech od 15.00 do 17.00 hod.
Těšíme se na Vás!
Olga Floriánová
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KAPELA KRYŠTOF zaplnila kulturní dům

Foto FB kapely Kryštof
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Milí přátelé Václava Harnoše, zveme Vás v rámci Hudeckého večera Slávka
Volavého na pořad spojený s besedou u cimbálu, který bude citovým připomenutím nedožitých devadesátých narozenin tohoto Bohem obdařeného
zpěváka. V netradičně pro daný pořad stolovém uspořádaní sálu kulturního domu Strážničan se uskuteční vzpomínka na člověka, který vždy potěšil
úsměvem, dobrým slovem a hlavně písničkou. Že byl oblíbený a milovaný,
vyjádří v tomto pořadu jak jeho rodina, tak strážnické cimbálové muziky
Jožky Šťastného a Demižónu i strážnické folklorní soubory Danaj, Žerotín
a Demižón. Pořad přirozeně přejde v besedu u cimbálu, kde si sami můžete
při strážnických cimbálových muzikách zazpívat i zatancovat.
Těšíme se na Vás!

Danuše Adamcová

11/2021
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Inzerce
HLEDÁM RODINNÝ DŮM

ve Strážnici, případně okolí Tvarožná Lhota, Radějov.
S rekonstrukcí počítám.
Zahrada vítána, může být i větší.
Za zavolání děkuji.
Tel. +420 737 859 161
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Kulturní přehled listopad 2021

17. 10.–2. 11. KD – Salon Františka Cundrly
Výstava díla FRANTIŠKA GAJDY – řezbáře ze Strážnice
PO 1. 11. KD – 4TET s Jiřím Kornem

19.00

Koncert vokálního seskupení Jiřího Korna, Davida Uličníka, Jiřího Škorpíka a Dušana
Kollára. Vstupné 590 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online.
Již zakoupené vstupenky zůstávají v platnosti

6.–7. 11.

Strážnice – SVATOMARTINSKÉ HODY

ÚT 9. 11. Green Club – přednáška Dorka Čermáka SEDM DNŮ NA ALJAŠCE
17.00
Cestopisné vyprávění o cestě za polární kruh, procházce po horách v parku Denali,
cestě vrtulníkem na ledovce a další. Pořádá Městská knihovna při KD Strážničan
PÁ 12. 11. KD – CITRON
20.00
Koncert skupiny Citron – Supi se slétají tour 2020 s hostem kapelou Symfobia.
Pořádá Pragokoncert Bohemia. Vstupné 390 Kč. Předprodej v KD Strážničan
a https://www.pragokoncert.com/cs/koncerty/2020-Citron-Straznice
SO 20. 11. KD – HUDECKÝ VEČER Slávka Volavého
Beseda u cimbálu k poctě Vaška Harnoše... Když mně bylo 20 let
Vstupné 200 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

19.00

NE 28. 11. Adventní troubení z Bílé věže

17.00

Připravujeme na prosinec:
PÁ–NE 3.–5. 12.

Adventní jarmark s programem

NE 12. 12., 19. 12. Koledování s folklorním souborem Žerotín

17.00

ÚT 21. 12. KD – Vánoční koncert
19.00
ČESKÁ MŠE VÁNOČNÍ J. J. RYBY A KLASICKÉ KOLEDY
Zazpívá Český filharmonický sbor Brno za doprovodu orchestru Czech Virtuosi
Vstupné 200 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

11/2021
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Nenechte si ujít dokumentární film natočený o partnerském páru ze sousední obce Petrova
a následnou besedu s hlavními protagonisty a režisérem!
Film vypráví životní příběh Jaroslava a jeho partnerky Jitky. Natočený je v autentickém prostředí, kde oba protagonisté žijí, tedy v sousední obci Petrově a také v jejich zájmovém prostředí,
v němž se oba hlavní představitelé filmu pohybují, prostředí rychlých aut. Jaroslav je zapálený
automechanik a jeho životní láska Jitka je služebně nejstarší autokrosovou řidičkou u nás. Snímek byl uveden na Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech! Beseda se bude konat
po promítnutí filmu. Těšíme se na Vás!
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premiéra

ÚT 2. 11. v 19.00

POSLEDNÍ SOUBOJ – historické drama

Příběh se odehrává ve Francii 14. století a je o posledním, oficiálním,
Francií posvěceném duelu mezi dvěma muži. Jean Carrouges (Matt Damon) a Jacques Le Gris (Adama Driver) jsou přátelé, ze kterých se stanou
rivalové kvůli ženě Carrougese Marquerite (Jodie Comer). Tu Le Gris dle
jejích slov napadne, ona ho veřejně obviní, jenže on tvrdí, že je nevinný.
Carrouges začne bránit čest své ženy a výsledkem je duel s tím nejvyšším
rizikem – smrtí. Vstupné 130 Kč
NE 7. 11. v 16.00
RAJA A DRAK – animovaný, rodinný, akční, dobrodružný

Filmáček

Osamělá válečnice Raya se vydává na dlouhou a nebezpečnou cestu, aby
vystopovala posledního draka a zastavila jednou provždy hrozivé Druuny, kteří ohrožují svět. Během své cesty však zjistí, že k záchraně světa
nebude zapotřebí jen dračího kouzla, ale především i důvěry.
Vstupné 50 Kč

NE 7. 11. v 18.30
LÁSKA POD KAPOTOU – dokument s besedou s režisérem Mirem Remem
Dokumentární film, v němž hlavní role hraje pár z Petrova, Vás nadchne
i pobaví. Odhodlaný padesátník Jaroslav má v životě dvě vášně - rychlá
auta a školní lásku Jitku, která mu po zpackaném manželství vrátila naději a chuť jít dál. Jitka, služebně nejstarší autokrosová řidička v Čechách,
by sotva našla lepšího mechanika a kouče, než je Jaroslav. Ten pro ni
znovu a znovu staví z ojetin závodní auta a společně doufají ve vítězství.
Vstupné 80 Kč
PO 8. 11. v 19.00
ETERNALS – akční, drama, fantasy, sci-fi

premiéra

Snímek Eternals představí zcela nový tým superhrdinů filmového vesmíru Studií Marvel. Epický příběh se odehrává tisíce let a sleduje skupinu
nesmrtelných hrdinů, kteří jsou nuceni vystoupit ze stínů, aby se opětovně spojili proti nejstaršímu nepříteli lidstva, Deviantům. Film má vynikající herecké obsazení i výpravu.
Vstupné 130 Kč
ÚT 9. 11. v 10.00
ÚT 9. 11. v 19.00
CESTA DOMŮ – romantická komedie

dopolední kino
filmový klub

Snímek navazuje na Vorlovy filmy Cesta z města a Cesta do lesa a vytvoří
z nich uzavřenou trilogii. V hlavních rolích se vrátí Bolek Polívka a Eva
Holubová jako zemědělská rodina Papošů, Tomáš Hanák a Barbora Nimcová jako rodina přistěhovaná z města, Tomáš Vorel ml. a Lucie Šteflová
jako revírník Ludva a jeho žena.
Vstupné 50 Kč

LISTOPAD 2021

Kino Svět Strážnice

NE 14. 11. v 19.00
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI – romantická komedie

premiéra

Ve filmu se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu snaží usmířit.
Nezodpovědný floutek zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru postaví osud do cesty malou
uprchlici z dětského domova. Úspěšný a sebevědomý manažer svou spřízněnou duši už našel, ale představit ji rodičům, je pro něj noční můra. Dva
osamělí lidé, kteří už rezignovali na štěstí a hledání toho pravého, možná
dostanou ještě jednu šanci... Vstupné 130 Kč
PO 15. 11. v 10.00
POMPEJE – MĚSTO HŘÍCHU – dokumentární

dopolední kino

Pompeje každoročně navštíví více než čtyři miliony lidí z celého světa.
O jeho utajované nespořádané historii se ale obecně mnoho neví. Napravuje to dokumentární snímek Pompeje – město hříchu, vydávající
se na cestu zpět po proudu času, za mýty a postavami. Příběh skandálů,
ambicí a tvůrčího génia, který se katolická církev marně pokoušela skrýt.
Cesta života skrze mytologii, ideály, sny a vztah k nesmrtelnosti.
Vstupné 50 Kč
PO 15. 11. v 19.00
POSLEDNÍ NOC V SOHO – horor, drama, thriller

premiéra

Mladá dívka, která se zajímá o módní design, záhadně vstupuje do šedesátých let, kde se setkává se svým idolem, oslnivou rádoby zpěvačkou.
Ale Londýn v šedesátých letech není tím, čím se zdá, a zdá se, že se čas
rozpadá se stinnými následky.
Vstupné 140 Kč

ÚT 16. 11. v 10.00
ÚT 16. 11. v 19.00
VEČÍREK – česká komedie

dopolední kino
filmový klub

Na večírku se postupně scházejí bývalí spolužáci. Setkání by se pravděpodobně neslo v duchu lehkého škorpení a nostalgických vzpomínek, jenže
místo dalšího spolužáka zazvoní u dveří podomní prodavač s nečekanou
zprávou o kamarádovi, který už nikdy nedorazí. Účastníci večírku se za
ním společně vydávají autobusem. Během cesty se ukáže, že mluvit o skutečných pocitech je mnohem složitější, než se zdá.
ST 17. 11. v 17.00
Filmáček
MIMIŠÉF: RODINNÝ PODNIK – animovaný, komedie, rodinný
Ted je ponořený v byznysu a vydělává bambilióny, Tim je spokojený otec
dvou holek, nadané teenagerky Tabithy a roztomilého batolete Tiny. Tabitha, která chodí do školy pro nadané děti, má za největší vzor strejdu
Teda, což jejího otce trochu rozčiluje, protože s bráchou fakt vůbec nevychází. To ovšem netuší, jaké nečekané společné stmelovací dobrodružství
je čeká.
Vstupné 50 Kč

ST 17. 11. v 19.00
VENOM 2: CARNAGE PŘICHÁZÍ – akční, sci-fi, thriller

filmový klub

Na filmová plátna se vrací Tom Hardy jako Venom, jedna z nejlepších
a nejkomplexnějších comicsových postav společnosti Marvel.
Vstupné 50 Kč

ÚT 23. 11. v 19.00
HLAS LÁSKY – drama, hudební, životopisný

premiéra

Filmová fikce volně inspirována životem pěvecké superhvězdy Céline
Dion. Quebec, 60. léta 20. století. Sylvette a Anglomard se radují ze svého
čtrnáctého dítěte, holčičky Aline. Ve skromné rodině všichni žijí hudbou.
Když pak hudební producent Guy Claude objeví Aline a její jedinečný hlas,
vyvstane mu v hlavě jediný cíl – udělat z Aline nejlepší zpěvačku na světě.
Podporována rodinou i Guy-Claudem se mladá pěvkyně vydává na neobyčejnou životní cestu. Vstupné 120 Kč
SO 27. 11. v 18.00
VÁNOČNÍ PŘÍBĚH – komedie

premiéra

Komedie podle Ireny Pavláskové odehrávající se během Štědrého dne,
kdy několik hrdinů prožije opravdu nevšední a nezapomenutelné Vánoce.
HRAJÍ: Karel Roden, Jiřina Bohdalová, Jiří Lábus, Oldřich Kaiser, Jana
Plodková, Hynek Čermák, Vladimír Polívka a další.
Vstupné 140 Kč

NE 28. 11. v 17.00
Filmáček
ENCANTO – animovaný, dobrodružný, rodinný, komedie, fantasy
Film vypráví příběh neobyčejné rodiny Madrigalových. Ti žijí ukryti
v kouzelném domě v pulzujícím městečku v kolumbijských horách na podivuhodném a očarovaném místě zvaném Encanto. Kouzlo způsobilo, že
každé dítě v rodině má jedinečný dar. Obdařeno je každé dítě kromě jediné dívky jménem Mirabel. Magie obklopující Encanto se začne vytrácet
a Mirabel zjistí, že právě ona by mohla být poslední nadějí své výjimečné
rodiny. Vstupné 130/110 Kč.
NE 28. 11. v 19.00
KLAN GUCCI – životopisný, thriller, drama

premiéra

Příběh vypráví o tom, jak se Patrizia Reggiani (Lady Gaga), exmanželka
Maurizia Gucciho (Adam Driver), spikla, aby zabila svého manžela, vnuka
renomovaného módního návrháře Guccia Gucciho.
Vstupné 130 Kč

Ulice Kovářská, z fotoarchivu R. Svobodové
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