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Hody ve Strážnici

Strážničtí pacholci, kde vy máte stárka?
Za dědinú leží, pije vodu z járka.

Takto letošní hody sice nedopadly, ale veselé byly. Byly to opravdu hody jako Brno.
Snad proto, že nám zdravotní opatření nedovolila uskutečnit hody již v roce 2020, snad proto,
že bylo tak krásné počasí, které přivedlo hodovou chasu z celé Strážnice i okolí.
Děkujeme za podporu městu Strážnice, strážnické farnosti a KD Strážničan.
Velké díky patří souboru Danaj a naší kamarádce Katce Kořínkové. Děkujeme členům souborů
Žerotín, Demižón a Věčně mladý Danaj, kteří nám stáli po boku nejen při hodech, ale i při jejich
přípravách. Samozřejmě děkujeme našim rodičům a přátelům, kteří se zapojili. Děkujeme také
sponzorům.
S poděkováním nesmíme zapomenout na strážnické cimbálové muziky v čele s CM Krepina, které
nám hrály do kroku i tance po celou dobu hodů. A ani na dechovou hudbu Svárovanka, která přes
veškeré překážky udržovala do pozdních hodin hodové veselí .
Doufáme, že jste si to užili stejně jako my.

Váš stárek a stárka
Foto: Simona Hanáková, Zdeněk Bobčík, Adamcovi, Eliška Bučková, Pavel Sochor

Městský úřad STRÁŽNICE

www.straznice-mesto.cz

USNESENÍ z 55. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 13. 9. 2021
PŘIJATÁ USNESENÍ
Znění usnesení je uvedeno tak, jak o něm bylo
hlasováno.

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/164 předložený plán investic města na roky
2022–23 včetně návrhu jejich financování.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/498 udělení souhlasu s umístěním sídla nově

zakládané společnosti MUDr. Anna Trnečková, s. r. o., na adrese 696 62 Strážnice, nám.
17. listopadu 1545,
2/499 přijetí věcných darů pro příspěvkovou
organizaci Základní škola M. Kudeříkové Strážnice, Příční 1365, dle předložených žádosti
ze dne 27. 8. 2021,
2/500 dodatek č. 1 ke smlouvě č. 1190500031
o poskytnutí dotace Výměna svítidel veřejného
osvětlení – Strážnice, číslo výzvy: NPŽP 5/2019
– 5.3.A a pověřuje tímto starostku města k podpisu uvedeného dodatku,
2/501 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, úprava kNN, Čípek K/112 na pozemku KN p. č. 1725 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,
2/502 uzavření předložené smlouvy č. HO-001030068489/001-MOEL o smlouvě budou-
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cí o zřízení věcného břemene, na základě níž
je v rámci stavby Strážnice, rozš. kNN, Ručný
K/1737 vydán souhlas města Strážnice s vybudováním přípojky NN na pozemku města Strážnice p. č. 1725 k pozemku p. č. 1737 v ulici Komenského 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.
1725, s vybudováním přípojky NN na pozemku
města Strážnice p. č. 1725 k pozemku p. č. 1737
v ulici Komenského ve Strážnici, to vše v rámci
akce Strážnice, rozš. kNN, Ručný K/1737,
2/503 předloženou Smlouvu o nájmu plynárenského zařízení č. 9421002275/4000239645,
uzavřenou mezi pronajímatelem městem
Strážnice a nájemcem firmou GasNet, s. r. o.,
na základě níž město Strážnice pronajme v ulici
Magnisova v lokalitě Ořechovka nově vybudovaný STL plynovod firmě GasNet, s. r. o.,
2/504 předloženou dohodu o ukončení nájmu
bytu č. 6 v domě ..., na základě níž bude ukončena stávající nájemní smlouva mezi ... a městem
Strážnice, a to k 30. 9. 2021,
2/505 zveřejnění záměru pronájmu nebytového
prostoru – lékárny o výměře 221,55 m2 v přízemí budovy zdravotního střediska Náměstí

12/2021

17. listopadu, č. p. 1545 v předloženém znění,
2/506 na základě výsledku hodnocení došlých
nabídek na akci Strážnice – rekonstrukce chodníku ul. Nádražní zadání zakázky uchazeči Zlatek Vodička, ..., 696 04 Svatobořice–Mistřín,
IČO: 16295404, který podal nejvýhodnější nabídku a dále schvaluje s firmou Zlatek Vodička,
..., 696 04 Svatobořice–Mistřín, IČO: 16295404,
uzavření smlouvy v souladu s vítěznou nabídkou,

2/507 zavedení poplatku za obecní systém odpadového hospodářství a zadává finančnímu
odboru zpracovat obecně závaznou vyhlášku.

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/196 zveřejnění záměru prodeje části pozem-

ku, a to 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.

USNESENÍ z 56. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 29. 9. 2021
PŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/165 Závěrečný účet za rok 2020 DSO Obce

pro Baťův kanál,
1/166 střednědobý výhled rozpočtu Mikroregionu Strážnicko na roky 2022–26,
1/167 Závěrečný účet za rok 2020 Mikroregionu Strážnicko,
1/168 rozpočet Mikroregionu Strážnicko na rok 2021,
1/169 vývoj problematiky záměru odkupu části pozemku parc. č. 3122/34 v k. ú. Strážnice
na Moravě, v obvodu železniční stanice Strážnice, v majetku společnosti České dráhy, a. s.,
a pověřuje OISB, aby znovu projevil zájem o odkup pozemku.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/508 zadání přezkumu hospodaření města

Strážnice za rok 2021 auditorské kanceláři
ŠTOLFOVÁ AUDIT s. r. o., ..., Otrokovice,
2/509 k podnětu subjektu Homolka-Pavlík, a. s.,
..., 252 28 Černošice, k pozemkům v k. ú. Strážnice na Moravě, které se nacházejí v různých
lokalitách pod komunikacemi, nebo jsou poblíž
komunikací, jsou na těchto pozemcích umístěny příkopy ke komunikacím, příp. nějak souvisí
s komunikacemi, postup navržený P. Jurečkou,
2/510 na základě výsledku hodnocení došlých
nabídek na akci Oprava povrchů komunikací vinohrady zadání zakázky uchazeči Správa
a údržba silnic, s. r. o. ..., 686 11 Uherské Hradiště, která podala nejvýhodnější nabídku, a dále
schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy
v souladu s podanou vítěznou nabídkou,
2/511 na základě výsledku hodnocení došlých

nabídek na akci Oprava stávajícího povrchu
vozovek – vinohrady zadání zakázky uchazeči
Správa a údržba silnic, s. r. o. ..., 686 11 Uherské
Hradiště, který podal nejvýhodnější nabídku,
a dále schvaluje s touto firmou uzavření smlouvy v souladu s podanou vítěznou nabídkou,
2/512 na základě výsledku hodnocení došlých
nabídek na akci Opravy křižovatky U Podjezdu,
Strážnice zadání zakázky uchazeči SWIETELSKY stavební s. r. o., odštěpný závod Dopravní
stavby Morava, ..., 620 00 Brno, která podala
nejvýhodnější nabídku, a dále schvaluje s touto
firmou uzavření smlouvy v souladu s podanou
vítěznou nabídkou.

Rada města Strážnice neschvaluje:
3/9 poskytnutí finančního daru pro spolek

NAŠE ODPADKY, z. s. se sídlem ..., IČ: 10722289,
dle předložené smlouvy.

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:
4/197 OZV o místním poplatku za obecní systém

odpadového hospodářství v předloženém znění,
4/198 rozpočtové opatření č. 4/2021, na straně
příjmů zvýšení +1 297,5 tis. Kč, na straně výdajů +1 297,5 tis. Kč v předloženém znění,
4/199 přijetí investičního úvěru ve výši 50 mil. Kč
na pokrytí plánovaných investičních akcí,
4/200 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.

USNESENÍ z 57. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 12. 10. 2021
PŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice schvaluje:
2/514 podání žádosti o poskytnutí nenávratné-

ho finančního příspěvku z Operačního progra-

12/2021

mu 304000 Interreg V-A Slovenská republika
– Česká republika 2014–2020, prioritní osa
304020 – 2. Kvalitní životní prostředí, konkrétní cíl 304020001 – 2.1 Zvýšení atraktivnosti
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kulturního a přírodního dědictví pro obyvatele
a návštěvníky přeshraničního regionu, a to na
realizaci projektu Přístaviště na levém břehu

Baťova kanálu vedeném pod názvem Poznej
přírodní a kulturní krásy sousedů.

USNESENÍ z 58. zasedání Rady města Strážnice konaného dne 3. 11. 2021
PŘIJATÁ USNESENÍ

Rada města Strážnice bere na vědomí:
1/170 zprávu OISB o přípravě osazení parkova-

cích automatů v centru města.

Rada města Strážnice schvaluje:
2/515 zveřejnění předloženého záměru výpůjč-

ky části pozemku p. č. 1935/1, v k. ú. Strážnice
na Moravě o velikosti 2 m2,
2/516 termíny pro uzavírání manželství v roce
2022: tj. oddací dny: 2 soboty v měsíci, oddací
hodiny: 10–14 hod a úředně určená místa ke konání svatebních obřadů (obřadní síň MěÚ Strážnice a zasedací místnost OÚ Radějov). Podmínky
pro zabezpečení svatebních obřadů v roce 2022
zůstávají stejné jako v minulých letech.
2/517 předložený plán realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce Práce
v lesích města Strážnice, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění,
b) seznam oslovených uchazečů, a sice Lukáš
Keprt, Radějov ..., 696 67, LESTOP s. r. o., ...,
690 02 Břeclav 2, PROLES-CZ, s. r. o., Javorník
..., 696 74,
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise,
která rovněž provede úkony spojené s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých uchazečů a následným vyhodnocením nabídek – Eva Nováková, Petr Helísek, Petr Kvapil
a náhradníci: Jaromír Michálek, Radek Tyllich,
Olga Floriánová,
2/518 předložený dodatek ke Smlouvě o provádění těžebních a pěstebních činností a Smlouvě o koupi vytěženého dříví, na základě něhož
dojde k úpravě Smluvního ceníku dříví těžby
nahodilé a úmyslné,
2/519 zveřejnit předložený záměr výpůjčky,
na základě něhož bude na úřední desce města Strážnice po dobu 15 dnů vyvěšeno oznámení záměru města Strážnice poskytnout do
výpůjčky část nebytových prostor o výměře
22 m2, umístěných ve II. NP budovy autobusového nádraží č. p. 37 ve Strážnici, p. č. 1072/3,
katastrální území Strážnice na Moravě,
2/520 uzavření předložené Smlouvy o nájmu
prostor sloužících k podnikání mezi městem
Strážnice a PharmDr. Marií Fojtíkovou, ..., Zlín,
IČO: 0617100, jejímž předmětem je pronájem
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nebytových prostor (lékárny) o výměře 221,
55 m2 v přízemí budovy zdravotního střediska
nám. 17. listopadu č. p. 1545, a to na dobu neurčitou od 1. 12. 2021,
2/521 uzavření předložené Dohody o ukončení
nájmu bytu č. 9 v budově hasičské zbrojnice,
nám. 17. listopadu č. p. 1052, na základě které
bude ukončena stávající nájemní smlouva mezi
... a městem Strážnice, a to k 31. 10. 2021,
2/522 uzavření předložené Nájemní smlouvy
s ..., bytem ..., Strážnice, jejímž předmětem je
pronájem bytu č. 9 v budově hasičské zbrojnice,
nám. 17. listopadu č. p. 1052, a to na dobu určitou od 1. 11. 2021 do 31. 12. 2022,
2/523 předložený plán realizace veřejné zakázky malého rozsahu na dodavatele akce Správce
hřbitova a smuteční síně, který obsahuje:
a) zadávací podmínky v předloženém znění,
b) seznam oslovených uchazečů, a sice Jan Pavka, ..., 696 61 Vnorovy, IČ: 61399167, Richard
Koštuřík, ..., 696 62 Strážnice, IČ: 10581430,
Petr Blaha, ..., 687 61 Vlčnov, IČ: 46194946,
c) návrh členů a náhradníků hodnotící komise,
která rovněž provede úkony spojené s otevíráním obálek, posouzením kvalifikace jednotlivých uchazečů a následným vyhodnocením
nabídek – Jaromír Michálek, Petr Helísek, Petr
Hanák a náhradníci: Jiří Slezák, Radek Tyllich,
Olga Floriánová,
2/524 uzavření předložené Smlouvy č. HO-001030068072/001-MOEL o smlouvě budoucí
o zřízení věcného břemene, na základě které je
v rámci stavby Strážnice, rozš. kNN, Sasín K-561
vydán souhlas města Strážnice s vybudováním
přípojky NN na pozemku města Strážnice p. č.
553/4 k pozemku p. č. 561 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.
553/4, s vybudováním přípojky NN na pozemku
města Strážnice p. č. 553/4 k pozemku p. č. 561
v ulici Smetanova ve Strážnici, to vše v rámci
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akce Strážnice, rozš. kNN, Sasín K-561,
2/525 uzavření předložené Smlouvy č. HO-001030066579/002-MOEL o smlouvě budoucí o zřízení věcného břemene, na základě které
je v rámci stavby Strážnice, rozš. kNN, Pražák
K-505/1 vydán souhlas města Strážnice s vybudováním přípojky NN na pozemku města
Strážnice p. č. 789/1 k pozemku p. č. 505/1
v ulici Bímova 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. 789/1, s vybudováním
přípojky NN na pozemku města Strážnice p. č.
789/1 k pozemku p. č. 505/1 v ulici Bímova ve
Strážnici, to vše v rámci akce Strážnice, rozš.
kNN, Pražák K-505/1.

Rada města Strážnice doporučuje zastupitelstvu ke schválení:

4/201 prodej pozemku parc. č. 2861/615 orná
půda o vým. 268 m2 v k. ú. Strážnice na Moravě,
vytvořeného na základě geometrického plánu
č. pl. 3194-272/2019 ze dne 29. 8. 2019, ..., ...,
698 01 Veselí nad Moravou za cenu 300 Kč/m2.

Rada města Strážnice ukládá:
6/20 místostarostovi Waltru Bartošovi, aby

projednal se zástupcem dopravního inspektorátu Hodonín – PČR možnost umístění semaforů
u přechodů pro chodce na dopravně frekventovaných komunikacích ve městě Strážnice.

Rada města Strážnice jmenuje:
7/4 jako zástupce města Strážnice ve Školské

radě Základní školy M. Kudeříkové Strážnice,
Příční 1365, příspěvkové organizace, starostku
města Strážnice Renatu Smutnou a zaměstnankyni města Strážnice Idu Tomšejovou pro období školních let 2021–2024.
7/5 v souladu s ust. § 102 odst. 2, písm. h) zákona o obcích Martinu Vavříkovou – ředitelku
Purkyňova gymnázia Strážnice členkou školské
komise Rady města Strážnice.

Investice v našem městě
Prodloužení místní komunikace Drahy
V ulici Drahy pokračují stavební práce na prodloužení
stávající místní komunikace,
jež významně 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 s termínem dokončení do poloviny prosince.

12/2021
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Chodník v ulici Nádražní

Špatný stav chodníku v ulici Nádražní je již minulostí. Oprava probíhala formou kompletní rekonstrukce všech chodníkových vrstev od konce září
do konce listopadu. V celkovém nákladu 3 mil. Kč
zde výbornou práci odvedla firma Zlatek Vodička
ze Svatobořic.		
Petr Helísek

Z činnosti odboru životního prostředí a technických služeb

V měsíci listopadu se pracovníci odboru zaměřili převážně na úklid listí po celém městě.
Děkujeme občanům za spolupráci a trpělivost.
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Údržba zeleně – zmlazovací ořez stromů v ulici Úprkova, za Žerotínem

Nová výsadba růží ve Starém
městě u sochy sv. Floriána

12/2021

Nová zpevněná plocha
na biokontejnery v ulici Višňová
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Oprava povrchu komunikace v ulici Ořechovka

Úprava terénu – čištění krajnic
komunikací v ulici Třešňová

Příprava na vánoční období – instalace
vánočního osvětlení, výzdoba truhlíků

UPOZORNĚNÍ K PARKOVÁNÍ VOZIDEL v zimním období

Žádáme majitele motorových vozidel, aby v průběhu zimního období neparkovali s vozidly
na městských komunikacích a na vjezdech k domům tak, aby vozidlo nezasahovalo do chodníku,
případně do komunikace. Jen tak může být před vaším domem zajištěn řádný úklid komunikace
a chodníku. U nevhodně parkujících vozidel může snadno dojít i k nechtěnému poškození zaparkovaného vozidla technikou zajišťující zimní údržbu.
Upozorňujeme, že pokud budou zaparkovaná vozidla bránit odklízení sněhu, zimní údržba nebude
provedena.
Děkujeme za pochopení.

Ladislav Sovič

Termíny svozu tříděného odpadu – PROSINEC, LEDEN

Papír (modré pytle):................................................................................................... 3. prosince, 14. ledna
Plast (žluté pytle):...................................................................................................... 17. prosince, 28. ledna
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LETEM SVĚTEM FACEBOOKEM
Připravila Eva Helísková

1. 10.

PODZIM NA BAŤÁKU

8. 10. DEN SOKOLSTVA

Máme tu krásně barevně, no ne?

Připomenutí toho, jak gestapo z podnětu zastupujícího říšského protektora Reinharda Heydricha provedlo v noci ze 7. na 8. října 1941 razii mezi Sokoly.
Čest jejich památce!

11. 10. VM FOOTWEAR

2. 11.

Gratulujeme firmě VM Footwear k prestižnímu ocenění Czech Business Superbrands, které získala již
potřetí v řadě.

Klan Morávků se pro stolní tenis opravdu narodil.
Radim, Jindra i Ondra jsou mezi 50ti nejlepšími hráči na světě ve svých mládežnických kategoriích.
Smekáme!

3. 11.

4. 11. OCENĚNÍ ROMANA HELÍSKA

STÁRKA A STÁREK NA RADNICI

STOLNÍ TENIS

Stárka se stárkem přišli pozvat vedení města na Svatomartinské hody. Bylo to příjemné setkání.

Jsme hrdí na hasiče Romana Helíska, který obdržel
ocenění Za statečnost při záchraně dítěte z vodního
válce na řece Moravě dne 11. 8. 2021.

11. 11. SVÁTEK MARTINŮ

23. 11. NÁVŠTĚVA Z ŽIDOVSKÉ OBCE

Připili jsme na všechny Martiny u Dobčáků na svatomartinském svěcení lahodného ročníku 21. Dobčákovo,
Boturovo, Uřičářovo i ostatní vína moc chutnala.

Členové židovské obce přijeli uctít židovské památky
a vyjádřili velké uspokojení nad tím, v jak dobrém
stavu tyto památky v našem městě jsou.

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

Ze života města
Druhé vítání občánků v roce 2021

Říjnová slavnost Vítání občánků, již druhá v letošním
roce, se opět uskutečnila v netradičním prostředí – tentokrát v útulně vyzdobené tělocvičně ZŠ Marie Kudeříkové. Pozvání putovalo ke zbývajícím dětem ročníku
2020 i k jejich mladším kolegům, narozeným letos
na jaře.

V krásném slunném dni jsme přivítali celkem 18 dětí,
které spolu vytvořily veselou a živou komunitu, včetně
prvních vzájemných kontaktů a občas i nedobrovolné
výměny hraček. Slavnostní událost jsme připravili jako
poděkování rodičům za dar života nových strážnických
dětí. Předány jim byly též pamětní listy a další menší
dárky – originální perníková srdce se jménem dítěte
od Marie Pribišové, dětské botičky pro první krůčky do života, či růže pro maminky.

Slavnost zpestřilo vystoupení malých tanečníků z folklorního souboru Fěrtúšek pod vedením Pavly Vašíčkové a Petry
Adamcové. Jako hudební doprovod vystoupili šikovní houslisti
ze ZUŠ Strážnice, Matyáš Plachý a Tomáš Valachovič. Rodiče,
prarodiče a další členové rodiny se během obřadu zapsali do
pamětní knihy a zpečetili tak vzpomínku na tento významný
den. A kdo chtěl, mohl se také vyfotit ve veselém fotokoutku, který za pomoci dětských hraček umně vytvořila grafička
Mirka Šarová. Nikdo nespěchal, ba naopak si krásný společný
čas v klidu všichni užívali.
Milí Strážničánci,
z celého srdce Vám přejeme, aby byl Váš život zalitý sluncem
přesně jako v den pasování na občany našeho města.
Děkujeme všem zúčastněným a těšíme se na setkávání při dalších krásných příležitostech!

Renata Smutná, starostka města
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Richard Okáník

Dorota Klepáčová

Antonín Blata

Ella Uherová

Tobiáš Popelka

Václav Kraváček

Natálie Jarošová

Matouš Klepáč

Rozálie Konečná

Nela Kropáčková

Eliáš Hrobař

Martin Kubíček

Veronika Komoňová

Anežka Mecová

Alžběta Adamcová

Elena Křenová

Rozálie Mucková
:

Laura Buchtová

Vojenský den 2021 – skanzen Strážnice

Po roční odmlce se v sobotu 23. října 2021
ve strážnickém skanzenu opět rozštěkaly kulomety
a zahřmělo dělostřelectvo. Vojenský den připomněl
méně známé konflikty z doby rodícího se Československa. V letech 1918 a 1919 se naši předkové
utkali s celou řadou protivníků zvnějšku i zevnitř
formující se republiky. V roce 1921 pak mobilizovali proti pokusu Karla Habsburského znovu uchopit moc v Maďarsku. Vojenský den chtěl vzdát hold
mužům, kteří se zapojili v klíčových momentech
do obrany vlasti a do zajišťování pořádku na území
Československa.

Návštěvníci mohli na vojenském dni pomyslně projít dramatickými okamžiky formování československých ozbrojených složek při sledování
čtyř bojových ukázek doplněných komentátory o historický kontext. Vedle bojů se jim naskytl pohled na dynamické ukázky výcviku kulometčíků, obsluhy polního kanonu a úderníků – tzv. arditů. Areál skanzenu
poskytl úchvatné zázemí nejen rekonstrukcím bojů, ale též vojenským
ležením či polní kuchyni. Diváci tak mohli vidět zbraně a uniformy nejen
v bojových ukázkách, ale i v chvílích odpočinku, osahat si je nebo se
o nich něco dozvědět.

Krátce po vzniku Československa eskaloval na mnoha místech neřešený
sociální problém až do otevřených konfliktů. Útoky vyhladovělých obyvatel, veteránů první světové války či tzv. zelených kádrů proti židovskému etniku a představitelům zaniklé rakousko-uherské státní správy
nabraly na moravsko-slovenském pomezí nebývalé intenzity. Incidenty se odehrávaly na Uherskobrodsku, ba i přímo ve Strážnici. Nejvíce se jich však rozhořelo na západním Slovensku, kde se
rozpadla uherská státní správa. Novou československou státní moc museli nastolit vojáci a četníci,
kteří dříve stejně jako Maďaři sloužili císařskému domu. Po převratu se dali do služeb Československa a začali vojensky obsazovat Slovensko. Jejich úsilí, ale i krvavé oběti připomněla bojová
ukázka Neklidné Slovensko 1918.

Bojová ukázka Přestřelky Volkswehru a čs. armády na Valticku 1919 zobrazila bílé místo jihomoravských dějin. Po vzniku Československa se němečtí obyvatelé nejjižnějšího území Moravy pokusili připojit oblast zvanou Deutsch-Südmähren k nově vzniklé rakouské republice (Deutsch-Österreich). Československé jednotky, na Břeclavsku, Hustopečsku a Mikulovsku především Slovácká
brigáda, musely tuto oblast vojensky obsadit. Přestřelky mezi jednotkami Volkswehru na rakouské

18

12/2021

straně hranice a Slováckou brigádou pokračovaly
až do léta 1919. Výše zmíněná bojová ukázka tak
připomněla incident z března 1919, při němž byly
na obou bojujících stranách zaznamenané krvavé
ztráty.

Největší bojová ukázka vojenského dne připomněla boje čs. jednotek – tzv. domácího vojska (vzniklého z původně rakousko-uherských pluků) a čs.
legionářů z Itálie a Francie – proti vojákům Maďarské republiky rad v roce 1919. Válka o Slovensko
trvala s přestávkami od listopadu 1918 do léta 1919. Největší střety čs. jednotek a maďarských
bolševiků se odehrály v květnu a červnu 1919 po mohutné maďarské ofenzívě. Při ní Maďaři zatlačili čs. ozbrojené síly na východě Slovenska až k Bardějovu. Po zastavení ústupu a konsolidaci čs.
jednotek se Čechoslovákům podařilo na maďarskou agresi rázně odpovědět a ukázat, že se území
Slovenska nehodlají vzdát.

Klíčová ukázka letošního ročníku vojenského dne Mobilizace čs. armády 1921 zachytila okamžiky
před sto lety, kdy byla 23. října 1921 vyhlášena první mobilizace unifikované čs. branné moci.
Tou Československo reagovalo na pokus rakouského
excísaře Karla o restauraci Habsburků na uherský
trůn. Byť tyto snahy záhy ztroskotaly, Československo muselo třetí výročí vzniku republiky oslavit
v nejistotě a obavě z dalšího válečného konfliktu.
Při ostraze hranic došlo podobně jako v letech 1918
a 1919 k celé řadě incidentů. Při tom nejzávažnějším
byli usmrceni četničtí strážmistři Jiří Fichtl a Alois
Kudrnáč. Právě tento tragický moment se stal předobrazem zmíněné bojové ukázky. V ní mohli návštěvníci postřehnout značnou pestrost čs. stejnokrojů. Ta souvisela s využíváním starších výstrojních součástek z dob první světové války a jejich
kombinací s novými vzory (například čepic).
Závěrem bychom rádi poděkovali Národnímu ústavu lidové kultury –
skanzenu ve Strážnici, jehož ředitele Martina Šimšu jsme za dlouholetou spolupráci na připomínce odkazu čs. legií ocenili Pamětní medailí
100 let ČsOL. Největší zásluhy na organizaci akce mají členové Klubu
vojenské historie Slovácko a Čs. obce legionářské – jednoty Hodonín.
Pamětní medailí 100 let ČsOL byl dekorován také bývalý předseda
a obnovitel činnosti hodonínské jednoty br. Martin Žižlavský. Velký dík
za pomoc při realizaci vojenského dne patří Klubu policejní historie Brno
a KVH Brendy Josefov, který pro nás dlouhodobě zajišťuje menáž z polní
kuchyně. Proto byl za dlouholetou službu u polní kuchyně kuchař Ondřej
Vodvárka oceněn čestným uznáním a řádem zlaté vařečky.

V neposlední řadě chceme poděkovat všem účinkujícím za ochotu prezentovat zapomenuté bitvy naší historie a všem divákům, kteří nám zachovávají věrnost i v této nelehké době. Osmý oficiální ročník akce Vojenský den přilákal přes
1 200 návštěvníků, kterým na 60 členů klubů vojenské historie a Československé obce legionářské
předvedlo v rámci čtyř bojových ukázek a tří ukázek výcviku mnoho historických zbraní, uniforem, ale také bojové taktiky. Snad se jejich prostřednictvím a díky komentáři moderátorů pod
vedením Viktora Grossmanna povedlo rozšířit povědomí o méně známých konfliktech z našich
vojenských dějin. Ty se totiž neskládají pouze z bitev u Zborova, Dukly a Dunkerque.

Lukáš Lexa, předseda Čs. obec legionářská – jednota Hodonín
12/2021
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Ohlédnutí za Svatomartinským lampičkovým průvodem

Oslava svátku sv. Martina proběhla v kostele P. Marie za velké účasti dětí. Mši svatou sloužil otec
Robert, svým zpěvem ji doprovodila schola a v obětním průvodu nechyběl sv. Martin, který nesl
meč, a žebrák, který nesl červený plášť. Po mši svaté si děti připravily své lampičky a u kostela
na ně čekal na koni sv. Martin se svým doprovodem a dovedl nás na Zahradu u Sv. Martina, kde
předvedl jezdecké kreace. Těšíme se na další oslavu tohoto světce.

Blažena Bučková a Pavla Vašíčková, foto Rostislava Svobodová
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Veseluška reprezentovala Strážnici v soutěži
Československo má talent 2021

Komu se nelení, tomu se zelení, jak říká přísloví. Veselušce, beruškám Baruškám a malým Fčeličkám se rozhodně
nelení. A tak se vydali do Bratislavy na natáčení soutěže
Československo má talent 2021. S písničkou pro děti Paci
pac se porotě moc líbili, dostali 4x ano a s radostí a vzpomínkami se vraceli domů. Pro děti bylo největším zážitkem
osobní setkání s porotci, které znaly z televize. Soutěžní díl
se vysílal v televizi 15. října a je stále ke zhlédnutí v archivu TV Prima. Chceme moc poděkovat Martinovi Vavříkovi
za ozvučení castingu, KD Strážničan za prostory a autodopravě Karren www.karren.cz za dopravu do Bratislavy…

Veseluška v listopadu vydala svoje
první CD s názvem
Kouzlenky! Obsahuje 14 písniček
pro děti, z toho
jednu v angličtině
a jednu logopedickou. Děti si s Veseluškou můžou zpívat o přírodě, o vodě,
o sportech, o hlavičce, o vstávání, zkrátka o všem, co je
zajímá. Písničky jsou zábavné i poučné. S Veseluškou
na CD zpívají malé Fčeličky. Autorsky se na něm kromě
Veselušky podíleli také Zdeněk Musil, Zbynďa Gazdík
a Adam Vitovský.

V souvislosti s CD bych chtěla poděkovat za finanční dar: městu Strážnice,
manželům D. a J. Adamcovým a Reklamce Koneční. Dále Lidce Holomčíkové za grafiku, Michalovi Adamcovi
za promo foto, Martinovi Vavříkovi
za zvukovou režii a skvělý přístup,
Zdeňkovi Musilovi, Mirkovi Kolaciovi,
rodičům malých Fčeliček a všem, kteří se jakkoli podíleli… CD je k dostání
na www.veseluska.cz, věřím, že potěší
srdce dětí nejen letos o Vánocích ;)

Gabriela Dobišová
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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,
pomalu se blíží konec roku a spolu s ním také čas Tříkrálového koledovaní, které v našem městě
proběhne v sobotu 8. 1. 2022. Zatím přesně nevíme, v jaké formě budeme moci Tříkrálovou sbírku
uskutečnit, zvažujeme možné varianty a vyčkáváme, jak se bude dále vyvíjet epidemiologická situace. Podrobné informace se určitě dozvíte včas prostřednictvím našeho letáku, který bude před
sbírkou doručen do vašich domovních schránek a také je budeme postupně zveřejňovat na našich
webových stránkách a sociální síti FB.
Koordinátorka Tříkrálové sbírky Marie Jurasová prosí vedoucí skupinek koledníků a dobrovolníky, kteří mají zájem nám pomoci při realizaci sbírky, aby se přihlásili na jejím telefonním čísle:
737 054 064. Předem za tuto pomoc velice děkujeme.
Dále bych Vás chtěla v čase blížících se Vánoc moc poprosit o podporu našich chráněných dílen,
ve kterých se již druhým rokem potýkáme s nedostatkem financí nutných k zajištění jejich provozu a k udržení pracovních míst pro osoby se zdravotním postižením, které v nich zaměstnáváme.
Podpořit nás můžete modlitbou, nákupem našich výrobků na e-shopu: www.ave-charita.cz,
nebo zakoupením dárkových poukazů pro vaše zaměstnance či vaše blízké k Vánocům i jiným příležitostem (dárkové poukazy máme nyní v hodnotě 500 a 300 Kč). Předem Vám moc
děkujeme, a pokud se rozhodnete podpořit nás nákupem dárků nebo poukazů pro své blízké právě
z našich chráněných dílen, budeme Vám velice vděční. Věřím, že s našimi výrobky budete moc
spokojeni, protože se jedná o velmi kvalitní a s láskou vyrobené zboží.
Přeji Vám krásné podzimní dny a poklidné prožití následujícího adventního času.
Za Charitu Strážnice
Marie Štípská, ředitelka

Za Helenou Horňáčkovou

Členové strážnického klubu důchodců by rádi veřejně
vyjádřili hlubokou lítost nad úmrtím Heleny Horňáčkové, naší Helenky, která se řadu let, od roku 2001, starala o veškerou činnost klubu jakožto zakládající členka
a předsedkyně klubu.
Obětavě se účastnila všech akcí pořádaných klubem,
které většinou i organizovala. Naše milá předsedkyně
a dobrá přítelkyně nám bude nesmírně chybět.
Nezapomeneme na Tebe, Helenko!
Členové klubu
Zpráva o náhlém odchodu paní Heleny Horňáčkové zarmoutila srdce mnoha občanů v našem městě. Její neodolatelný úsměv a pozitivní nálada, kterou vždy kolem
sebe šířila, budou chybět! Nezbývá než alespoň poděkovat a vyjádřit velkou úctu za její houževnatou a obětavou činnost, se kterou neúnavně a často navzdory svým
zdravotním obtížím celá léta připravovala krásné společenské akce pro své spoluobčany. Pravidelně a moc rádi
jsme se jich i my zúčastňovali... Ještě jednou velký dík!

Renata Smutná a Walter Bartoš
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Střípky strážnické historie

Vážení čtenáři, v minulém čísle Strážničanu jsem popisoval
pohnuté události roku 1968. Jako historický pramen významné vypovídací hodnoty lze v této souvislosti brát v úvahu
poznámky kronikáře Jana Skácela. Předchozí příspěvek jsem
zakončil měsícem červnem, tedy dobou, kdy společnost už cítila silný tlak ze strany Sovětského svazu a jeho dalších satelitních spojenců projevujících nespokojenost s vývojem u nás
v Československu. Jako reakce na tento tlak se zvedla vlna
podpory tehdejšímu vedení československého státu. V neděli
28. července došlo ve Strážnici na Předměstí k podpisové akci,
která právě tuto podporu vyjadřovala a v níž se občané hlásili k pojmu spravedlivý socialismus. Představitel lidové strany Dr. Jurčák vystoupil v tomto smyslu v městském rozhlase.
Dramatické události nabývaly na intenzitě, až dospěly k osudnému srpnovému dni. Kronikář Jan Skácel píše, že v noci
21. srpna bylo slyšet hukot mnoha letadel a časně ráno oznámil státní rozhlas překvapivou zprávu, že v noci naši republiku
Jan Skácel
obsadila vojska Varšavské smlouvy. Lidé vzrušeně debatovali
a shlukovali se. Předseda městského národního výboru Josef Vaverka objel celé město a poté vystoupil v městském rozhlase s tím, aby lidé zachovali klid. Na výzvu státního rozhlasu se v poledne ozvaly
sirény a na dvě minuty byla zastavena práce na protest proti okupaci. Před obchody s potravinami
a před drogerií se tvořily fronty, neboť se obyvatelstvo obávalo nedostatku zboží. Odpoledne projelo
městem několik vojenských aut, která zřejmě zabloudila. Občané, kteří přijeli z Hodonína a z Veselí
nad Moravou vyprávěli, že na Pánově jsou utábořeni sovětští vojáci, že přes Veselí nad Moravou projíždějí tanky směrem na Moravský Písek a že lidé jim u silnice údajně hrozili. Dále Jan Skácel uvádí,
že většina obyvatel Strážnice stála za legální vládou, prezidentem Ludvíkem Svobodou a Alexandrem
Dubčekem. Na druhé straně však někteří komunisté ve městě se vpádem okupačních vojsk souhlasili.
Večer se mimořádně sešla rada městského národního výboru, aby projednala situaci, aby zabezpečila
pořádek a stanovila stálé služby na městském národním výboru včetně pořádkových hlídek. Dalšího
dne 22. srpna pokračoval dále napjatý stav, nebylo možné koupit žádné noviny, lidé tak byli odkázáni
pouze na informace ze státního rozhlasu, kde se dozvěděli, že ve větších městech došlo ke střelbě
a zabití civilistů. Ve 13 hodin se rozezněly sirény a začala hodinová stávka. Byly vyvěšeny státní vlajky na půl žerdi a černé smuteční prapory, občané se shlukovali a podepisovali petice. Bylo svoláno
společné zasedání rady městského národního výboru, městského výboru KSČ a lidové strany, z něhož
vzniklo usnesení vybízející ke stávce za odchod okupačních vojsk. Večer oznámila pošta, že nelze ze
Strážnice telefonovat, neboť všechny spoje jsou přerušeny.
V ručně psaných poznámkách kronikář Jan Skácel popisuje, že 23. srpna byly výkladní skříně
ve vnitřním městě popsány nápisy jako Hanba okupantům. Toto jeho sdělení je pak v textu přeškrtnuto a místo toho je tužkou napsáno nápisy proti obsazení republiky. Je otázkou, z jakých důvodů
strážnický historik svůj text změnil. Hledal sám jinou formulaci, nebo se dostal pod politický tlak
a cenzuru? To už zůstane zřejmě navždy nezodpovězeno. Dále se v jeho textu objevuje popis toho, jak
se za okny obchodů objevovala zvláštní vydání novin informujících o kritické situaci a dále tam byla
vystavena i prohlášení Okresního národního výboru v Hodoníně a okresního výboru KSČ nabádající
občany ke klidu. V jeho poznámkách se uvádí, že mnozí občané se připojovali k výzvě prezidenta
republiky, aby bylo Československo prohlášeno po vzoru Rakouska jako neutrální stát. Další text
Jana Skácela popisuje, jak rozhlas informoval o zastřelení nevinných lidí. Tato textová pasáž je opět
přeškrtnuta. Z poznámek se dovídáme, že v neděli 25. srpna místní rozhlas obsáhle informoval o situaci, kdy byli násilně odvlečeni do Moskvy představitelé československého státu, a dále pak rozhlas
vyzýval obyvatelstvo, aby zachovalo klid a nepouštělo se do provokací. Je uvedeno, že polednem
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projela městem směrem na Hodonín dlouhá kolona sovětských obrněných aut s vojáky v přilbách
s namířenými kulomety. Lidé, kteří v tu dobu šli z kostela, si jich nevšímali, nebo hleděli stranou.
V pondělí 26. srpna se v 9 hodin 15 minut rozezněly sirény na znamení protestu proti okupaci.
V obchodech se omezovaly velké nákupy, neprodávalo se větší kvantum potravin jednotlivcům, aby
se na každého dostalo v přiměřené míře. Na tabulích zmizelo označení města Strážnice, směrovky
byly natřeny vápnem a také další návěsti byly úmyslně přeházeny, aby se podle nich nedalo správně
orientovat. Právě v této činnosti podle ústních výpovědí některých současníků sehrál významnou
roli tehdejší předseda městského národního výboru Josef Vaverka. Z historie tohoto období víme, že
27. srpna 1968 byl v Moskvě podepsán tzv. Moskevský protokol, který znamenal začátek normalizace
a potvrdil pobyt okupačních vojsk v Československu. Dne 31. srpna pak byl protokol přijat ústředním výborem komunistické strany. V poznámkách Jana Skácela ze dne 28. srpna, tedy tři dny před
přijetím protokolu, je napsán tento text: Potom rozhlas oznámil rezoluci rady městského národního
výboru Ústřednímu výboru KSČ, že nesouhlasí s deklarací vydanou v Moskvě, že naši představitelé
byli vydáni velkému tlaku, že musí být obnovena suverenita našeho státu a okupační vojska musí
odejít. Tento text je opět přeškrtnut a znovu stojíme před nezodpovězeným dilematem.

Walter Bartoš
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Dětský domov Strážnice
„Helouvínské“ skotačení

Začala doba podzimní a ponurá, tak si tety s dětmi zorganizovaly veselé a trochu strašidelné odpoledne plné her a soutěží. Všechny prostory domova děti náležitě vyzdobily strašidýlky, pavouky
s pavučinami vlastní výroby a rej duchů mohl začít. Vrcholem podvečera byla stezka odvahy, která
končila v sklepení domu. Tam děti očekávala, v mihotavém svitu svíček, za sítí pavučin, majestátně
usazená samotná Božena Hrejsová. V některých dětech byla malá dušička, když je oslovila, ale
sebraly veškerou odvahu a přišly za ní. Kromě sladké odměny se děti dozvěděly také něco o životě
této vzácné ženy a zakladatelky našeho dětského domova.
Tajuplnou atmosféru podtrhly desítky rozsvícených dýní na naší zahradě, které na děti za okny
mrkaly ještě před odchodem do postýlek.
Velké poděkování patří starším dětem za přípravu a pomoc při organizaci celé akce.

Lenka Motlová
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Rodinné centrum Strážnice

SETKÁNÍ SE

SVATÝM MIKULÁŠEM
se uskuteční v sobotu 4. prosince 2021 od 17.30

na ZAHRADĚ U SV. MARTINA

Jeho kočár vyjede v 15.30 z ul. Polní a po projížďce městem
zamíří do Kostelní ulice a na Zahradu u sv. Martina

Srdečně vás zve Rodinné centrum Strážnice z. s.

Rodinné centrum Strážnice vás srdečně zve na

ZPÍVÁNÍ U ŽIVÉHO BETLÉMU

v sobotu 25.12.2021

v 17.00 v kostele P.Marie

Účinkují CM Krepina,strážničtí koledníci a hosté
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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
PÁ 3. 12.

UPOZORNĚNÍ
Vážení přátelé, kamarádi a příznivci Domečku,
vzhledem k současné epidemiologické situaci se tradiční akce ČERTOVSKÉ
HARAŠENÍ NEKONÁ. Věříme, že se situace zlepší, a my se znovu uvidíme
na akcích pořádaných Domečkem. Děkujeme za pochopení.

ÚT 7. 12.

MIKULÁŠSKÝ TURNAJ VE STOLNÍM TENISE
pro neregistrované hráče
Kde: sportovní hala TJ Jiskra Strážnice.
Začátek: v 16 hodin. Startovné: 30 Kč.
Kategorie: 4.–5. třída., 6.–7. třída., 8.–9. třída.
Pálka a sportovní obuv jsou podmínkou soutěže.
Vedoucí akce: Marie Knitlová, tel. 739 354 587
Krásné prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví a pohody
v novém roce 2022 – všem dětem, svým
přátelům, sponzorům, spolupracovníkům
a všem lidem dobré vůle
přejí pracovníci Domečku

PŘIPRAVUJEME NA LEDEN 2022
ČT 13. 1. KERAMIKA PRO VEŘEJNOST
SO 22. 1. KARNEVAL NA DOMEČKU S PEPÍNOU A AMINOU – pro děti do 10 let
SO 29. 1. PLES DOMEČKU
BLIŽŠÍ INFORMACE O LYŽAŘSKÉM POBYTU
A OZDRAVNÉM POBYTU U MOŘE V ŘECKU NAJDETE
NA NAŠICH WEBOVÝCH STRÁNKÁCH: WWW.DDMSTRAZNICE.CZ
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Ze školství
Základní škola M. Kudeříkové Strážnice
Pohádkový podzim ozdobil naši školu

Klára Kamenská

Každý rok pořádáme na prvním stupni podzimní výtvarně-pracovní soutěž. Ani letošní rok nebyl
výjimkou a tradiční akci jsme nazvali pohádkový
podzim. Úkolem dětí bylo vytvořit jakýkoliv výrobek
z přírodních materiálů a přinést na výstavu do školy.
Do výroby se zapojili nejen sourozenc a kamarádi,
ale také rodiče či prarodiče. Mám velkou radost,
že chodby prvního stupně zaplnily zase originální
domečky, zvířátka, panáčci, rozhledny, závěsy, zápichy či obrázky z přírodních materiálů. Přes 60 dětí
ukázalo, že je tvoření baví, že jsou kreativní a nápadité, mají vztah k přírodě a umí vykouzlit z přírodnin
něco pohádkového... Závěrem bych chtěla poděkovat
rodičům, že každoroční výzvu k vyrábění přijali a pomohli dětem s jejich výrobky.

Halloweenský den na prvním stupni

učitelé 1. stupně

Na 1. stupni si žáci konec října a začátek listopadu ozvláštnili tematickými dny. Jako první byl
na řadě Halloween. Atmosféru doplnily kostýmy dětí a výzdoba tříd.
Druhákům se nejvíce líbila strašidelná stezka. Plněním úkolů získávali písmenka do tajné zprávy.
V dalších dnech si zase připomněli českou tradici slavení Dušiček.
Také ve 3. B proběhl Halloween. Děti se dozvěděly, co je
Halloween vůbec za den, a co je s tímto dnem spojeno. Nejen, že měly vyzdobenou třídu, ale také přišly v krásných
kostýmech. Celý den si náramně užily.
Páťáci pracovali ve dvojicích také na halloweenských matematických úkolech. Hledali po chodbě duchy, kteří v sobě
ukrývali správné odpovědi. Počítali věk strašidel, zapalovali
matematické svíčky, vymotávali příklady pavoukům ze sítí
či chytali netopýří příklady.
Tematická výuka byla jistě zpestřením a děti si užily učení
tak trochu jinak než obvykle.
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Slavnost slabikáře

Bohuslava Svobodová

V pondělí 15. 11. proběhla u prvňáčků velká slavnost. Krteček si se svými kamarády a stonožkou
Agátou pro děti připravil spoustu úkolů, při kterých
si ověřil, zda už umí děti z prvních písmen skládat
slabiky, slova i malé věty. Děti společně zvládly nejen všechny disciplíny, ale podařilo se jim dokonce
najít i poklad. Každý prvňáček měl obrovskou radost, když objevil svůj první SLABIKÁŘ!

Okénko do školní družiny 	
Hrajeme si na pošťáky

Hana Hatalová
9. října má na celém světě svůj sváteční den POŠTA. Ve 2. oddělení jsme si společně s dětmi povídali o pošťáckém povolání. Besedovali jsme o tom, jak to vlastně uvnitř pošty vypadá. Popsali
jsme si konkrétní přepážky a vysvětlili, jaké služby nám mohou
poskytnout. Zabavili jsme se pošťáckým pexesem, vykreslováním pošťáckých omalovánek, navrhli jsme si vlastní pohlednice,
napsali dopis mamince nebo tatínkovi a vytvořili si pošťáckou
čepici. Na závěr jsme si prohlédli album známek, za jehož půjčení
děkujeme rodičům našeho druháčka.

Halloweenské odpoledne

I letos se ve všech odděleních školní družiny kreslilo, malovalo,
tvořilo... dýně, strašidla, netopýři a strašidelné obrázky nám zdobily chodby naší družinky. V pátek 22. října se děti z 1. a 2. oddělení proměnily v malé čarodějnice, duchy, pavouky, strašidýlka
a v jiné bytosti, které patří k halloweenské párty. Prvňáčci strávili odpoledne ve svém oddělení, tam si hráli, tvořili a soutěžili.
Druháci si užili halloweenské odpoledne v tělocvičně, kde mohli
provětrat své krásné kostýmy a zasoutěžit si v různých disciplínách. Krásné odpoledne jsme zakončili pojídáním různých pochoutek, za jejichž přípravu děkujeme našim rodičům.

Podzimní dílničky
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27. a 29. října proběhly již tradičně podzimní dílničky, kterých se zúčastnily děti školní
družiny. S pomocí vychovatelek si všichni vytvořili krásné podzimní dekorace.
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Základní škola Školní Strážnice
Orientační běh

Letos jsme podzimní tréninky vytrvalosti završili netradičně, a to pořádáním 0. ročníku v orientačním běhu. Žáci na II. stupni se tak mohli porovnat nejen v běhu, ale i znalosti mapy. Počasí nám
přálo, a tak jsme se ve dnech 14. a 15. října rozběhli do polí a luk naší Strážnice. Cíl zněl jasně, proběhnout v co nejkratším čase všechny kontroly na trase. Schopnost orientovat se v terénu pomocí
mapy byla pro některé žáky snadná, jiní si ale trasu, dlouhou cca 3 km, prodloužili. Nakonec jsme
však všichni doběhli a znaveni se vrátili do lavic. Z každého ročníku byla odměněna první tři místa
diplomy a všichni dostali sladkou odměnu za své úsilí.
Vítězové orientačního běhu:
6. ročník: Petr Janeček, Šimon Jan Matyáš
7. ročník: Karel Hruška, Jan Jakubíček
8. ročník: Katka Chmelařová
9. ročník: Anežka Jančíková, Julie Migotová
Nenechali se zahanbit ani naši nejmenší, kteří si orientační běh vyzkoušeli v atletickém kroužku.
Myslím si, že už teď máme dobře nakročeno a sportovních úspěchů na Čápovce bude jenom přibývat.

Naši florbalisté aneb Je to tam!

Učitelka TV Lucie Kuřinová

Již tradičně se naše škola, která je zapojena do ASŠK (Asociace školních sportovních klubů ČR), zúčastnila turnaje mladších žáků ve florbale. Dne 4. 11. jsme tedy
vyjeli na okrskové kolo do Velké nad Veličkou. Naši skvělí kluci
se s protivníky dlouho nemazlili a všechny 4 týmy porazili.
S plným počtem bodů jsme se tedy stali jasnými vítězi a postoupili do okresního kola, které se bude konat v Dambořicích.
Doufáme, že se nám bude dařit i nadále a o našich úspěších vás
budeme moci informovat.
Vítězný tým: Karel Hruška, Jan Jakubíček, Jiří Karas, Tibor Kubík, Pavel Labaj, Šimon Jan Matyáš, Alexandr Mlýnek, Dalibor
Okénka, Marek Vavřík, Miroslav Štefek.

Podzimní radovánky ve školní družině

Za družinu Kateřina Běhalová

Krásné a příjemné babí léto se nám přesunulo do chladného a vlhkého podzimu. Z okna školní družiny je venku
vidět sychravé, větrné počasí... A právě v tu chvíli vychovatelky věděly, že je ideální čas pro drakiádu. Stačil jen vítr,
pár nápadů, spousta nadšených dětí, které zapojily své šikovné ruce, a bylo hotovo. Jedno odpoledne jsme společně
vyrazili ven... Najednou byla obloha barevná, veselá a plná
usměvavých draků. Nevadilo, že je zima a fouká vítr. Děti
běhaly, smály se a užívaly si, jak jejich draci brázdí šedivou
podzimní oblohu. Největší odměnou jsou pro nás ta rozzářená očka, úsměv na rtech a červené tváře.

Protože děti jsou již odmala neúnavné a plné nadšení pro každé nové dobrodružství, rychle začaly
mluvit o svátku, který není nic pro strašpytlíky. Blížil se totiž Halloween, tak jsme znovu daly hlavy
dohromady a školní družina se proměnila v doupě duchů. Čekal nás totiž strašidelný karneval plný
masek a vyvedl se perfektně. Ve víru magických písní začala tancovat a soutěžit strašidla, duchové,
ale i čarodějnice a dýně.

Tak takový byl náš letošní podzim v družině: barevný, bláznivý a strašidelný. Ale my, vychovatelky,
to máme přesně takhle rády, šťastné a spokojené děti, které do nás neustále nalévají svůj optimismus a dobrou náladu, která hýří všude kolem nich. Už teď se těšíme, čím vším nás potěší zima,
která klepe na dveře :)

12/2021

31

Purkyňovo gymnázium Strážnice
Zkoušky Cambridge z anglického jazyka v Purkyňově gymnáziu Katrin Jongepierová

Znalost anglického jazyka a její význam v 21. století snad není třeba ani zdůrazňovat. Současná
generace žáků tuto znalost každodenně zdokonaluje díky snadné dostupnosti autentického jazyka
na internetu, ať už v psané či mluvené podobě. To má za následek zvyšování úrovně jazyka často
až nad rámec probíraného učiva, zejména v porovnání s generacemi předchozími.

Purkyňovo gymnázium Strážnice, které je zároveň partnerskou školou jazykové školy a zkouškového centra P.A.R.K. Brno, v tomto žáky podporuje a připravuje je na anglickou zkoušku Cambridge
First (úroveň B2). Tu žáci mohou složit ve vybraném termínu během roku. Výhodou je také fakt,
že žákům, kteří certifikát obdrží, odpadá povinnost skládat maturitu z cizího jazyka. Příprava
spočívá především ve vypilování jednotlivých jazykových dovedností, ale také v pochopení struktury testu a druhů cvičení. Kromě toho zajišťuje strážnické gymnázium možnost vyzkoušení si celé
této zkoušky v podobě tzv. mock exam neboli zkoušky nanečisto.

Jazykové zkoušky Cambridge jsou mezinárodně uznávané certifikáty různých jazykových úrovní,
které platí doživotně a patří mezi nejpopulárnější v České republice. Reálně tak zvyšují šance
absolventů na trhu práce, neboť jsou uznávány jak státními organizacemi, tak vysokými školami
v České republice i v zahraničí či firmami s globální působností.

Česká hlavička 2021

Martina Vavříková

Student oktávy našeho gymnázia Martin Kaleta získal ocenění nadace České hlavičky 2021 v kategorii
Sanitas. Cena se uděluje za odborné práce a projekty
z oblasti přírodních věd, které se zabývají lidským
zdravím, biologickými a chemickými pochody, které
přispívají k pochopení funkce lidského organismu,
či za práce a projekty z dalších oborů, které souvisí
se zdravím člověka. Martinovi k tomuto velkému
úspěchu srdečně gratulujeme!!! Záznam ze slavnostního předání ocenění lze zhlédnout v archívu
na webu České televize.
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Střední škola Strážnice
Sportovní úspěchy našich žáků

Petra Fialová, ředitelka

Družstvo registrovaných žáků ve stolním tenisu ve složení Martin Bureš, Petr Dočkálek, David
Dosoudil a David Sukup reprezentovalo naši školu v okresním kole, které se uskutečnilo 19. října
a následně i v krajském kole, 2. listopadu v Hodoníně. V obou kolech obsadili žáci 1. místo. Nyní
je čeká kolo celorepublikové. Žákům k jejich úspěchu gratulujeme.

Krásného úspěchu dosáhl náš žák Dominik Maťátko, žák 3. ročníku oboru Strojírenství, který se dne
12. 9. 2021 zúčastnil Mistrovství Moravy dorostu
a juniorů v silovém trojboji v Blansku, kde získal
bronzovou medaili. Dne 16. 10. 2021 se v Nymburce konalo Mistroství ČR dorostu a juniorů v silovém
trojboji a Dominik obsadil krásné 4. místo. V následujícím měsíci čekají Dominika závody v kulturistice, v kategorii men's physique. Přejeme mu hodně
štěstí.

Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2021

Vítězslav Juras

Třídy vyšších ročníků technických
oborů Střední školy Strážnice vyrazily
10. 11. 2021 na Mezinárodní strojírenský veletrh Brno 2021. Dodržování
přísných epidemiologických opatření
bylo sice omezující, ale přínosy naší
návštěvy převyšovaly – vždyť na veletrhu byly zastoupeny všechny klíčové oblasti strojírenského a elektrotechnického průmyslu. Tradičně byly
nosnými obory obrábění a tváření,
hlavními tématy pak byly Průmysl 4.0
a Digitální továrna 2.0.
Pro nás byla nejdůležitějším bodem doprovodného programu soutěž v programování CNC obráběcích
strojů, kterou připravil ve spolupráci
s odbornými firmami Svaz strojírenské technologie. Programování řídícím systémem Siemens se
zúčastnili i naši žáci a v aktuálním soutěžním kole získali žáci čtvrtého ročník oboru Strojírenství
Jakub Straka třetí a Martin Šubrt krásné první místo. Žákům gratulujeme.
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Došlo do redakce
Vánoční stromeček jako duchovní symbol křesťanství

Milí Strážničané, již delší dobu se ve Strážničanu objevují mé články vždy na téma nějaké (významné) osobnosti, která buď přímo pocházela ze Strážnice anebo s ní měla něco společného.
Tentokrát si tento svůj pravidelný přístup dovolím vyměnit za něco, co je aktuální a velmi důležité.
Nejen jako kněz, ale hlavně jako křesťan, který se obrací k církevní tradici pravoslaví, bych vám
rád napsal něco o tom, co každý z nás má (anebo bude mít) doma – totiž o vánočním stromečku.

My si dnes již ani toliko neuvědomujeme, že žijeme ve světě, který je doslova prorostlý křesťanstvím. Samotné Vánoce jsou důkazem toho, že nějak cítíme cosi duchovního, ale neumíme to
pojmenovat, je v tom určité očekávání (i když, pravda, zpravidla očekávání dárků a plného břicha).
Doma si rozdáváme dárky a možná se sejdeme u vánočního stromečku, který si ozdobíme podle
amerických filmových trháků.
Tento stromeček, byť pochází (zjevně) z pohanského prostředí, je však důležitým duchovním symbolem křesťanství. Jeho užití svědčí o kladném přístupu k Božímu stvoření a k dobrotě světa,
k tomu, že člověk se nemusí bát. Strach ze světa ve vánočním stromečku mizí a je proměňován
světlem.

Stromeček je zde vyjádřením stromečku života a výrazně souvisí s příchodem Spasitele – Bohočlověka – Pána Ježíše Krista. Svět, který už nemá naději, tak naději dostává v příchodu duchovního
Světla, tj. podoba svíček a svítícího stromečku, v příchodu Krista, jehož narozením se nejen rozjasňuje svět, ale je jakoby svět omlazován v podobě plodů, které se v tradici umísťují
na vánoční stromeček. Tyto plody ukazují na hojnost království, které není z tohoto
světa, ale je věčné a počíná se uskutečňovat v nás a mezi námi. Kristus je doslova
sluníčko, jehož světlo zalévá svět, když vychází. Není vůbec od věci, že v pravoslaví
se věřící v této době zdraví: Kristus se rodí! a odpovídá se: Oslavujme Ho!. Vždyť,
uvažme, jak jsme rádi, když po deštivém dni konečně vyjde sluníčko! Tato malá
analogie stačí, abychom si převedli smyslové pociťování a radost, jakou nám působí sluneční svit, na svítání v duši.
Přeji nám všem, abychom vánoční svátky prožili v radosti, abychom u vánočního stromečku spatřili nejen to lidské, ale také to Božské. Kéž se tak stane.

Filip Gorazd Martinek

Sport
Veselé prožití vánočních svátků,
hodně štěstí, zdraví, pohody
v novém roce Vám přejí cvičitelé a trenéři
T. J. Sokol Strážnice.
Děkujeme těmto sponzorům a dárcům: město Strážnice, Ministerstvo školství, mládeže
a tělovýchovy, Jihomoravský kraj, Panorama Tours, Reklama Koneční, Walter Bartoš.
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Kultura ve městě
Městské muzeum Strážnice

V městském muzeu byla otevřena výstava s názvem Nezaštěká, nepokouše aneb Plstěný svět
zvířat. Na výstavě se můžete seznámit s tvorbou Simony Mecerodové. Autorka výstavy pochází
ze severní Moravy. Od dětství byla vedena k ručním pracím, věnovala se například háčkování, tvoření miniatur nebo v poslední době plstění. Inspiraci čerpá často na internetu nebo dle vlastní fantazie.
Malí i velcí návštěvníci si v muzeu mohou prohlédnout ukázky plstěných zvířátek, která jsou často
k nerozeznání od skutečných a pohled na ně vyloudí úsměv na tváři. Mezi exponáty převládají
různé druhy pejsků, kočky či Amigurami, což jsou plstěné hračky fantasy žánru. Součástí výstavy
je i prodej drobných upomínkových předmětů.
Doufáme, že Vás tato rodinná výstava pro děti a dospělé osloví a aspoň na chvíli zapomenete
na starosti všedních dnů.
Výstava, určená pro děti i dospělé, potrvá do 14. února. 			
Ivo Vratislavský
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Městská knihovna Strážnice

Beseda s Lubomírem Větříškem o jeho knižní prvotině
Foto Rostislava Svobodová

Ve středu 27. října proběhla beseda s Lubomírem Větříškem. Strážnický začínající spisovatel představil svou knižní prvotinu Dva roky v hajzlu. Vzpomínal na své zážitky z doby, kdy plnil povinnou
základní vojenskou službu, povídání prokládal četbou úryvků z knihy. Besedu obohatili hudebním
doprovodem Adam Žák a Petr Svoboda. Na konci si mohli zájemci knihu zakoupit a nechat u autora
podepsat.								
AB
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Cestopisná beseda Theodora Dorka Čermáka o jeho cestě na Aljašku
Foto Olga Floriánová, Alena Brhelová

V úterý 9. listopadu jsme pro Vás uspořádali velmi zajímavou a poutavou cestopisnou besedu
s Theodorem Čermákem o jeho cestě na Aljašku. Tu cestovatel, horolezec, horal a fotograf doplnil
o další překvapení – fotografie a vyprávění o coloradských čtyřtisícovkách a Arizoně. Nakonec
jsme se přenesli z Ameriky zpět domů, a to prostřednictvím leteckých snímků Strážnice a Bílých
Karpat.									
AB
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Kulturní dům Strážničan ve Strážnici
4TET rozezpíval diváky v kulturním domě

38

Foto Alena Brhelová
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Láska pod kapotou – beseda o filmu

Foto Olga Floriánová

7. listopadu jsme v kině Svět měli možnost promítnout zajímavý dokumentární snímek Láska
pod kapotou. Zajímavý byl nejen svým obsahem a zpracováním, ale také tím, že jeho hlavní
protagonisté jsou občany sousední obce Petrova. Snímek zachycuje zajímavý osobní příběh
i společné nadšení a vášeň pro auta a závodění v autokrosu Jaroslava a Jitky. Nikdy nekončící
boj o postavení nových závodních aut z vraků vyřazených k užívání a dalšího a dalšího boje
při autokrosových závodech i v realitě každodenního života. Jaroslav ze starých vraků staví
jako automechanik stále dokola závodní auta pro svou partnerku Jitku, která jezdí závody
v autokrosu a je služebně nejstarší autokrosovou závodnicí u nás. Kvalitu filmu dokládá také
jeho úspěch na letošním Mezinárodním filmovém festivalu v Karlových Varech. Po promítání
filmu se uskutečnila v sále kulturního domu beseda jak s hlavními hrdiny filmu – Jaroslavem
a Jitkou, tak i režisérem Mirem Remem z Bratislavy. Besedu uváděla za kino Svět Gabriela
Dobišová. Zúčastnění mluvili nejen o okolnostech vzniku filmu, o způsobech a době natáčení, ale i o samotném životním příběhu hlavních hrdinů o jejich společném koníčku, jak se
k této zálibě dostali, jak se v něm i v životě vzájemně podporují. S jakými dalšími obtížemi
se na své cestě potkali a potkávají, jakých úspěchů v tomto sportu dosáhli, a nebylo jich
málo, a jaký dopad má také na jejich životy. Jak se s nepřízněmi osudu vypořádávají apod.
Bylo opravdu zajímavé poznat skrze příběh ve filmu i v živé debatě s hlavními aktéry, jak
mohou žít, s čím se potýkají, co vše řeší, jakých úspěchů ve svém nezdolném snažení mohou
dosáhnout i jak se odráží v jejich osobním životě a jak se s ním umí vypořádávat lidé, kteří žijí
blízko nás, v našich sousedstvích. Mnohdy ani netušíme. Děkujeme zúčastněným za vstřícnost i otevřenost!

Olga Floriánová
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Kapela Citron ve Strážnici

40

Foto FB kapely Citron
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Dárkové poukazy na kulturní akce a do kina Svět jako vánoční dárek, který potěší!
Zakoupíte v kulturním domě Strážničan. Předem, prosím, zavolejte na tel. 518 334 762
nebo 731 101 318, popř. 518 120 035. Děkujeme.
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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 prosinec 2021

PÁ–NE

3.–5. 12.

ADVENTNÍ JARMARK s programem

V jarmarečních stáncích najdete lidové výrobky a bohaté občerstvení.
O kulturní program se postarají strážnické folklorní soubory Danaj, Danájek, Demižón
a Fěrtúšek.
Také vystoupí Fčeličky s vánočními písněmi. Zazní troubení z Bílé věže a přijede i svatý
Mikuláš se svou družinou.

NE 12. 12. Adventní troubení ze strážnické věže

17.00

NE 12. 12. KD – STRÁŽNICE ZPÍVÁ KOLEDY
s folklorním souborem ŽEROTÍN a cimbálovou muzikou Jožky Šťastného

17.30

NE 19. 12. Adventní troubení ze strážnické věže

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

Připravujeme na rok 2022:
PÁ 14. 1.

KD – MANŽELSTVÍ V KOSTCE
19.00
Komedie o věčném souboji mužů a žen, který netrvá jen sto let a který se netýká jen
dvou jedinců. Týká se všech a prožíváme ho znovu a znovu.
Hrají: Zuzana Kronerová a Oldřich Navrátil.
Vstupné 300 Kč. Vstupenky jsou k dispozici v kanceláři KD a online

NE 19. 2. KD – PLES V GALA
ST 2. 2.

ST 23. 3.
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KD – KOUZELNÝ KARNEVAL pro děti s Jiřím Hadašem

KD – MINI PÁRTY s KARLEM ŠÍPEM a hostem J. A. Náhlovským
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dopolední kino

ST 1. 12. v 10.00
KAREL – životopisný, drama

Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde
sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává
pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních
s fanoušky u nás i v Hamburgu, ale především v jeho domácím prostředí.
Vstupné 50 Kč
7. 12. v 10.00
KURZ MANŽELSKÉ TOUHY – česká komedie, drama

dopolední kino

Pět manželských párů si přeje navrátit touhu a vášeň do svých životů.
Přijíždějí na kurz ambiciózního párového terapeuta do luxusního resortu,
který vlastní sympatický majitel zvaný Mech (Jiří Bartoška). Duchovní
guru Mazel ( Vojtěch Kotek) razí teorii, že partnerské štěstí stojí na maximální blízkosti obou partnerů, duševní i tělesné, tzv. metodě pevného
objetí. Vstupné 50 Kč
PÁ 10. 12. v 17.00
TAJEMSTVÍ STARÉ BAMBITKY 2 – pohádka

Filmáčkova premiéra

Z Jakuba je král, z Aničky královna a rodina se rozrostla o zvídavou princeznu Johanku. Ta nejraději tráví čas u milujícího dědečka Karaby, který
se rozhodl věnovat už jenom hrnčířskému řemeslu. Zlotřilí rádcové Lorenc a Ferenc byli vyhnáni z království, potloukají se po světě a hledají
místo, kde by mohli znovu začít kout pikle. Nastal čas oprášit tajemnou
bambitku, která doposud ležela dobře ukrytá, a povolat na pomoc loupežníka Karabu? Vstupné 140 Kč
PÁ 10. 12. v 19.00
WEST SIDE STORY – muzikál, drama, romantický, krimi

premiéra

Adaptace legendárního stejnojmenného muzikálu West Side Story vypráví příběh zakázané lásky a rivality mezi dvěma pouličními gangy.
Režie Steven Spielberg. Vstupné 130 Kč

NE 12. 12. v 16.00
Filmáčkova premiéra
O ČERTOVI A JINÉ VÁNOČNÍ POHÁDKY – animovaný, loutkový
Animované pásmo vánočních pohádek, které přináší to nejlepší z české
animace a tradic. Santa Klaus je sice milý strejda a leccos dovede, ale
do české zimy patří Mikuláš, Ježíšek, koledy, vánoční ozdoby a samozřejmě, že i čerti a kominíci! Průvodcem mezi pohádkami je čert Florimón,
jehož příběh je úplně ze všech největší a nejhlavnější a celé pásmo završí.
Vstupné 100 Kč

PROSINEC 2021

Kino Svět Strážnice

NE 12. 12. v 18.00
TADY HLÍDÁME MY – rodinný, komedie

Filmáčkova premiéra

Lesní inženýr Ivan (Lukáš Vaculík) se zamiloval do vědkyně Julie (Jitka
Ježková). Po svatbě si pořídili penzion v samotném srdci malebné Šumavy, kam se nastěhovali s Juliinou šestnáctiletou dcerou Kačkou ( Veronika
Divišová) a jejím psem, jezevčíkem Hugem. Kačka, která měla jako malá
ADHD a od té doby naslouchá svému Hugovi, se svým čtyřnohým kamarádem vymyslí, že budou provozovat Penzion pro psy… a jejich páníčky.
Vstupné 130 Kč

dopolední kino

ÚT 14. 12. v 10.00
PŘÁNÍ JEŽÍŠKOVI – romantická komedie

Ve filmu Přání Ježíškovi se ukázkově rozkmotřená rodina znovu a znovu
snaží usmířit. Nezodpovědný floutek, jehož životní náplní je obšťastňování žen, zjišťuje, že existuje i otcovská a partnerská odpovědnost. Spokojenému manželskému páru, kterému zdánlivě nic nechybí, postaví osud
do cesty malou uprchlici z dětského domova. Bravurně napsaný scénář
se skvělým hereckým obsazením. Vstupné 60 Kč
NE 19. 12. v 17.00
DRAČÍ PRINCEZNA – rodinný, pohádka

Filmáčkova premiéra

Jsou Vánoce, všude znějí koledy a ve městě se objevil malý vystrašený
dráček, který sem zabloudil z bájné dračí země. Spřátelí se s ním devítiletá Sára, do party přiberou stejně starého Mortimera a společně převrátí
letošní svátky klidu a míru vzhůru nohama. Na celou povedenou trojku
se brzy začnou upírat zraky rodičů, policie i televizních štábů. Nezbývá, než všem utéct a pomoci dráčkovi zpátky domů, do jeho dračí země
ve skalách. Vstupné 120 Kč
NE 19. 12. v 19.00
ZNÁMÍ NEZNÁMÍ – česká komedie

premiéra

Hořkosladká komedie o partě českých a slovenských přátel, kteří se sejdou v pražském bytě, aby oslavili příchod nového roku. Toto setkání by
se neslo v duchu klasické silvestrovské oslavy, kdyby se nenarodil zdánlivě nevinný nápad: dát všechny mobilní telefony na stůl a nahlas sdílet
každou doručenou zprávu i příchozí hovor. Stačí jeden večer a z dobrých
známých se stanou neznámí. Adaptace světoznámé předlohy Naprosto
cizí scénáristou Petrem Jarchovským. Vstupné 140 Kč
PO 20. 12. v 19.00
SPIDER-MAN: BEZ DOMOVA – akční, dobrodružný, sci-fi

premiéra

Vůbec poprvé ve filmové historii je odhalena totožnost Spider-Mana a náš
dobrý soused již nedokáže oddělit svůj běžný život od riskantního života superhrdiny. Spider-Man požádá o pomoc Doctora Strange. Jenže tím
rozpoutá nebezpečný chaos, jenž mu dá poznat, co opravdu znamená být
Spider-Man. Nová Marvelovka v kinech. Vstupné 130 Kč

PO 27. 12. v 17.00
KAREL – životopisný, drama

filmový klub

Režisérka Olga Malířová Špátová vstoupila se svou kamerou tam, kde
sláva končí a kde se z fenomenálního Zlatého slavíka Karla Gotta stává
pouze Karel, nadšený malíř, milující manžel a táta svých dcer. Tvůrci totiž zachytili Karla Gotta nejen při jeho vystoupeních nebo při setkáních
s fanoušky u nás i v Hamburgu, ale především v jeho domácím prostředí.
Vstupné 100 Kč
PO 27. 12. v 19.30
premiéra
KINGSMAN: PRVNÍ MISE – akční, dobrodružný, komedie, krimi, thriller
Zatímco se sebranka nejhorších tyranů a geniálních zločinců připravuje
rozpoutat válku, jež má zahubit miliony lidí, jeden muž musí vyhrát závod
s časem a zastavit je. Ve snímku Kingsman: První mise se stanete svědky
zrodu první nezávislé tajné služby. Vstupné 130 Kč

ÚT 28. 12. v 16.00
ZPÍVEJ 2 – animovaný, rodinný, muzikál

Filmáčkova premiéra

Nový animovaný rodinný film jako pokračování prvního dílu muzikálového příběhu pro děti. Parta ze Zpívej se snaží proniknout do vyšších pater
šoubyznysu. Aby to dokázala, musí získat na svou stranu legendu, která
se zařekla, že už nikdy nevystoupí. Vstupné 130/110 Kč

PO 28. 12. v 18.30
MATRIX RESURRECTIONS – akční, sci-fi

premiéra

Již téměř dvacet let žije Neo (Keanu Reeves) zdánlivě poklidný život
jako Thomas A. Anderson v San Franciscu. Navštěvuje terapeuta, který
mu předepisuje modré pilulky. Potkává každý den Trinity (Carrie-Anne
Moss), ale navzájem se nepoznávají. Jednoho dne narazí na Morphea, který mu nabídne červenou pilulku, aby znovu otevřel svou mysl Matrixu.
Vstupné 130 Kč
ST 30. 12. v 18.30
ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK 2 – romantická komedie

premiéra

Příběh je volným pokračováním úspešného filmu ŠŤASTNÝ NOVÝ ROK. Začíná na Silvestra, kdy Marek (Ján Koleník) požádá Hanu (Táňa Pauhofová)
o ruku. Její souhlas rozpoutá bláznivý kolotoč udalostí, které předcházejí jejich svatbě v nádherném prostředí u československého moře v Chorvatsku.
Trojice Haniných kamarádek (Antónia Lišková, Zuzana Norisová, Gabriela
Marcinková) a jejich rodiny znovu vnášejí do zdánlivě jednoduché přípravy
svatby dobrodružství, napětí, zábavu a někdy i drama. Vstupné 130 Kč

Celý rok jste na obalu zpravodaje Strážničan vídali staré fotografie ze Strážnice.
Mnohdy se nám ozval někdo, kdo znal lidi, kteří byli na fotografiích.
Proto pro zajímavost získané informace uvádíme.

STRÁŽNIČAN
Zpravodaj města Strážnice

STRÁŽNIČAN

Duben 2021

Zpravodaj města Strážnice

Květen 2021

Vyfotil v roce 1963
Jaroslav Kolaja, když
chodíval za svojí milou.
Pumpa stávala před
domem č. p. 323.
Dodnes zde po ní zůstal betonový podklad.

Fotil strážnický fotograf Lubomír Polášek
v roce 1964, pracoval
jako fotograf také pro
současný Národní
ústav lidové kultury.

Pumpa v ulici Masarykova, r. 1936. Foto Jaroslav Kolaja

Strážnice v májových dnech 1964, foto: Luboš Poláček

STRÁŽNIČAN

STRÁŽNIČAN
Zpravodaj města Strážnice

Červen 2021

Zpravodaj města Strážnice

Červenec, srpen 2021

Děti v ulici Boženy
Hrejsové v roce 1934.
1. zleva Silvestr Lakosil,
2. Jaroslav Svoboda st.,
5. Jan Sochor.

Božena Vajčnerová,
roz. Rybecká s maminkou v roce 1965 cestou
z kostela.

Cestou z kostela, r. 1965

Děti v ulici Boženy Hrejsové, r. 1934, z fotoarchivu R. Svobodové

STRÁŽNIČAN

Přejeme Vám prosluněné léto!

Zpravodaj města Strážnice

Září 2021

Josef Bačík z Tvarožné
Lhoty býval pošťákem
ve Strážnici, jeho dcera
Ludmila Říhová pracovala v kulturním domě
ve Strážnici, nyní zde
pracuje externě.

Apolonie Kalužová,
roz. Můčková v roce
1930. Byla známá tím,
že vystřihovala šlingrované výšivky.

Josef Bačík – pošťák ve Strážnici, r. 1966, z fotoarchivu R. Svobodové
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Apolonie Můčková, r. 1930 Strážnice, z fotoarchivu R. Svobodové

STRÁŽNIČAN Nevěsta Františka
Zpravodaj města Strážnice

Říjen 2021

Floriánová, roz. Tománková (ze Starého
města), ženich Josef
Florián. Spolu bydleli
Za Valy. Nevěsta byla
malého vzrůstu, musela proto při focení stát
na stoličce.

Svatební foto, Floriánovi, r. 1935, z fotoarchivu R. Svobodové

12/2021

Kuchařky na svatbě, r. 1960, z fotoarchivu R. Svobodové
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Kuchařky na svatbě
v roce 1960,
1. zleva paní Vavříková, roz. Stanislavová,
2. paní Sasínová,
stařenka Boženy Vajčnerové, která pracuje
(externě) v kulturním
domě ve Strážnici,
3. paní Vavříková.
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56 Dovolujeme si Vás upozornit, že lednové číslo zpravodaje Strážničan vyjde až začátkem12/2021
ledna.

