
Požehnané Velikonoce a jaro plné sluníčka, zdraví a lásky Vám přejí
Antonín Popelka - starosta, Marian Flekač - místostarosta, 

členové obecní rady a zastupitelstva a všichni zaměstnanci Obce Strání.
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Starosta informuje
Vážení spoluobčané, 

Po 12. měsících kompletní rekonstruk-
ce kulturního domu máme hotovo. 

Podařilo se „vzkřísit z popela“ budovu, 
která má svou velkou kulturní a společen-
skou historii. 

Právě zde se setkávala většina našich 
občanů i přátel ze slovenské strany při 
plesech, zábavách a divadelních předsta-
veních a jiných kulturních událostech.

Na tuto dobu a tradici bychom chtěli 
navázat a po 15. letech „půstu“ poskyt-
nout našim kulturním složkám (ale nejen 
jim) zázemí, kde se mohou prezentovat  
a ukázat svoje umění. 

Obnova veřejného  
osvětlení obce

V měsíci únoru a březnu tohoto roku 
proběhla výměna starých světel ve 
všech částech naší obce. 

Tímto krokem by se měla snížit ener-
getická náročnost veřejného osvětlení. 

Nová světla jsou LED s celohliníko-
vým tělem, chlazení probíhá cirkulací 
vzduchu průchozími chladícími otvory 
v okolí světelného zdroje. 

Profil světla dále zabraňuje mecha-
nickému usazování nečistot. Bylo vymě-
něno přes 480 svítidel a 396 výložníků. 

Práce provedla firma Advance  
Energo a.s. za vysoutěženou cenu  
4 707 838 Kč s DPH. 

Tato investiční akce je podpořena 
dotací od státního fondu životního pro-
středí částkou 2 000 000 Kč.

Antonín Popelka, starosta obce

Chceme vytvořit kulturní středisko, 
kam budou zváni herci, zpěváci, umělci  
z celé naší republiky i ze Slovenska  
a opět se setkávat ,,Na pomezí“ s Vámi, 
našimi občany. 

Přáli bychom si, aby se Vám kulturní 
dům líbil a stal se kulturně - společen-
skou dominantou nejen naší obce, ale  
i celého příhraničního regionu, tak jak to 
bylo v minulosti. 

Osobně bych si moc přál, aby se pro 
Vás stal místem, kam se budete rádi 
vracet, odpočinout si od každodenních 
starostí, nabrat energii, nebo se jen tak 
potkat s přáteli. 

Pojďme spolu navázat na tradici. 

Dovoluji si Vás srdečně pozvat na 
Slavnostní otevření kulturního domu  
na Velikonoční neděli 17. 4. 2022 a za-
hájit tak novou etapu kultury v naší obci. 

Těšíme se na Vás.

Antonín Popelka, starosta obce

Trnkový sad

V březnu tohoto roku jsme vysadili  
2 000 stromků v našem trnkovém sadě. 

Byly vysazeny odrůdy - Durancie 
 -  Stanley 
 -  Katinka 
Jsou to odrůdy, které jsou výrazné 

svou chutí a vhodné do naší oblasti. 
Vysadili jsme dvojroční stromky,  

u kterých je předpoklad první sklizně 
kolem třetího roku od vysazení.

Děkuji všem chlapům, kteří se do vý-
sadby s láskou a péčí pustili, věřím, že 
jejích práce a naše společné dílo pone-
se brzo sladké ovoce.

Antonín Popelka, starosta obce
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Máme za sebou úspěšný polokulatý 
ročník našeho Festivalu masopustních 
tradic FAŠANK 2022. Chtěl bych touto 
cestou vyjádřit pochvalu a poděkování 
všem, kteří se na přípravách, organizaci 
i průběhu podíleli. Celý festival vyžaduje 
několikaměsíční přípravy ochotných lidí, 
kteří věnují svůj čas a úsilí k tomu, aby 
se FAŠANK vydařil. Na prvním místě je 
to programová rada fašanku ve slože-
ní – Pavel Popelka, Barbora Macková, 
Kateřina Myšinská, Marie Múčková, An-
tonín Zámečník, Václav Málek, Michaela 
Luzarová, Sabina Popelková a Andrea 
Straussová. Bez jejich nadšení, ocho-
ty, připomínek, zkušeností a nápadů by 
festival nebyl tím, čím je. Patří vám naše 
upřímné poděkování. Velkou pochvalu si 
zaslouží také naše pracovnice obecního 

Poděkování za úspěšný  fašank

úřadu, všechny mají na průběhu i přípra-
vách také veliký podíl, díky! Naše díky pa-
tří: všem účinkujícím, dětem ze Straňán-
ku (páteční on-line program) a Javorinky, 
I, II, III a jejich paní učitelkám, folklorním 
souborům SLPT Danaj, FS Javorina, 
ŽPS Netáta, MPS S.E.N. cimbálovým 
muzikám Krepina, Strýci, Mladí Bruštíci, 
Popremýšláme, paní učitelce Aničce Při-
krylové s její muzikou ze ZUŠky a všem 
fašančárům, spolku SPOKOS, holkám  
z infocentra a knihovny, chlapům z MHč-
ka, celému personálu Zámečku a Kavár-
ny, všem ochotným cukrářkám, které 
nasmažily bezvadné koblihy na tradiční 
„KOŠT KOBLIHŮ“ – velký podíl na tom 
mají i naše seniorky z Klubu aktivních 
seniorů obce Strání. Klukům ze spolku 
SMEDOMA, veliké díky za přípravy a pro-

fesionální přenos pátečního on-line vysí-
lání ze Zámečku. Taky děkujeme panu 
prof. Štreitovi, za krásný zážitek u jeho 
výstavy fotografií „Brána naděje“ i za to, 
jak se návštěvníkům nejen během verni-
sáže, ale i v průběhu fašankového festi-
valu, který si zde s námi prožil, věnoval. 
Moc si toho vážíme. Velkým zpestřením 
během fašankového festivalu bývá mož-
nost navštívit naše sklárny. Sklárna Cer-
va Bohemia KVĚTNÁ 1794 nechala letos 
své brány zavřené, k nahlédnutí zůstala 
otevřena jen prodejna. Rodinná sklárna 
Ladislava Breznického však své brány 
otevřela naplno, za což jsme moc rádi. 
Tímto děkujeme rodině Breznických za 
tuto jedinečnou příležitost, kterou ná-
vštěvníci Fašanku ocenili a v hojném po-
čtu sklárnu navštívili. Díky i hospodám 
a barům, že v sobotu přivítali a pohostili 
skupinky fašančárů. V neposlední řadě 
se sluší poděkovat i sponzorům, kteří 
letos festival masopustních tradic pod-
pořili, jsou to: Ministerstvo kultury ČR, 
Zlínský kraj, MERO, s.r.o., Zahrady For-
nůsek, VANTO, s.r.o. a pořadatelským 
partnerem byli: SPOKOS z.s., Muzeum 
Jana Amose Komenského, SMEDOMA 
z.s., Přístav PLNÝ aktivit, z.s. a mediál-
ním partnerem bylo Radio Proglas.

Festival byl letos založen na domácích 
souborech, tanci „Pod šable“ a našich 
tradicích a myslím, že 170 krojovaných  
v průvodu a 11 skupinek fašančárů mlu-
ví za vše. Velký potlesk a DĚKUJEME! 

Antonín Popelka, starosta  
a Marian Flekač, místostarosta
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Oznamujeme občanům, že na „Bílú 
sobotu“ – sobota 16. 4. 2022 bude 
SBĚRNÝ DVŮR uzavřen!

Kdo z občanů si ještě nemá nový 
KOMPOSTÉR (zápůjčka přes Mikro-
region Bílé Karpaty r.2021), a rád by 
ho využil na své zahradě, může se 
dostavit na sběrný dvůr a po vyplně-
ní smlouvy vám bude přidělen. Ještě 
nám několik desítek kusů zbývá. Tak 
neváhejte!

Jménem Obce Strání děkujeme 
paní Zuzaně Křeháčkové, která daro-
vala vánoční strom. Ten byl krásnou 
ozdobou letošního adventního období 
a místem svátečním v době vánoční. 
Který strom a od koho to bude příště?

Vážení spoluobčané, 

je tomu už pár let, co se kulturní život 
v naší obci musel nuceně přesunout do 
ne moc komfortních prostor tělocvičny 

základní školy. Spousta restaurací v naší 
obci se uzavřela, ať už z osobních důvo-
dů, či v důsledku dopadů pandemie co-
ronaviru a s tím spojených likvidačních 
nákladů.

Proto se vedení obce rozhodlo pro 
naše občany vytvořit tyto chybějící pro-
story v naprostém komfortu a až na 
neuvěřitelně vysoké úrovni v prostorách 
chátrajícího bývalého KD ve Květné.   

Jsem velmi ráda, že můžu být tohoto 
součástí a přispět svými zkušenostmi ať 
už ke zlepšení služeb v restauraci Kavár-
na, tak s pomocí přípravy občerstvení při 
pořádání kulturních akcí, divadel atd. 

Dne 17. 4. 2022 bude slavnostní ote-
vření a věřím, že přijdete.  Tímto bych 
vás chtěla srdečně pozvat, ať už na vše-
stranný bohatý program, tak i na prohlíd-
ku prostor. Věřím, že spousta z vás bude 
mile překvapená a třeba se vám zalíbí 
natolik, že i vaši soukromou akci /oslavu, 
svatbu apod./ budete chtít zde s námi 
prožít.

Je pravdou, že je teď velmi těžké ob-
dobí. Nikdo neví jak na nás pandemie  
a válka na Ukrajině dál dopadne. Jak to 
působí na naši psychickou stránku je 
už vidět a slyšet v těchto dnech všude 
kolem. 

Proto vás chci vyzvat, abyste alespoň 
na chvíli zapomněli na všechno zlé ko-
lem nás a přišli občas posedět a pobavit 
se. Odložte mobilní telefony a přijďte na 
divadelní představení. V neděli prostě 
nevařte a dopřejte si výborné jídlo, od-
dech, relax a nechte se obsloužit v naší 
Kavárně.  Přijďte s kamarádkou na víno, 
s kamarádem na pivo. Děti si pohrají  
v dětském koutku, zamlsají točenou 

zmrzlinu. Vše tady pro vás je. Prosím 
využijte toho. Pojďme zase kulturně žít 
a bavit se.

Nezapomnělo se ani na naše teen-
agery a taneční club v prostorách sklepa 
bude myslím velkým překvapením. 

Velmi se na vás těším při slavnostním 
otevření.

Veškeré vaše dotazy k plánovaným 
akcím, rezervacím, apod. ráda zodpovím 
osobně v restauraci Kavárna, nebo na 
tel. čísle 778 458 743. 

Dagmar Ludvíková
provozní Restaurace KAVÁRNA

VYKLIĎTE PŮDY,
GARÁŽE A  SKLEPY

Odevzdejte vysloužilé kompletní 
spotřebiče na sběrné dvory 

nebo na jiná určená místa
zpětného odběru.

ZDARMA je 
můžete odevzdat
v prodejně elektra

seznam sběrných dvorů a místzveřejňuje 
obecní úřad (zde jsou vyhlášeny i termíny 
mobilních svozů), nebo na webu 
www.elektrowin.cz

ZDARMA 
je můžete
odevzdat do
sběrného dvora

vysloužilé 
elektrospotřebice
NEPATŘÍ do komu-
nálního odpadu

OOdd ddOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOOddddddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeeevvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvvzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzzddddddddddddddddddddddddddddddddddddeeeeeeeeeeeeeeeeeeeee
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TTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOTTŘŘIIĎĎMMEE TTAAKKÉÉ EELLEEKKTTRROOwwwwww.eelleekkttrroowwiinn.cczz

Víte že… ...pokud chcete předejít
ekologickému nebezpečí,
nepouštejte se do de-
montáže žádného 
z elektrospotřebičů!

...některé běžné domácí
elektrospotřebiče mohou 
obsahovat látky 
vážně poškozující zdraví
a životní prostředí!

OÚ - informuje

Kavárna 

ZPRÁVY Z OBCE
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17/1  Zastupitelstvo obce Strání 
určuje ověřovatele zápisu:  
Antonín Zámečník, Bc. Pavel Tóth 
zapisovatelka: Ing. Dagmar Nováková 
sčitatelka: Mgr. Michaela Luzarová

17/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje  návrhovou komisi:  
předseda:  Mgr. Irena Michalčíková 
členové:   PhDr. Ing. Martin Havlík PhD., 
MBA, MSc; Ing. Martin Havlík

17/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 17. zasedání ZO:

 1. Určení ověřovatelů zápisu 
  a zapisovatele

 2. Volba návrhové komise

 3. Schválení programu

 4. Zpráva o činnosti rady obce

 5. Změna územního plánu

 6. STAVBY VANTO s.r.o. 
  – Dodatek č. 3

 7. Různé

 8. Diskuse

 9. Závěr

17/4 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí  zprávu o činnosti rady 
obce

17/5  Zastupitelstvo obce Strání 
        I. po ověření 
ve smyslu ust. § 54 odst. 2 zákona 

č. 183/2006 Sb., o územním plánová-
ní a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů (dále 
jen „stavební zákon“), že změna č. 1 
Územního plánu Strání není v rozporu 
s politikou územního rozvoje, s územně 
plánovací dokumentací vydanou kra-
jem, se stanovisky dotčených orgánů  
a stanoviskem krajského úřadu, 

II. vydává
ve smyslu ust. § 6 odst. 5 písm. c) 

stavebního zákona, za použití ust. § 43 
odst. 4 stavebního zákona, v souladu  
s ust. § 171-174 zákona č. 500/2004 
Sb., správní řád, ve znění pozdějších 

předpisů, ust. § 13 a přílohy č. 7 vyhlášky  
č. 500/2006 Sb., o územně analytic-
kých podkladech, územně plánova-
cí dokumentaci a způsobu evidence 
územně plánovací činnosti, formou 
opatření obecné povahy č. 1/2022 
změnu č. 1 Územního plánu Strání,

III. ukládá
starostovi obce Strání zajistit veřej-

nou vyhláškou oznámení o vydání opat-
ření obecné povahy č. 1/2022 změna 
č. 1 Územního plánu Strání vyvěšením 
na úřední desce Obecního úřadu Strání  
a rovněž způsobem umožňující dálkový 
přístup.

17/6  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje 

Dodatek č. 3 ke smlouvě o dílo 
na realizaci stavebních prací akce                  
„Rekonstrukce kulturního domu ve 
Strání“ s firmou STAVBY VANTO s.r.o., 
náměstí Svobody 362, 686 04 Kunovi-
ce, IČ: 28269314

Usnesení 17. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 28. 1. 2022

ZPRÁVY Z OBCE

18/1  Zastupitelstvo obce Strání 
určuje ověřovatele zápisu: 

Bc. Sabína Kolajová Popelková,  
Josef Popelka 
zapisovatelka: Ing. Dagmar Nováková 
sčitatelka: Ing. Irena Slintáková

18/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi:
předseda:   Antonín Zámečník  
členové: Mgr. Irena Michalčíková, PhDr. 
Ing. Martin Havlík PhD., MBA, MSc

18/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 18. zasedání ZO: 

 1. Určení ověřovatelů zápisu 
  a zapisovatele

 2. Volba návrhové komise

 3. Schválení programu

 4. Zpráva o činnosti rady obce

 5. Úvěrová smlouva

 6. Nominace „mečového tance“ 
  k zápisu na Seznam nemateriál-

ních statků tradiční  lidové kultury 
České republiky

 7. Různé

 8. Diskuse

 9. Závěr

18/4  Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí

zprávu o činnosti rady obce

18/5 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje

 Smlouvu o úvěru číslo 99033712151 
od Komerční banky a.s., Praha 1, Na 
Příkopě 33, IČO: 45317054 

18/6 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje

Smlouvu o revolvingovém úvěru 
číslo 99033712192 od Komerční ban-
ky a.s., Praha 1, Na Příkopě 33, IČO: 
45317054  

18/7  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje a vydává

svobodný a informovaný souhlas  
s tím, aby masopustní mečový tanec  
z obce Strání byl navržen k zápisu do 
Seznamu nemateriálních statků tradič-
ní lidové kultury České republiky 

Usnesení 18. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 28. 2. 2022
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19/1   Zastupitelstvo obce Strání 
určuje  ověřovatele zápisu:  
Ing. Dalibor Stupka, Josef Popelka
zapisovatelka: Ing. Dagmar Nováková
sčitatelka: Mgr. Eliška Málková

19/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi:
předseda: Mgr. Irena Michalčíková
členové: Antonín Zámečník, Bc. Sabína 
Kolajová Popelková

19/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 19. zasedání ZO 

 1. Určení ověřovatelů zápisu 
  a zapisovatele
 2. Volba návrhové komise
 3. Schválení programu
 4. Pozemky
 5. Veřejnoprávní smlouvy
 6. Kupní smlouva Cerva Bohemia 

s.r.o
 7. Zpráva o činnosti rady obce
 8. Různé
 9. Diskuse
 10. Závěr

19/4 Zastupitelstvo obce Strání bere 
na vědomí  zprávu o činnosti rady obce

19/5  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej pozemku ve vlast-
nictví Obce Strání parc. č. 11059 v k.ú. 
Strání, o výměře 1068 m2 za cenu 40,- 
Kč za 1 m2 žadatelce V.M., Květná, 687 
66. Kupující na své náklady zajistí vyho-
tovení kupní smlouvy a uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí.

19/6 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje prodej pozemku ve vlastnic-
tví Obce Strání parc. č. 12272 v k.ú. Strá-
ní o výměře 138 m2 za cenu 65,- Kč za  
1 m2 žadatelům J. a B.J., 687 65 Strání. 
Kupující na své náklady zajistí vyhoto-
vení kupní smlouvy a uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí.

19/7 Zastupitelstvo Obce Strá-
ní schvaluje prodej části pozemku 
ve vlastnictví Obce Strání  parc. č. 
6224/213 v k.ú. Strání o výměře cca 50 
m2 za cenu 480,- Kč za 1 m2 žadateli 
T.K., 796 01 Prostějov. Kupující na své 

náklady zajistí vyhotovení kupní smlou-
vy, geometrického plánu a uhradí popla-
tek za vklad do katastru nemovitostí.

19/8 Zastupitelstvo Obce Strání 
odkládá prodej části pozemku ve vlast-
nictví Obce Strání parc. č. 11128 v k.ú. 
Strání o výměře cca 247 m2 žadateli 
O.J., 687 66 Květná. 

19/9 Zastupitelstvo Obce Strání 
odkládá prodej části pozemku ve vlast-
nictví Obce Strání parc. č. 11128 v k.ú. 
Strání o výměře cca 248 m2 žadateli 
V.J., 687 66 Květná.

19/10 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje prodej pozemku ve vlastnic-
tví Obce Strání parc. č. 6224/154 v k.ú. 
Strání o výměře 379 m2 za cenu 480,- 
Kč za 1 m2 žadatelům M. a O. J., Květ-
ná, 687 66 Strání. Kupující na své ná-
klady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, 
geometrického plánu a uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí.

19/11 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje směnu části pozemku ve 
vlastnictví Obce Strání  parc. č. 6587/2 
v k.ú. Strání za pozemek parc. č. PK 
129/3 v k.ú. Strání ve vlastnictví J.P., 
687 66 Květná. Obec Strání na své ná-
klady zajistí vyhotovení geometrického 
plánu, směnné smlouvy a uhradí popla-
tek za vklad do katastru nemovitostí.

19/12 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje směnu části pozemku ve 
vlastnictví Obce Strání  parc. č. 11213 
v k.ú. Strání o výměře cca 540 m2 za 
¼ spoluvlastnického podílu zapsaného 
na LV 2956 v k.ú. Strání ve vlastnic-
tví J.J., 687 65 Strání. Obec Strání na 
své náklady zajistí vyhotovení směnné 
smlouvy a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí.

19/13 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje směnu pozemku ve vlast-
nictví Obce Strání parc. č. 12404 v k.ú. 
Strání o výměře 1626 m2 a směnu čás-
ti pozemku parc.č. 6589/1 o výměře 
cca 80 m2 za podíl 3/5 pozemku par-
c.č.13613 a parc.č. 13622 v k.ú. Strání 
ve vlastnictví V.K., 687 65 Strání. Obec 
Strání na své náklady zajistí vyhotovení 
geometrického plánu, směnné smlou-

vy a uhradí poplatek za vklad do katas-
tru nemovitostí.           

19/14 Zastupitelstvo obce Strá-
ní schvaluje Veřejnoprávní smlouvu  
o poskytnutí účelové neinvestiční dota-
ce č. 27/2022 na rok 2022 ve výši 40 
000,- Kč uzavřenou s TCV Strání, z.s., 
Lůčky 1080, 687 66 Strání, Květná,  
IČ: 22694315.

19/15 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí účelové neinvestiční dotace 
č. 28/2022 na rok 2022 ve výši 7 500,-
Kč uzavřenou s FS JAVORINA, Padělky 
758, 687 65 Strání.

19/16 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o 
poskytnutí účelové neinvestiční dota-
ce č. 29/2022 na rok 2022 ve výši 125 
000,- Kč uzavřenou  s ZO ČSV Strání - 
Květná, Dolina 1083, 687 65 Strání, IČ: 
72066831.

19/17 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace č. 
30/2022 na rok 2022 ve výši 850 000,- 
Kč uzavřenou s FC Strání,z.s.,  Mech-
náčky 647, 687 65 Strání, IČ:48506541.

19/18 Zastupitelstvo  obce  Strá-
ní schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí návratné  finanč-
ní výpomoci z rozpočtu  obce příjemci 
Mikroregion Bílé Karpaty, sídlem Na  
Kopci 321, Strání,  PSČ  687 65. Návrat-
ná finanční výpomoc bude poskytnuta 
ve výši 210.000,- Kč na financování 
projektu Podpora pracovních příleži-
tostí II. (CZ.03.2.65/0.0/0.0/16_047/0
015174).

19/19  Zastupitelstvo  obce   Strání   
schvaluje mimořádný  členský   příspě-
vek   ve   výši 83.175,-Kč Mikroregionu 
Bílé Karpaty, sídlem Na Kopci 321, Strá-
ní, IČ: 75119871

19/20 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu a  smlouvu 
o budoucí smlouvě  zřízení služeb-
nosti inženýrské sítě uzavřenou s fir-
mou CERVA Bohemia s.r.o., Aviatická 
1092/8, Ruzyně, 16100 Praha 6, IČ: 
04787528

Usnesení 19. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 1.4.2022
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Velikonoce 2022
Milí spoluobčané, milí farníci,

prožíváme postní dobu a ta je letos 
poněkud vážnější než obvykle. Je pozna-
menána obavami z rostoucích cen, z ne-
dostatku základního zboží, stále ještě i z 
návratu pandemie, ale především stra-
chem – strachem z války, která začala 
na Ukrajině – a sečteno a podtrženo 
– celkovým strachem o naši šťastnou  
a spokojenou budoucnost.

Více než kdy jindy potřebujeme slyšet 
ujištění, že všechno bude v pořádku, že 
se nemusíme ničeho bát a že všechno 
nakonec dobře dopadne… Ale kde a u 
koho dnes takové uklidňující ujištění na-
jít? Nebyl bych asi dobrý kněz, kdybych 
teď nenapsal, že u Boha…

V těchto dnech se intenzivně připra-
vujeme na Velikonoce a jejich jádrem je 
právě radostná zpráva, že se už nemu-
síme nikdy ničeho bát, ani budoucnosti, 
dokonce ani smrti. Jako křesťané totiž 
věříme, že Kristus o Velikonocích zemřel 
a vstal z mrtvých – tedy, že porazil smrt, 
která spočívá v oddělení duše od těla, a 
že se znovu po třech dnech do těla vrátil, 
aby už nikdy neumřel – věříme také, jak 
píše svatý Pavel, že stejně „Bůh přivede k 
životu i ty, kdo zesnuli ve spojení s ním“.

Víra ve vzkříšení nám sice neodpo-
vídá na otázku, co s námi bude zítra 
nebo za měsíc nebo za 10 let. Ale dává 

nám naději na ži-
vot po životě, na 
takový, který bude 
dokonalý a který 
už nikdy neskončí. 
Oslava Velikonoc 
nám přináší právě 
ono tolik potřebné 
a radostné ujištění, 
že všechno nako-
nec opravdu dobře 
dopadne, a že ať 
už náš pozemský 
život bude jakkoli 
těžký, ta naše šťast-
ná a spokojená bu-
doucnost u Boha je 
něco, na co se mů-
žeme už teď plně 
spolehnout.

Proto přeji ze 
srdce Vám všem 
opravdu radostné 
prožití velikonoč-
ních svátků, aby 
všechen Váš strach 
a nejistotu zahnala 
a přehlušila právě 
ta navýsost radost-
ná zpráva, že Kris-
tus vstal z mrtvých!

O. Václav Škvařil, 
kaplan

FARNOST
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Tak jsme se opět dočkali…KONEČNĚ! 
Konečně byl život už zase trochu nor-
mální bez nějakých opatření a my mohli 
znovu zažít a nasát tu správnou fašan-
kovou atmosféru. A už po čtvrté mohla 
být fašankovou součástí i ochutnávka 
koblížků. Nevěděli jsme, jak to bude le-
tos probíhat, jestli přijedou i přespolní 
a jestli budeme mít komu koblížky na-
bízet. A ejhle…fašankovat ve Strání se 
chtělo. 

Koblížek smažený

Ráno jsem objela šikovné gazdinky, 
které se nebály a koblížky od rána sma-
žily. Za koblížky se jim předala forotu  
a mohly jsme jít chystat. Když jsem na 
Zámeček přijížděla, už se to tam hem-
žilo návštěvníky. Vytáhly jsme krabi-
ce a pomalu začaly chystat. Ta vůně, 
co si budem…byla to krása a hned, jak 
se položila první krabice s koblížky na 
nachystaný stůl, už při něm stál prv-
ní ochutnávač a čekal na svou dávku 
sacharidů. 

Nevím, kolik koblížků dohromady 
bylo, ale co vím jistě je to, že jsme kob-
lížky prodaly za pouhou PŮL HODINU. 
V té dlouhé řadě na koblížek čekali děti 
i dospěláci a néjedna pusa zůstala bez 

cukru. Proto prosím všechny šikovné 
gazdinky, aby se další rok nebály ozvat 
a nasmažit pár koblížků, protože každý 
koblížek se počítá a my budeme rády, 
že budeme moct skvělé straňanské fa-
šankové koblížky nabídnout. 

Poděkování jsem si nechala na ko-
nec, takže VELKÉ DÍKY patří všem 
gazdinkám, které pro nás a hlavně pro 
vás koblížky nasmažily… Děkujeme 
Aktivním seniorkám, Ivaně Hlouškové, 
Zuzce Pospíšilové, paní Marii Janovské, 
Květoslavě Vintrové, Květce Šupákové, 
Ludmile Vintrové, Jarmile Nožičkové  
a Sabči Nožičkové. Bez vás by ochut-
návka nebyla.

Alena Zetková

Karneval pro vás…
FAŠANKOVÝ KARNEVAL s Asteri-

xem, Obelixem a Falbalou a Kakofixem  
a Idefixem a spol. proběhl na fašankovou 
neděli 27. 2. na sále Zámečku. Původně 
se měl karneval uskutečnit na KLUZIŠTI  
a měly být hrátky na ledu, ale ani techni-
ka skrze teplé počasí nám led neudržela, 
a tak jsme museli vše přeorganizovat. 

V neděli po poledni se na Zámečku 
začaly nafukovat balónky, dekorovat sál 
skládanými řetězy, které mi pomohly vy-
robit holky z 5. tříd a taky děti z družiny. 
Moc jim děkuji! 

A v 15 hodin vypukl samotný karne-
val, přišli malincí, větší i velké děti… nou-
ze nebyla o písničky, které nám pouštěl 
náš oblíbený Kakofix – Jan Zámečník. 
O soutěže a program se staraly lektorky 
a pomocnice z Přístavu plného aktivit. 
Byly moc šikovné, veliké díky i jim! 

Osvěžením programu, bylo i vystou-
pení našich slečen z kroužku ZUMBA 

kids, holky roztančili celý sál. A také Ma-
ruška Otte se svým teamem dělala dě-
tem z nafukovacích balónků zvířátka a 
kytičky, meče, děti byly nadšené. Děkuji 
i chlapům ze SPOKOSu, hlavně panu Zá-
mečníkovi za připravení sálu a nachystá-
ní židlí a zázemí. 

Srdečně děkujeme i našim dvěma 
sponzorům panu Bruštíkovi z firmy 
VSBP, s.r.o. a panu Popelkovi z firmy 
VASTAP za finanční dar na občerstvení  

a malé dárečky pro nejmenší! Díky Obeli-
xi, žes nenechal žádného kance běhat po 
Zámečku – všechny totiž snědl, Obelix  
a la Miloš Záleský – díky, kolego. A hlav-
ně díky Vám všem, že jste došli, oblékli 
děti do masek a snad se i dobře pobavili. 
Děti byly skvělééé a masky originální!

Barbora Macková a la Asterix

BABY bazárek
Již po několikáté se uskutečnil BABY 

bazárek, kde si maminky mohly něco 
nakoupit, nebo naopak prodat. Oproti 
loňsku byla účast na bazárku slabší.  
I přesto si některé maminky dobře na-
koupily, což nás těší. A velkou radost 
máme i z toho, že nám věci vozí i přes-
polní maminky a v pátek si chodí i ně-
jaký ten kousek pro své miláčky ulovit. 
Moc děkujeme všem maminkám za pří-
kladně označené věci, vypsané tabulky 
a na podzim se budeme opět těšit.

Alena Zetková  

KNIHOVNA a IC
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Jarní prázdniny a „Cesta na Měsíc“
Letos na náš okres vyšly jarní prázd-

niny celkem brzy. Ačkoliv všichni do 
poslední chvíle čekali, zda nenapadne 
sníh, bohužel, nestalo se tak. V PŘÍSTA-
VU jsme přemýšleli, co bychom podnikli. 
Vzhledem ke covidové situaci, a jelikož se 
ani nám nevyhnuly karantény, jsme na-
konec zůstaly jen u výletu do hvězdárny, 
který zorganizovala Bára.

Autobus byl nakonec téměř plný. Ho-
dinová cesta do Ždánic nikomu nevadila 
– děti byly nadšené a některé podnikly 
poprvé tak dlouhou cestu autobusem. 
Ve Ždánické hvězdárně a planetáriu Ol-
dřicha Kotíka  nás čekal Ing. Karel Trut-
novský, který, ač sám bydlí v Brně, ve 
ždánické hvězdárně pracuje a velmi čas-
to připravuje program pro školy a školky, 
které jezdí z okolí.

Pro nás si připravil program o Měsíci, 
neboť byl v první čtvrti a to jsou ideální 
podmínky pro pozorování povrchu a hlav-
ně kráterů.

Přivítal nás krátkou poznávačkou 
známých i neznámých souhvězdí na ku-
latém stropě „planetária“. Poté jsme se 
dověděli spoustu zajímavostí o Měsíci 
a o cestách a plánech NASA, ESA a dal-
ších společností ohledně tohoto vesmír-
ného tělesa.

Nakonec jsme dostali pokyn se jít ob-
léci a přesunuli jsme se až pod střechu 
k dalekohledu. Sice bylo trošku oblačno, 
ale přálo nám. Všichni jsme viděli měsíc 
ve 40násobném zvětšení a poté dokon-

ce i v 200násobném zvětšení, kdy byl da-
lekohled namířen k jižnímu pólu Měsíce, 
tedy tam, kde by mohla jednou stát zá-
kladna. Pan astronom byl velmi trpělivý  
a každou chvilku čekání na odvátí mraků  
z měsíce uměl vyplnit různým zajímavým 
povídáním. Výlet se dětem i dospělákům 
moc líbil. Prý to byl zážitek jak Měsíc  
a určitě víc jak na měsíc.

Pane hvězdáři Karle a Báro, dík za  
super výlet.

Marie Otte

Adventní hra
Letošní advent jsme měli opět napil-

no.  Po minulém roce, kdy se toho moc 
nedělo, jsme se zase začali pomaloučku 
vracet do předvánočního šrumu. Sice 
stále nebyly různé vánoční koncerty, roz-
svěcování vánočního stromu, kluziště, 
tradiční dílničky, ale už děti mohly vyra-
zit s lampičkami na roráty, plnit úkoly ze 
šipek v kostele a k tomu plnit úkoly z ad-
ventní detektivky.

Minulý rok nás organizátoři rorátní 
hry vytáhli do terénu – nejdříve jsme mu-
seli vyluštit místo s nápovědou, poté vy-
razit k různým kapličkám, tam pohledat 
nápovědu a vyfotit se. Tentokrát jsme 
mohli zůstat doma. Úkoly nám chodily 
do schránky, zato každý den. První úkoly 
děti braly stylem: co to ta máma zas po 
nich chce. Později už si samy chodily do 
„andělské schránky“ pro další úkoly.

Každý den nám ve schránce přistálo 
mimořádné vydání Nebeského zpravo-
daje, kde jsme se dověděli nejprve, že 
se Marii a Josefovi ztratil malý Ježíšek  
a že jsou tím české Vánoce ohroženy. Po-
stupně jsme pomocí různých šifer, dopl-
ňovaček, stříhání, lepení odhalili únosce. 
Některé úkoly byly lehké – zvládli je i naši 
malí předškoláci, s některými jsme jim 
museli pomoct (např. osmisměrka dala 

pětiletému klučinovi práci na tři dny, ale 
nakonec to dokázal), některé si rovnou 
rozebrali ti starší. Bylo pěkné, že se děti  
z Nebeského zpravodaje kromě informa-
cí o Ježíškovi a únosci při čtení dověděly 
mnohé o významných svatých (sv. Miku-
láš, sv. Barbora, sv. Lucie), jejichž jména 
v době adventu najdeme v kalendáři, ale 
také o zvycích, které se v tyto dny prakti-
kovaly nebo stále praktikují. 

Dětem se hra líbila, byly mile potěšeny 
za malý dáreček jako odměnu na konci 
hry a my moc děkujeme Zuzce Pospíši-
lové a jejím dětem. Každý den brzy ráno 
obcházet asi 12 domácností, nebo ob-
jíždět vesnici na koloběžce v jakémkoliv 
počasí – mrzlo, padal mokrý sníh, to je 
velká ochota a nadšení. Díky moc.

Marie Otte

Střípky z facebooku – 
Strání živě

Veterina na kolečkách
Myslím, že spoustu lidí ze Strání  

i Květné a třeba i okolí zná ten pocit, 
když zjistíte, že vám onemocněl domá-
cí mazlíček. 

Ovšem do Brodu na veterinu je to 
malinko z ruky. Kor s nějakým větším 
cvalíkem. Naše rodačka a zároveň ve-
terinářka Lucka přišla s nápadem po-
moci. Tzn. pokud byste potřebovali 
služby veterináře jako třeba očkování, 
odčervení, zastřižení drápků, ošetření 
ran, vyšetření krve a moči, diagnostiku 
a léčbu, ale i eutanázii a další, můžete 
Lucii kontaktovat. Domluví si s vámi 
termín a přijede ochotně za vámi. Vý-
borné řešení jak pro vás, tak i pro vaše-
ho mazlíčka. Lucie působí jako profi ve-
terinářka na Brněnsku, ale jako správná 
rodačka ze Strání k nám často jezdí. 
A možná byste se divili, co se dá prý 
všechno zvládnout s plně vybaveným 
veterinárním autem se sonem, léky  
a dalším speciálním vybavením. Zde 
jsou na Lucku kontakty.
www.vetsforyourhorse.cz, telefonní  
č. 604 685 285, MVDr. Lucie Končitíková

Tonda Reňák

KNIHOVNA a IC
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Stav knihovního fondu k 31.12. 2021 11 190
Přírustky knihovních jednotek ve svazcích za rok 2021 264
Úbytky knihovních jednotek ve svazcích za rok 2022 568
Registrovaní čtenáři k 31.12. 2021 399
Z toho čtenáři do 15 let 163
Návštěvníci využívající internet v knihovně 410
Návštěvníci kulturních akcí v knihovně 600
Návštěvníci vzdělávacích akcí 120
Návštěvníci on-line služeb 720
Návštěvníci celkem 4700
Výpůjčky celkem 4900

Statistika knihovny za rok 2021

Novinky 
z knihovny
Beletrie: 
Dům na útesu: Tajemství z Cornwallu 
– Johnson, Jane
Rodinný hotel. Nový začátek   
 – Grünig, Michaela
První krev: případy Kim Stoneová 
 – Marsons, Angela 
Tři kroky od pekla  – Černucká, Veronika
Pan Pracháč  – Keeland, Vi
Mrtvý na pláži – Johannsen, Anna
Augiášův chlév – Cílek, Roman
Sirá plynou oblaka – Chudoba, Bohdan
Pán čarodějů – Slováková, Petra
Chlapec s rybí hlavou – Beranová, Eliška
V hlavě – Pokorná, Gábina

Literatura pro děti:
Prašina 3 Bílá komnata – Matocha, V
Bába Bedla – Pilátová, M
Sofinka a záhadné zvířátko – Vopěnka, M
Strašidýlka – Bondy, E
Pták Noh a ptáček Nožičk – Fischerová, D

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Knihovna Strání se připojila ke Sva-
zu knihovníků a informačních pracov-
níků, který vyhlásil již 13. ročník celo-
státní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. 

Je to akce podporující a propagují-
cí četbu, pořádaná pravidelně v měsíci 
březnu.

 
Každý rok se k této akci hlásí svý-

mi aktivitami více než 400 veřejných 
knihoven z celé České republiky. 

A naše knihovna se také aktivně 
zapojila. Po celý měsíc byla registra-
ce nových čtenářů zdarma a proběhla  
i „amnestie čtenářů“ – prominutí dluhů 
a upomínek. Také nechyběla burza ča-
sopisů a knih.

Marcela Schönbaumová
knihovnice

Naučná literatura dospělým čtenářům 290
Krásná literatura dospělým čtenářům 3255
Naučná literatura dětem 80
Krásná literatura dětem 700
Výpůjčky periodik 550
Počet návštěv webové stránky knihovny 2240
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru  
knihovny 235
Počet vstupů do elektronického katalogu prostoru mimo  
knihovny 580

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Beseda 
s prvňáčky

V pondělí 28. března naši knihovnu 
navštívili prvňáčci. Úvodem jsme si 
vysvětlili základní informace jako např. 
kdo je spisovatel nebo kdo je ilustrátor. 
Ukázali jsme si, jakým způsobem se tří-
dí knihy v knihovně. 

Řekli jsme si, co je beletrie neboli 
krásná literatura a co je naučná litera-
tura, jak řadíme knihy do poliček a co 
znamenají barevné štítky na hřbetech 
knih. Dále jsme si povídali o tom, co je 
knížka z čeho se skládá. 

Také jsme si připomněli výročí na-
rození J. A. Komenského.  Na závěr 
byly děti odměněny záložkami a malou 
sladkostí. Knihovna Strání se zapojila 
tradičně do projektu SKIP – UŽ JSEM 
ČTENÁŘ, knížka pro prvňáčka. V červnu 
budou tyto děti pasovány na čtenáře.

    
 Marcela Schönbaumová

knihovnice

Jaký byl  
čtenářský březen  
v knihovně Strání?

KNIHOVNA a IC
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Knihovna Strání uspořádala v rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů besedu na 
téma: J. A. Komenský, největší osob-
nost českých dějin. 

Povyprávět přijela paní pedagožka, 
historička, spisovatelka PhDr. Miroslava 
Poláková a to ve čtvrtek 24. března 2022. 
Všichni žáci z II. stupně ZŠ a ZUŠ Strání 
si přišli poslechnout o tomto význam-
ném člověku, který byl český a evrop-

Beseda o J. A. Komenském 
ský pedagog, filozof a spisovatel. Také 
jsme si připomněli 430. výročí narození 
„Učitele národů“, který je neodmyslitel-
ně spjat s Moravou, Uherskobrodskem  
i našim okolím. Paní Poláková žákům 
přiblížila život a dílo českého „Učitele ná-
rodů“, ale také zdůraznila, hledání dobra 
a pocitu sounáležitosti v každé lidské 
bytosti. Také jim představila celý život 
jak pracoval na svém stěžejním díle 

Obecná porada o nápravě věcí lidských, 
kde představil vizi a cestu k proměně 
společnosti. O jeho nelehkém životě  
a době, v níž Komenský vyrůstal, žil  
a tvořil jsme si vyprávěli téměř celé do-
poledne. Jeho životní pouť osobní i pro-
fesní doplnila paní Poláková prezentací 
fotografií některých současníků a osob-
nosti 17. století.

Beseda byla moc pěkná a poučná.
    

 Marcela Schönbaumová, 
knihovnice

KNIHOVNA a IC

Beseda o kraslicích
V úterý 29. března přišly děti  

z I.stupně ZŠ Strání do multifunkční-
ho sálu na velikonoční besedu o kras-
licích. Přijela paní Marie Čiháková  
z Blatnice. Je členkou malířek kraslic 
a také se stala členkou Sdružení li-
dových řemeslníků a výrobců. V roce 
2014 získala titul Mistr tradiční ruko-
dělné výroby Jihomoravského kraje. 
Dětem představila  své kraslice a také 
nám povyprávěla o své tradici, které 
se věnuje více jak 50 let.  

Paní Čiháková ukázala dětem 
všechny možné techniky zdobení: 
zdobení vajíček  batikování, kraslice 

zdobené reliéfním voskem, zdobené 
aplikacemi, děrované, oplétané drát-
kem a další způsoby.

Kraslice od paní Čihákové repre-
zentují tradiční vzory podle původ-
ních starých kraslic, anebo podle 
ručních výšivek, které můžeme dnes 
obdivovat na svátečních, lidových  
krojích. Nejčastěji se maluje vzor 
tzv. konvalinkový had, kalich, růži-
ce, jablíčko. Každá taková kraslice 
je sama o sobě originál. Děti měly 
možnost si také prohlédnout blatnic-
ké velikonoční kraslice zhotovené ze 
slepičích, kachních, husích i pštrosích 

vajec. Děti se dozvěděly, že kraslice 
představují náročnou ruční práci, jsou 
originální, bohaté vzorem, i barvou, 
pěkné na pohled. Děti z 1. a 2. tříd si 
přinesly vyfouklá vajíčka a na závěr 
si vyzkoušely reliéfní zdobení kras-
lic. K této technice jsme potřebovali: 
klasické voskovky, špendlíky s hlavič-
kou, tužky, čajové svíčky, kahánek na 
tavení voskovek. Tato poutavá bese-
da s tvůrčí dílnou měla pro děti velký 
úspěch a všem se líbila.

Marcela Schönbaumová, 
knihovnice
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V pondělí 28. února 2022 jsme měli 
za úkol vytvořit si originální bláznivý 
účes, který jen tak někdo nemá. Čím 
bláznivější, tím lepší. Smíchu, údivu  
i obdivných komentářů jsme si opravdu 
užili požehnaně. 

Velkou kreativitu projevili nejen 
žáci, ale i členové učitelského sboru.  
Na chodbách jsme mohli potkat žáky  

Den šílených účesů

Karneval ve školní družině
Čtvrtek 24. 2. 2022 se ve školní dru-

žině nesl v karnevalovém duchu. Hned 
po obědě se děti převlekly do nejrůz-
nějších kostýmů a vypuklo zábavné 
odpoledne. 

Děti soutěžily, hrály hry a na závěr je 
čekala diskotéka. Bylo těžké vybrat tu 
nejkrásnější masku, proto byly všechny 
děti odměněny malou sladkostí.

Marcela Hupková a Jana Janigová 
/vychovatelky ŠD/

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

s palmičkami, chobotnicemi a účesy 
se sladkostmi od muffinů až po dortíky, 
paní ředitelku s rozkvetlou zahradou, 
paní zástupkyni s natáčkami a další. 
Děkujeme všem, kteří se zapojili a těší-
me se na další podobné akce.

H. Majorová, J. Benešíková
asistentky pedagoga

Pyžamový den
Další netradiční den, jehož cílem 

bylo oživení každodenního stereotypu 
ve škole, byl "PYŽAMOVÝ DEN". 

Učitelé ani žáci nemuseli řešit ran-
ní převlékání, protože v tento den mají 
všichni přijít do školy ve svých pyža-
mech nebo nočních košilích. I přesto, 
že jsme se učili, zábavu jsme si užili. 
Zapojil se první i druhý stupeň a do-
konce i učitelé a  asistentky.

Všem to bezesporu velmi slušelo  
a kupodivu nikomu z nich se nechtělo 
spát. Děkujeme všem za účast.

H. Majorová, M. Hupková 
asistentky pedagoga

POZvánka  
na Rodičovský ples 

SRPDŠ při ZŠ a ZUŠ Strání Vás srdečně zve na Rodičovský ples,  
který se uskuteční 7. 5. 2022 v Kulturním domě ve Květné. 

Hraje tradičně dechová hudba Javorinka + CM Strýci + diskotéka. 
Všichni jste srdečně zváni. 

13
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Hodiny dějepisu  
a výtvarné výchovy

Žáci 6. ročníku v hodinách dějepi-
su a výtvarné výchovy pracovali na 
mezipředmětových vztazích. Prvním 
úkolem bylo napsat rodokmen rodiny  
a namalovat starou mapu. Spolu jsme 
si pak povídali o hmotných, písemných 
a obrazových pramenech a jejich ucho-
vávání. Žáci také měli možnost zhléd-
nout staré dokumenty z roku 1875. 

Další zajímavou prací k učivu o vývo-
ji Země bylo vytvořit kostru dinosaura, 
kterou doplnili tisky dinosaurů.

K tématu o období pravěku si žáci 
vyzkoušeli techniku suchého pastelu 
a vytvořili nástěnné jeskynní malby. 
Nejzajímavější pro ně byla práce s ke-
ramickou hlínou. Žáci tvořili keramické 
nádoby provázkovou technikou. 

Nakonec jsme se přesunuli do staro-
věku. K tomuto období si žáci vyhledá-
vali informace a zpracovávali zajímavé 
referáty obohacené o koláže a kresby.

    
 Nikola Jankových

Lyžařský kurz  
v Beskydech

Ski areál U Sachovy studánky na 
Horní Bečvě se nachází v nadmořské 
výšce 640–750 m n. m. Lyžařům jsou 
k dispozici sjezdové tratě v délce 600 
m (modrá sjezdovka) a 150 m (trať pro 
začátečníky). 

Jsme velmi rádi, že se zde od pondě-
lí 7. 3. do pátku 11. 3. 2022 mohl opět 
uskutečnit lyžařský výcvikový kurz pro 
naše žáky.

Sedmáci a osmáci si připomenuli zá-
klady lyžování, pokročilí vypilovali svůj 
lyžařský styl i případné nedostatky a po 
zvládnutí základní lyžařské průpravy si 
čtvrtý den kurzu vyzkoušeli jednokolo-
vý závod ve slalomu. Všichni účastníci 
závodu jej zvládli a dojeli do cíle!

Výsledky v kategorii hoši:
1. místo: Mikláš Jakub Petr, 8. A
2. místo: Janiga Radek, 7. B
3. místo: Šupák Petr, 8. A

Výsledky v kategorie dívky:
1. místo: Zderčíková Táňa, 7. A
2. místo: Popelková Alžběta, 8. A
3. místo: Zderčíková Tereza, 7. B

Velká pochvala patří těm, kteří na 
lyžích stáli poprvé, či po velmi dlouhé 
době, překonali strach a s velkou pílí  
a trpělivostí trénovali, padali a zase tré-
novali. Za to je čekala odměna v podo-
bě jízdy na modré sjezdovce. 

Jana Jančová

Náš lyžák
V pondělí 7. března jsme se školou 

jeli na lyžařský kurz do Horní Bečvy. Po 
příjezdu jsme si vybalili všechny věci do 
pokojů a šli lyžovat. Se spolužáky jsme 
sjížděli svah a podle našich lyžařských 
dovedností nás paní učitelky rozdělily 
do jednotlivých skupin. 

Skončilo dopolední lyžování a šli 
jsme na oběd. Pan kuchař nám vařil vý-
borná jídla. Po obědě jsme si šli všichni 
oddechnout do svých pokojů.

Odpoledne jsme v lyžácích vyšlapali 
kopec a pádili na svah. Rozdělili jsme 
se znovu do skupin a já jsem byla ve 
skupině 2B. Svah byl zrána dobrý, 
ale odpoledne už byl trochu rozbitý.  
V 16:00 hodin nám skončilo lyžování  
a šli jsme odpočívat do pokojů.

Po odpočinku nás paní učitelky po-
stupně volaly na večeři. V 19:00 hodin 
nám začínala přednáška a poté večerní 
program, ve kterém si pro nás jednotli-
vá skupina vymyslela hry.

Ve středu odpoledne se nelyžovalo, 
ale šli jsme na krásnou procházku po 
okolí, kde jsme stavěli sněhuláky. Mys-
lím, že se nám sněhuláci fakt povedli.

Ve čtvrtek byly závody, ale já jsem 
bohužel nejela, protože mně bylo špat-
ně. Večer proběhlo vyhlášení úklidu po-
kojů a vítěze závodů. S holkami jsme 
získaly 3. místo za úklid pokoje. Po 
vyhlášení výsledků byla diskotéka a po-
řádně jsme si zatančili.

V pátek ráno jsme si šli po snídani 
ještě zalyžovat. Lyžovali jsme všichni 
dobře, a dokonce i ti, co předtím vůbec 
nestáli na lyžích, se naučili perfektně 
lyžovat. Po obědě jsme se sbalili a vy-
razili na cestu domů.

Lyžák jsme si moc užila a děkuji děc-
kám a paní učitelkám za krásné zážitky. 

Knotová Tereza, 7. B

Návštěva na střední  
letecké škole

Žáci osmého a devátého ročníku byli 
v rámci projektu Sdílené dílny na exkur-
zi na Střední škole letecké v Kunovicích. 
Letecká škola nabízí tyto dílny odborné-
ho výcviku žákům základních škol bě-
hem jejich přípravy na volbu povolání.

Naši žáci se seznámili s prostředím 
školy a zajímavou výukou leteckých 
mechaniků. Nejen, že žáky střední ško-
ly při výuce sledovali, ale některé věci 
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si vyzkoušeli na vlastní kůži. V dílnách 
si vyrobili vlastní miniaturní kovovou 
maketu letadla. Navštívili školní han-
gár, kde si prohlédli letadla. Největším  
lákadlem pro ně byl letecký trenažér, 
kde si mohli vyzkoušet, jak se takové 
velké letadlo pilotuje.

Na závěr se podívali do výrobních 
hal Aircraft Industries a.s. Kunovice  
na výrobu letadel L410, které úspěšně 
létají po celém světě.

    
  Jitka Bartošová

Piškvorková soutěž  
3. – 5. tříd

V pondělí 14. 2. 2022 proběhla na 
naší škole piškvorková soutěž pro žáky 
3. – 5. ročníků. Dobrovolníci soutěžili 
ve dvou kategoriích – první kategorie  
3. tříd a druhá kategorie 4. – 5. tříd. 

Piškvorky zpočátku hrála dvojice 
soupeřů ve svých kategoriích mezi 

sebou na počítači tak, že hrál každý  
s každým. Z těch se vybralo 8 nejlep-
ších. Nakonec se z 8 žáků probojovali 
pouze dva na nejvyšší 1. a 2. místo. 

Vítězům gratulujeme. Ostatním dě-
kujeme za projevenou snahu vyhrát. 
Musíme konstatovat, že soupeření ne-
bylo vůbec jednoduché – každá hra 
vyžadovala obrovskou soustředěnost 
a také zkušenost. Všichni soutěžící byli 
odměněni sladkou pozorností. 

Vítězové dostali navíc diplom a velký 
čtverečkovaný sešit s fixy. 

Soutěžení se vydařilo a věříme, že si 
děti s sebou odnesly nové piškvorko-
vé zážitky. Turnaj připravily Bc. Helena 
Majorová a Mgr. Zdenka Davidová.

Zdenka Davidová

Recitační soutěž  
na 1. st. ZŠ 

Ve dnech 31. 1. a 14. 2. 2022 pro-
běhlo na I. stupni školní kolo recitační 
soutěže. Zúčastnilo se ho 23 výher-
ců třídních kol. Konkurence byla velká  
a rozhodování poroty jako každý rok slo-
žité. Vítězové postoupili do okrskového 
kola, které proběhlo 23. 2. 2022 v uher-
skobrodské Knihovně Františka Kožíka. 

Naši školu reprezentovalo 9 žáků.  
I přes velkou konkurenci z ostatních škol 
získaly naše děti následující ocenění:

2. místo: Nela Straňáková (5. B)
3. místo: Elen Bruštíková (1.B)
Cena poroty: Michal Janovský (1.B)  

a Šimon Mimochodek (3.B)
Obě děvčata pak 23.3. 2022 postou-

pila do okresního kola v Uherském Hra-
dišti, kde ve svém již závěrečném kole 
nejmladší Elenka Bruštíková získala od 
poroty za svůj výrazný přednes ocenění 
nejvyšší. Gratulujeme a všem účast-
níkům recitační soutěže děkujeme za 
účast.

Alena Žďárská, Zdenka Davidová

Kyberprostor
V pondělí 20. prosince 2021 jsme 

navštívili Střední průmyslovou školu  
a Obchodní akademii v Uherském Bro-
dě. Studenti 3. ročníku oboru sociální 
činnosti si v rámci předmětu drama-
tická výchova pro nás připravili divadlo 
na téma Kyberprostor. Po zhlédnutí 
scénky jsme byli rozděleni do čtyř sku-
pin. Studentky pro nás měly nachys-
tané miniaktivity s tématy: seznamka,  
e-shop, tvorba profilu, paragrafy. Ná-
sledovala návštěva tabletové učebny, 
kde jsme byli informováni o nabídce 
oborů studia na této střední škole. Na-
konec jsme si prohlédli učebnu praxe 
a pečovatelství, kde nás nejvíce zaujaly 
modely novorozenců a ošetřovatelské 
figuríny, na kterých studenti trénují 
péči o pacienty. Návštěva školy nás 
obohatila o nové poznatky.

Terka Knotová, Soňa Matejíková, 7.B

Naši ilustrátoři
Během školního roku si v hodinách 

literatury připomínáme kulatá výročí 
našich známých spisovatelů, básníků 
a malířů. V tomto školním roce se zde 
objevuje řada ilustrátorů, a tak jsme  
s žáky šestých a sedmých ročníků za-
mířili do školní knihovny, abychom si 
jejich tvorbu připomněli. Paní učitelka 
Marie Kloudová si pro nás připravila 
besedu nad obrázky těch, se kterými 
se setkáváme na stránkách dětských 
knih už od dětství. Před námi na dlou-
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hém stole na nás čekal Ladův Mikeš, 
Švejk nebo kmotra liška, ale také Kara-
fiátovi Broučci, které ilustroval Jiří Trn-
ka. Hned na další hromádce se na oba-
lu knihy Ondřeje Sekory usmíval Ferda 
Mravenec. 

Většina generací dětských čtenářů 
si tituly jako jsou Lovci mamutů nebo 
Osada havranů nedokáže představit 
jinak, než s kresbami Zdeňka Buria-
na. Zdeněk Smetana ilustroval něko-
lik Čtvrtkových knih a k jeho nejzná-
mějším postavičkám patří Křemílek  
a Vochomůrka. Na další hromádce na 
sobě ležely knihy Mach a Šebestová, 
Tři mušketýři a Boříkovy lapálie, které 
ilustroval Adolf Born. Když paní uči-
telka zvedla nad hlavu knížku Pejsek  
a kočička a řekla, že ji napsal i ilustro-
val jeden člověk, ozvalo se jméno Josef 
Čapek. Jediná ilustrátorka, paní Helena 
Zmatlíková, oživila svými veselými ob-
rázky mnoho knih. 

K nejznámějším patří Děti z Bullerby-
nu a Honzíkova cesta. Asi nejoblíbeněj-
ší postavou ze všech je postava Krteč-
ka, kterou stvořil Zdeněk Miler. Nejen 
Rumcajse, ale i kreslenou postavičku 
Večerníčka, malého chlapce v papírové 
čepici, který zdraví děti z televizních ob-
razovek, známe díky Radku Pilařovi už 
skoro padesát let.

 Beseda s paní učitelkou Kloudovou 
se žákům moc líbila. V galerii si můžete 
prohlédnout jejich ilustrace.

     
  Petra Popelková 

Matematické souteže
V prvním pololetí letošního školní-

ho roku se naši žáci zapojili do mnoha 
matematických soutěží a jsme rádi, že  
v nich někteří dosáhli pěkné výsledky.

V prosinci probíhalo on-line okresní 
kolo PYTHAGORIÁDY. Tobiáš Janků  
z 8. A vypočítal deset příkladů z patnác-
ti a stal se tak úspěšným řešitelem.

V lednu se zúčastnila Aneta Málková 
a Nela Straňáková z 5. B okresního kola 
MATEMATICKÉ OLYMPIÁDY ve Starém 
Městě. Zde holky počítaly 3 příklady 
celkem za 18 bodů. Anetka získala 12 
bodů a obsadila krásné 4. místo.

Žákům patří pochvala a poděková-
ní za vzornou reprezentaci naší školy  
a také za jejich volný čas, který věnovali 
počítání.

  Marie Zetková

Vzpomínka na Miroslava 
kapinuse

Poslední den roku 2021 by Miroslav 
Kapinus, učitel, básník, publicista a 
překladatel, oslavil své 90. narozeniny. 
Jako učitel českého jazyka a dějepisu 
působil na několika základních školách 
na Uherskohradišťsku – v Bánově, Vlč-
nově a Strání. Na straňanské základ-
ní škole strávil více než dvacet pět let  
a jistě zůstane ve vzpomínkách mno-
hých rodičů i prarodičů. Založil zde také 
literární kroužek, úzce spolupracoval  
s místním divadelním souborem a Strá-
ní je často vzpomínáno v jeho básních.

Strání
Zastav se jenom chvíli na Hrabině
Ves v údolí máš jako na dlani
Domovní štíty vstříc ti kynou vlídně
A vítají tě doma Ve Strání

Současní žáci už jej bohužel nezna-
jí. Proto jsme se rozhodli připomenout 
jim jeho osobnost prostřednictvím bás-
ní, které sám napsal. Ve všech třídách 
druhého stupně žáci s jeho básněmi 
pracovali. V hodinách literatury každý 
žák báseň přednášel, v hodinách vý-
tvarné výchovy báseň přepsal a doplnil 
ilustrací. Vzniklo velké množství krás-
ných prací, které jsou vystaveny v pro-
storách školy.

Jana Jančová

ZOO Zlín
Po covidové pauze mohli šesťáci 

opět zavítat do ZOO v Lešné! Na břez-
nové čtvrteční dopoledne pro ně byl 
připraven program s názvem Afrika. 

Dozvěděli se zajímavé informace o žira-
fách, supech, hyenách, slonech a jiných 
zvířatech z tohoto teplého kontinentu.

Po programu následovala prohlídka 
celé zahrady, která končila u oblíbe-
ných rejnoků.

 Jana Jančová

Finanční gramotnost
Únorový měsíc patřil na naší škole 

finanční gramotnosti. Ve všech třídách 
prvního i druhého stupně bylo toto 
téma zapracováno do hodin. Ať už to 
byly peníze, příjmy a výdaje rodiny, ro-
dinný rozpočet nebo dluhy. Pro žáky 
9. ročníku byla připravena beseda Ro-
dinný rozpočet – příjmy a výdaje, která 
byla doplněna o závěrečný skupinový 
test. Děkujeme ČSOB za realizaci.

Snad už se všichni budou řídit po-
dle přísloví: „Dobrý hospodář myslí i na 
zítřek!“

Jana Jančová

2. místo v okresním kole 
Olympiády z německého 
jazyka

Dne 1. března 2022 proběhlo na ZŠ 
Na Výsluní v Uh. Brodě okresní kolo 
Olympiády v německém jazyce. 

Němčina se vyučuje na základních 
školách jako druhý cizí jazyk od sed-
mého ročníku a kvůli své obtížnosti 
patří mezi méně oblíbené předměty. 
Žáci soutěžili ve druhém cizím jazy-
ce on-line a to ve třech kategoriích. 
Jejich úkolem bylo co nejpodrobněji 
popsat vystavený obrázek a mluvit na 
dané téma, které bylo doplněno další-
mi otázkami vyučujících. Za naši školu 
se zúčastnila žákyně 8. A třídy Alžběta 
Popelková, která jako jediná osmačka 
soutěžila mezi deváťáky a získala krás-
né 2. místo. Všem zúčastněným patří 
poděkování za zájem a čas prohloubit 
si své znalosti v cizím jazyce.

Miroslava Popelková 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Exkurze 7. A na statek
S žáky 7. A jsme výuku na téma cho-

vatelství pojali terénně a vypravili jsme 
se na straňanský statek. Tam jsme si 
vyslechli zajímavé povídání o chovu 
skotu, prasat i králíků. Všechna zvířata 
jsme si pohladili a nezapomněli jsme 
zhlédnout ani zemědělskou techniku. 
A tak už teď víme, že krávy jsou fialo-
vé opravdu jen v televizní reklamě. Za 
spolupráci děkujeme rodině Miklášové.

    
  Eliška Kundratová

Jan amos komenský
V průběhu měsíce března jsme pro 

žáky naší školy připravili výtvarnou sou-
těž „O nejvěrnější portrét Jana Amose 
Komenského“, abychom si k 28. březnu 
2022 připomněli 430 let od jeho naro-
zení. Již v okamžiku, kdy žáci odevzdá-
vali své výtvory, bylo jasné, že vybrat ty 
nejlepší práce nebude vůbec snadné. 
Je obdivuhodné, kolik má naše škola 
nadaných výtvarníků a výtvarnic. 

Všichni zúčastnění byli odměněni 
zaslouženou pochvalou a autoři nej-
povedenějších prací získali drobné 
ceny. Děkujeme všem žákům za účast  
a snahu a také všem kolegyním, že se  
v hodinách výtvarné výchovy do soutě-
že zapojily. 

H. Majorová a J. Benešíková, 
asistentky pedagoga

ZPRÁVIČKY  
ZE ZUŠKY 

Stručně v číslech: 120 žáků (101 hu-
debníků a 19 výtvarníků) vyučuje 12 uči-
telů na částečné úvazky.

Co se u nás naučíte?  Hrát na akor-
deon, housle, violoncello, kontrabas, 
kytaru, klávesy, klavír, trubku, tenor, sa-
xofon, flétnu, příčnou flétnu, varhany 
chrámové, bicí, klarinet. Výtvarníci se 
učí různé techniky plošné, prostorové 
a plastické tvorby a získávají znalosti  
z výtvarné kultury.

Co se u nás událo? Stali jsme se You-
tubery. Kdo je Youtuber? Osoba, která 
na internetovém serveru YouTube ak-
tivně nahrává videa. Zatím si troufáme 
jen malinko, protože vystavit se veřejně 
je hodně odvážné. Vánoční videa, bylo 
jich celkem přes 80, jsme sestavili do 
pěti koncertů a umístili na Youtube. 
Abychom dětem zachovali pocit bezpe-
čí, jsou videa privátní a dopátráte se jich 
prostřednictvím odkazů, které najdete 
na stránkách školy. Záznam z vystou-
pení DĚTSKÝ FAŠANK 2022 už je na 
Youtube veřejný, přístupný všem.

Co nás potěšilo? Koncert DĚTSKÝ 
FAŠANK 2022 a JARNÍ KONCERT. Ko-
nečně jsme se potkali s živým publikem. 
Úsměvy a potlesk byl jak pohádková živá 
voda. Další radost nám přinesl ÚSPĚCH 
ŽÁKŮ V SOUTĚŽI NA DECHOVÉ NÁ-
STROJE. V okresním kole získala Mar-
kéta Nováková a Šimon Mimochodek  
2. místa a Markétka navíc ocenění pro 
nejmladšího účastníka soutěže. Do třeti-
ce musíme poděkovat také za vystoupe-
ní ZUŠ při VÍTÁNÍ OBČÁNKŮ, za krásnou 
slavnostní atmosféru, kterou dokázali 
vykouzlit. Žáci z výtvarného oboru ZUŠ 
se zapojili do výtvarných soutěží: Zá-
mecká strašidla a soutěž u příležitosti 
430. výročí narození J. A. Komenského, 
všem účastníkům držíme palce. 

Co nás čeká? 11. dubna 2022 JARNÍ 
A VELIKONOČNÍ TVOŘENÍ, 25. dubna 
2022 KONCERT TALENT 2022, 30. květ-
na 2022 ABSOLVENTSKÝ KONCERT

Chcete se k nám přidat? Už dnes mů-
žete svoje děti přihlásit ke studiu. Sta-
čí najít na stránkách ZŠ a ZUŠ Strání  
v oddělení ZUŠ – Přijímací řízení a vypl-
nit Online přihlášku. Talentové zkoušky 
proběhnou 31. května – 6. června 2022

Anna Přikrylová, ředitelka ZUŠ
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MATEŘSKÁ ŠKOLA

Já kUTIL
V tomto projektu jsme rozvíjeli ma-

nuální dovednosti dětí, využívali jsme 
různé druhy materiálů a náčiní, zaměřili 
jsme se na konstruování podle fantazie, 
ale i podle plánů. Při práci jsme u dětí 
podporovali vytrvalost, rozhodnost, sa-
mostatnost i ochotu pomoci druhému. 
V rámci projektu jsme uspořádali Pro-
jektový den, který byl zaměřený na prá-
ci se dřevem a přinesl spoustu nových 
zajímavých poznatků. 

Přijelo k nám i divadlo, u kterého 
jsme mohli pozorovat, jak to vypadá za 
oponou, jak se taková opona staví, co 
všechno herci potřebují k tomu, aby se 
nám pohádka líbila. Po pohádkách jsme 

Mateřská škola informuje

si mohli prohlédnout maňásky a mario-
nety. Tyto loutky byly jiné, pro nás ne-
známé, a od toho se rozvedla diskuze, 
proč je marioneta těžší než maňásek, 
jak ji vyrobili, co k tomu potřebovali…  
a to jsme si následně mohli vyzkoušet. 
Seznámili jsme se s různými druhy dře-
va, řezali jsme, smirkovali, vydlabávali  

a k tomu jsme pracovali s různým ná-
řadím. Trochu jsme se u toho zapotili, 
ale výsledek za to stál. Společně jsme 
vydlabali ze dřeva krásnou kytku a kaž-
dý si osmirkoval a nabarvil medaili, kte-
rou jsme si za naši pracovitost nechali.

Za kolektiv MŠ Jarmila Straňáková

TŘÍDÍME ODPADY
V tomto bloku se zaměříme na životní prostředí, ve kte-

rém žijeme, seznámíme se s ekologií, naučíme se správně 
třídit odpady a hledat jiná řešení při využití odpadového 
materiálu. 

Aktivně budeme udržovat čistou přírodu a budeme ji 
chránit. 

Odpadový materiál využijeme k pracovním činnostem 
a své výrobky budeme prezentovat. 

Zajdeme se podívat na sběrný dvůr a pojedeme na vý-
let do Kovozoo do Starého Města.

Za kolektiv MŠ 
Jarmila Straňáková
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KULTURA

BM: Patricku, jak to tehdy dávno bylo? 
Jak ses dostal ke Strání? (Patrick se za-
myslí a začíná vyprávět.) 

PS: Psal se červenec 1990, v té 
době jsem byl ředitelem turistického 
infocentra ve městě Bray-Dunes (pří-
mořské letovisko na severu Francie, na 
hranici s Belgií) a měl jsem na starosti 
první ročník našeho Světového festiva-
lu folkloru a tradic. Přijížděly autobusy 
plné folkloristů, muzikantů, souborů 
ze Španělska, Polska, Belgie, Jugo-
slávie a pak najednou přijel i autobus  
z Československa, ze země, kterou 
jsem tehdy téměř neznal. Otevřely se 
dveře autobusu a z nich vystoupila se 
šarmantním úsměvem na tváři a s lah-
ví slivovice v ruce Ivana, první dáma, 
která mi dala ochutnat ten zázračný 
nápoj zvaný slivovice. Abych byl upřím-
ný, po třetí štamprlce slivovice byla 
nálada a celková atmosféra přijetí sou-
boru Javorina a CM Strýci velmi přá-
telská, uvolněná a srdečná! Hned jsem 
poznal umělecké kvality souboru, ale  

i srdečnost a nespoutaný tempera-
ment jeho členů. Tyto první dojmy a zá-
žitky poznamenaly náš festival na 25 
let. V únoru 1991 jsem přemluvil dva 
francouzské kamarády Didiera a Ram-
dama, aby se se mnou vydali do Strání, 
do vesnice, která se stala mým druhým 
domovem. Zažil jsem tehdy poprvé Fa-
šank a všechna jeho kouzla a hrdost a 
srdečnost a silnou tradici, kterou tento 
svátek přináší. Byl jsem překvapený  
a ohromený. Vzpomínám, jak jsem pro-
cházel dědinou a tam dostal buchtu, 
tam koblížek, tam štamprlu, klobásku… 
No, co vám budu povídat, moje první 
noc ve Strání po fašanku nebyla moc 
komfortní, byla spíše náročná. Zcela 
unesen atmosférou fašanku a celým 
Stráním v roce 1992 jsem musel ten-
to nově nalezený ráj ukázat mé ženě 

Annick a svůj druhý fašank jsem ve 
Strání prožíval stejně intenzivně jako 
ten první. Trvalo mi několik let, než jsem 
se na obchůzku vydal v místním kroji. 
Několik let jsem se po boku mého pří-
tele, co to říkám, mého velkého bratra 
Františka Jankových, potuloval v sobo-
tu a v úterý v modrém obleku a botách, 
které jsem si musel každý rok půjčo-
vat od rodin z vesnice. Jednoho dne, 
unavený věčnou závislostí na druhých 
nebo spíše touhou mít svůj vlastní stra-
ňanský kroj, jsem prošel dveřmi Stani 
Hlocáka, který mi vzal míru na kroj, jaký 
si obléká pěvecký sbor SEN, a stal se 
tak ze mě fašančár a gazda. Jen boty 
mi byly stále půjčovány až do mých 60. 
narozenin, kdy se spojila celá komunita 
mých přátel ze souborů SEN, NETÁTA, 
STRÝCI a dalších přátel, aby mi darova-
li grál – můj vlastní pár kožených bot, 
ručně vyrobených z kůže od regionální-
ho řemeslníka! Lepší dárek k narozeni-
nám jsem si ani nemohl přát. Od roku 
1990, pokud vyloučíme rok 2020, kdy 
se fyzicky nekonal, jsem Fašank vy-
nechal jen dvakrát, abych se zúčastnil  
s dalšími přáteli karnevalu ve Fortaleza 
v Brazílii. Bylo by velmi zavádějící tvrdit, 
že jsem tam nestrávil výjimečné chvíle, 
a nedopustím se urážky, že bych chtěl 
srovnávat jedno a druhé. Je to jiný kout 
světa, jiná kultura, jiný způsob oslav, ale 
někdo jednou řekl: „Vybrat si také zna-
mená vzdát se." Po všech těch letech 
si myslím, že nemusím vysvětlovat 

důvody své volby, ale protože nemohu 
být všude, vybral jsem si svou srdeční 
záležitost a velkou straňanskou rodi-
nu. Za těch 32 let by se mé vzpomínky  
a moje dobrodružství s umělci-folklo-
risty a lidmi ze Strání nevešly do jed-
né knihy! Stále nerozumím všemu, co 
se mi říká, tím méně tomu, co zpívám,  
a nenašel jsem přesnou definici k ter-
mínu GAZDA… Ale jinak a hlavně jsem 
si vytvořil druhou rodinu mnoha přátel, 
se kterými trávím teplé a nezapome-
nutelné chvíle společně s mojí Annick. 
A řeknu Ti, Petře, Radku, Ondro a další 
Maru, Katko, Marcelo… pokud mě jed-
noho dne neuvidíte v čele fašankového 
průvodu, je to proto, že se budu těšit 
v radě starších na Štrbákovci, anebo 
budu na samém „vrchu Javoriny“.

BM: Merci, Patrick! Děkuji za rozhovor, 
je vidět, že Tvé srdce zakořenilo ve Strání. 
A my děkujeme, že naší tradici a Festivalu 
masopustních tradic FAŠANK dáváš pře-
shraniční věhlas, vážíme si toho!

Z francouzštiny přeložila 
Barbora Macková 

Povídání s gazdou Patrickem – naším straňanským 
Francouzem
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Naposledy se festival konal těsně 
před příchodem koronaviru – tehdy si ni-
kdo nepomyslel, že nemoc z Číny ochro-
mí celý svět i fašankový festival na další 
dva roky.

Letos organizátoři už předem počítali 
s venkovním programem.  Původně se 
měl celý páteční program předtáčet, ale 
mnohé spolky ochromila karanténa, tak-
že na plánovaný termín točení týden před 
fašankem nebyl připraven ani kulturák  
a ve většině případů ani účinkující.

Nakonec se domluvila varianta so-
botního venkovního účinkování přímo na 
velkém pódiu na náměstí U Zámečku. Při 
tomto omezeném programu nikdo moc 
nepočítal s návštěvníky, přesto už ráno 
fronta aut před “malou” sklárnou překva-
pila. Podobně tomu bylo kolem oběda  
v “dědině”. Od kostela po Zámeček zákaz 
vjezdu a fronta stojících aut se táhla až 
po DPS.

Festivalový program u Zámečku začal 
o půl hodiny později, než bývá zvykem. 
Vystřídaly se postupně všechny míst-

Fašanky pohledem Javorinky
ní folklorní složky. Od nejstarších členů 
S.E.N, přes Netátu a Javorinu až po Javo-
rinku, kde vystupovaly děti od sedmáků 
až po malé prvňáčky.

Poté následovalo vystoupení DANAJE, 
aby měli místní čas se přemístit z pódia 
ke Dvoraně a jít ve fašankovém průvodu  
zase zpátky na náměstí U Zámečku.

Výjimečně se také letos některé sku-
piny fašančárů vydaly do hospod, kde 
nahradily hosty, kteří zde zpravidla po vy-
stoupení v programu „Ej fašanku, fašan-
ku“ zůstávají hrát a zpívat do večerního 
vystoupení. Někomu se tento změně-
ný program líbil, někomu ne – tak už to  
u změn bývá.  Taktéž se našlo mnoho 
organizačních chybiček, které by šly vy-
lepšit, ale já myslím, že se to celkem po-
vedlo. Nevznikala žádná hluchá místa  
a také se nic nepokazilo.

Pokud mohu mluvit za sebe a děti  
z Javorinky, tak asi dáme příští rok před-
nost tradičnímu vystoupení v pátek  
v zahajovacím programu v kulturáku  
a v sobotu vyrazíme ozdobit průvod.  

I když i tento program měl své plus – 
mnohé (i starší děti) poprvé zažily at-
mosféru hromadného tance Pod šable.  
A i když byly vyzmrzané, byly nadšené – 
teda alespoň ty, co jsem je hned po pro-
gramu potkala. V Javorince mi to znovu 
potvrdili všichni. Takže díky organizáto-
rům, že letošní fašank zdárně proběhl.

Marie Otte

O fašankoch raduje sa u nás všecko, či 
mladý, či starý…no jak pravím, každé malé 
děcko…“

A jistě mi řada z Vás za pravdu dá, že 
tomu opravdu tak je, a že letošní festi-
val se vydařil nad očekávání všech. Or-
ganizaci příprav festivalu do posledních 
dnů opět značně omezovala covidová 
opatření. Proto nebylo z organizačních 
důvodů možné uspořádat festival v ta-
kovém rozsahu, jak jsme zvyklí a jak 
jsme si všichni přáli. Páteční fašankový 
pořad se proto nesl ve stejném duchu 
jako v minulém roce. Letos však jeho 
podobu obohatily živé vstupy CM Strý-
ci, CM Mladí Bruštíci a sólistek Natálky 
Bruštíkové a Anetky Málkové. 

Chceme tedy touto cestou poděko-
vat celému týmu Smedoma (Antonín 
Reňák, Josef Veselý, Petr Veselý, Ond-
řej Popelka, Jan Popelka, Jan Zámeč-
ník), který technicky zajistil přenos pá-
tečního programu, dále také OÚ Strání, 
OS SPOKOS, paní Báře Mackové a za 
výborné fašankové pochutiny paní Ma-
rii Havlíkové. Za skvělou páteční mo-
deraci velké a srdečné díky paní Věrce 
Mimochodkové a také panu PhDr. Pav-
lu Popelkovi, Csc., který opět skvělým 
slovem zpestřil páteční přenos. Podě-
kování patří i Muzeu J. A. Komenského 
v Uherském Brodě, zejména pak panu 
Mgr. Aleši Kapsovi, který ve spolupráci 
s paní Kateřinou Myšinskou opět při-
pravil sestřihy a záznamy z minulých 
ročníků festivalu.

Ráda bych poděkovala i jménem or-
ganizátorů všem účinkujícím, kteří se 
účastnili sobotního programu, zejména 
pak FS Javorinka I a II, pod vedením 
paní Marie Otte, CM ZUŠ s paní učitel-
kou Aničkou Přikrylovou, FS Javorinka 
III s vedoucí Věrkou Hlouškovou, FS Ja-
vorina s vedoucí Kateřinou Myšinskou 

Fašanku, fašanku, zelený krušpánku…
ml., CM Strýci, CM Mladí Bruštíci, CM 
Popremýšláme, MS SEN a ŽS Netáta. 
Poděkování patří také zvukařům, panu 
Jiřímu Novákovi, jeho synům a všem 
ostatním, kteří ochotně vypomohli při 
organizaci sobotního programu.

Závěrem děkujeme také účastníkům 
sobotního průvodu, všem muzikantům, 
fašankovým skupinám, dětem, mamin-
kám a všem, kteří ochotně účastníky  
i své rodinné příslušníky do kroje krás-
ně nastrojili. Účast krojovaných byla 
opravdu hojná (cca 170 krojovaných)  
a i tato skutečnost je pro nás zname-
ním, že „straňanské fašanky“ jsou svát-
kem celé naší obce. Přejme si, ať se 
můžeme i v příštím roce zase společně 
těšit, zpívat a tancovat…

Fašaňku, fašaňku, zelený krušpánku,
nebudem ťa nosiť enom do fašaňku.
Fašaňku, fašaňku, už je ťa namále,
jako tej rosénky, na zelenéj trávě.

Za programovou radu 
Marie Múčková

KULTURA

20



KULTURA

Miroslav Kapinus
Milí čtenáři našeho zpravodaje,

dovolte mi, abych vzpomněl na pana 
učitele Miroslava Kapinuse, který kdysi 
učíval na naší základní škole. Dožíval by 
se na přelomu roků 2021/2022  jubilea 
90 roků. A vzhledem k tomu, že kromě 
osobitého učitele byl také uznávaným 
básníkem, jak jinak si jej lépe připo-
menout než právě skrz jeho dílo. Či-
rou náhodou se ke mně dostala sbírka  
Zrcadlení času, kde jsem narazil na dvě 
zdánlivě navazující básně s názvem 
„Léto“ a „A je tu srpen“. No a zrodil se 
nápad. Zhudebnit a dát jim novou mo-
dernější audiovizuální formu. Ideálně  
k výročí jeho 90. narozenin. A tak jsem 
začal pracovat na videoklipu s poezií 
pana Kapinuse.

Bylo mi jasné, že hudba/forma ne-
smí básně nijak zastiňovat, zesměšňo-
vat, ani přehnaně zveličovat, „zkýčova-
tět“ atp. Měla by je primárně vystihnout, 
umocnit atmosféru a připomenout. To 
byla ona výzva. Snad se to povedlo. 

Hudbu nahrál orchestr poskládaný 
symbolicky z mladých muzikantů ze 
Strání. Většina z nich si pana učitele ne-
může pamatovat, spíše tak jejich rodiče.

Hezkým gestem vůči panu Kapinu-
sovi může být i to, že básně přednáší 
jeden z předních herců Slováckého di-
vadla pan Josef Kubáník. Ti, co pana 
učitele nebo i paní učitelku Kapinuso-
vou pamatují, dobře vědí, že právě Slo-
vácké divadlo bylo nejen jejich srdcov-
kou, ale také lektorským nástrojem. 

Víte, já jsem pana učitele Kapinuse 
ve škole aktivně také nezažil. Možná 
jsem ho někdy zahlédl jako klučina prv-

ního stupně. Proto si na něj netroufám 
vzpomínat do hloubky. To bych nechal 
raději na každém z vás u zhlédnutí vi-
dea. Ale jeden postřeh jsem si díky jeho 
tvorbě odnesl. Když zhudebňujete něčí 
dílo či na něj navazujete, jde o to jej 
vlastně jakýmsi způsobem vystihnout 
a předat dál. Aby se toto dobře poved-
lo, snažíte se daného člověka pochopit. 
Přemýšlíte o něm. Děláte si představu. 
O díle, hodnotách, výrazech apod.

O panu učiteli se tradovalo, že byl 
hodně přísný. Snažil se prý z žáků do-
stat maximum. Vsadil bych se, že to 
tak bylo, a vsadil bych se, že i tak každý 
dodnes říká, že je za to rád. 

Takový ten přísný učitel s respek-
tem. Ovšem když jsem s básněmi pra-
coval, došlo mi, že byl také určitě vní-
mavý a citlivý. 

Se smyslem pro detail. V básních 
často oslavuje krásu a tajemství pří-

rody, lásky, ale i tradic, zvyků či oby-
čejů. Hned je vám pak jasné, že tohle 
nenapíše nějaký „studený čumák“. Měl 
jakoby dvě tváře. Asi možná jako větši-
na učitelů. Jednu tu školní s autoritou 
a respektem a druhou osobní, hlub-
ší, často žákům skrytou. A vzpomněl 
jsem si proto na další učitele naší ge-
nerace. Nebudu je zde jmenovat, určitě 
bych na někoho zapomněl. Někteří už 
nejsou mezi námi. Berte to tedy třeba 
jako vzpomínku nejen na pana Kapi-
nuse a jeho manželku Ludmilu, ale také 
na celý učitelský sbor ve Strání.

Za celý produkční tým bych rád vy-
jádřil díky všem, co se na projektu po-
díleli. Rodině pana Kapinuse děkuju za 
důvěru i slova podpory, ZUŠ Veselí nad 
Moravou za prostory a zázemí studia.

Velké díky patří Obci Strání za fi-
nanční podporu a samozřejmě Sme-
doma za produkční záštitu. Mějte po-
žehnané Velikonoce a třeba zase někdy 
u další poezie pana básníka Miroslava 
Kapinuse na shledanou.

Tonda Reňák
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V kalendáři se psalo krásné datum 
20.2.2022, byla neděle odpoledne a teh-
dy do Strání, poprvé v životě dorazil Pan 
fotograf Jindřich Štreit. Asi si mnoho  
z vás říká, jak jsme na tohoto celosvě-
tově uznávaného dokumentárního foto-
grafa přišli a co nás svedlo k myšlence, 
že by se mohl stát součástí našeho jubi-
lejního 35. ročníku festivalu masopust-
ních tradic FAŠANK 2022. Odhalím toto 
jednoduché tajemství. Náš spřízněný 
fotograf Martin Štecher se s panem 
Štreitem již několik let zná a povídal mu 
o našich tradicích a autenticitě fašanku. 
Pana Štreita myšlenka zažít fašankové 
tradice naší obce i regionu naživo moc 
zaujala a tehdy se zrodila myšlenka na 
uspořádání výstavy JINDŘICHA ŠTREI-
TA „BRÁNA NADĚJE“. Co říká samotný 
autor o výstavě? „Cyklus Brána naděje 
vznikl k miléniu. V roce 2000 mě oslo-
vil olomoucký arcibiskup Jan Graubner, 
že by byl rád, kdybych připravil výstavu, 
která bude mít sakrální charakter. Když 
jsem o tom přemýšlel, jak sestavit tento 
soubor, tak jsem se rozhodl, že jej se-
stavím jako příběh člověka od jeho na-
rození až po jeho konec. Vybral jsem fo-
tografie, které jsem vytvořil při různých 
projektech v různých zemích. Takže kro-
mě České republiky jsou tu fotografie  
z Francie, Anglie, Německa a Polska. Zá-
leželo mi na obsahu a na tom, aby ten 
příběh byl ucelený. Je to příběh člově-
ka, jak se během svého života setkává  
s církví, s náboženstvím a jak je ovlivněn 
touto dobou a tímto společenstvím.“ 

Brána naděje

Pak už se rozjel pořadatelský vlak, 
který se zastavil až v datum, o kterém 
píšu na začátku. Soubor velkoformá-
tových fotografií (31 ks), na dřevěných 
stojanech opatřených QR kódy s komen-
tářem autora ke každé fotografii nám 
zapůjčila Obec Zašová a o veškerou ad-
ministrativu a dovoz i instalaci výstavy 
se zasloužil pan Miroslav Čaňo, kterému 
za veškerou pomoc, práci a nadšení 
pro věc děkujeme. Samotná vernisáž  
v neděli odpoledne se skvěle vydařila. Za 
úvodní slova děkuji panu radnímu Obce 
Strání Hynku Horňáčkovi a také naše-
mu duchovnímu otci Jiřímu Pospíšilovi. 
Vernisáž nám svým hudebním uměním 
obohatily i dvě dámy z naší ZUŠky - 
Anna Přikrylová a Hana Miklášová, také 
jim srdečné díky! 

KULTURA

Moc díky za fotografování pánům 
Martin Štecher a Ladislav Janča. 

Pan fotograf Štreit se všem hostům 
věnoval a nechyběla ani velmi pozoru-
hodná a obohacující komentovaná pro-
hlídka výstavy. 

Spontánní nápad s cimbálem byl ne-
čekaným milým zpestřením, díky Rad-
ku, a taneček s panem fotografem ne-
mohl chybět. Pan fotograf se vyznal, že 
má dvě nejoblíbenější místa – Sovinec  
a Rudu a od teď už k nim bude navždy 
patřit i Strání. A to tehdy ještě netušil, co 
všechno tady během 5ti denního fašan-
ku uvidí, zažije, ochutná, nafotí. Odjížděl 
ze Strání se srdcem naplněným radostí 
a těšící se za týden na viděnou.

Barbora Macková

Tento komponovaný pořad ZA-
STAVIT ČAS - Jindřich Štreit se měl 
původně na Zámečku ve Strání konat 
už v rámci vernisáže. Tehdy k tomu 
však nebyly vhodné podmínky a tak 
jsme ho uspořádali jako samostatný 
pořad a takovou derniéru výstavy, kte-
rá byla následující den demontována  
a odvezena do klášteru v Rajhradě. Ve 
čtvrtek 24.3.2022 v 18 hod. jsme ve 
velkém sále přivítali hodně přespolních 
a hrstku místních posluchačů. Návště-
vou nás poctili i naši duchovní správ-
ci - o. Jiří i o. Václav. Pořad se nesl na 
vlně povídání o fotografiích sociálních 
i cestovatelských s humorem i silnou 

Aspoň na chvíli jsme mohli ZASTAVIT ČAS
myšlenkou. Zazněla i píseň Ukrajina, 
která nám všem připomněla, v jaké 
době žijeme a jak je třeba se modlit 
za mír. Atmosféra byla příjemná, po-
vídání i písničky zpěváka a písničkáře 
Stanislava Hyráka, který si říká Noslá-
va, moc milé a tématické k fotografi-
ím. Pořad natáčela i filmová a televizní 
společnost VISTAFILM Production ze 
Šumperka, která točí o panu fotogra-
fovi dokument. Až bude hotový, dáme 
Vám vědět. Děkuji za spolupráci naše-
mu panu radnímu Hynku Horňáčkovi, 
vedení i personálu Zámečku za pří-
jemné zázemí a Martinovi Štecherovi 
za fotodokumentaci akce. Ale hlavně 

díky panu prof. Jindrovi ze Sovince (jak 
se pan Štreit podepisuje), že ve Strání 
strávil tolik času a obohatil nás o své 
zkušenosti, moudra a kouzla, které jeho 
fotografie i osobnost do srdcí přinášejí. 

Barbora Macková
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Sportovní možnosti ve Strání
S blížícím se létem, má velká část ne-

jen žen a děvčat touhu udělat pro svou 
postavu to nejlepší… a je moc dobře, že 
ve Strání se nám otevřelo několik pravi-
delných sportovních aktivit.

 
V pondělí a ve středu vždy od 18:30  

v multifunkčním sále vedle IC máte 
možnost formovat tělo s Vlaďkou  
v aktivitě, která se nazývá BODYROCK 
– jak název napovídá, naše těla bu-
dou pevná jako kámen. Vstup je volný, 
hlásit se na lekci nemusíte. Více info 
se dozvíte na FB skupině BODYROCK 
Strání.

V úterý a čtvrtek od 18:00 v multi-
funkčním sále vedle IC si můžete jít 
zaskákat na trampolínkách s Peťkou, 
ale pozor na tuto aktivitu zvanou JUM-
PING fitness se musíte přihlásit na je-
jich FB skupině „Jumping fitness“ – je 
totiž limitována počtem trampolín – 
max počet 11 + trenérka. 

Jumping fitness je sport posilující 
celé tělo i kardiovaskulární systém. 
Zklidňuje nervový systém a po jumpin-
gu se budete cítit jako po endorfinové 
infúzi. Dalším benefitem je skoro nu-
lová zátěž na klouby a zvýšení fyzické 
kondice. Chcete se k nám přidat? 

Přijďte si jumping vyzkoušet. Zvlád-
nou to i začátečníci.

Další pravidelnou skupinkou scháze-
jící se ke cvičení je KRUHOVÝ TRÉNING 

s Libou, každý čtvrtek v 17:00 v malé 
tělocvičně ZŠ Strání.

Pro děti fungují sportovní kroužky 
pod PŘÍSTAVEM – Míčovky I a II, ZUM-
BA KIDS (tanečně- sportovní kroužek 
pro holky) a pod ZŠ Strání je to volejbal, 
florbal, parkour. A pod FC Strání je to 
samozřejmě fotbal pro všechny věkové 

kategorie. A TCV Strání pořádá tréninky 
tenisu, také pro děti různých věkových 
kategorií. 

Ve Květné na funguje POSILOVNA, 
která je hojně navštěvovaná hlavně mla-
dými muži. Funguje i oddíl stolního teni-
su, motocross, a často potkáme běžce  
i cyklisty všech věkových kategorií.

V příštím zpravodaji se budeme těšit 
na články od vás sportovců a sportov-
ních klubů.

A po sportování přijde vhod naše 
nové WELLNESS STRÁNÍ. Naleznete 
ho v kabinách FC Strání – Stadion Na 
Zelničkách. Jedná se o vířivku a saunu 
s ochlazující lázní. 

Můžete si objednat i masáž, masér-
na sousedí se saunou. 

Chodí sem pouze privátní skupinky, 
takže si hodinový pobyt v našem obec-
ním wellness musíte předem domluvit 
a objednat. 

Cena je 800,- na hodinu. 
Kontaktní telefon je: +420 777 492 703, 

provozní je Lenka Baladová. 

Těšíme se na Vás.

Barbora Macková
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Jistě jste si všimli, že se přes dědinu 
občas prohání na kolečkových běžkách 
dva borci. Je to Mira Hargaš a Peťa  
Kolaja jun. Jak se motokrosový závodník 
dostal k běžkám a jaké slaví v současní 
době sportovní úspěchy? Tak nejen na 
to jsem Petra Kolaji jun. v krátkém roz-
hovoru zeptala...

BM: Známe tě jako úspěšného moto-
krosového závodníka, juniorského mistra 
republiky. Co ten obrat z letního sportu na 
zimní? 

PK: Motocross jsem dělal 15 let. Bo-
hužel jsem poslední dvě sezóny neměl 
možnost toho moc odzávodit, ať už  
z důvodu nemoci, zranění, korony nebo 
školy.  Cítil jsem, že už nejsem schop-
ný motokrosu dávat maximum. Loňský 
rok už pro mě byl ve znamení silniční 
cyklistiky a poté jsem v listopadu odjel 
s kamarády-běžkaři na první sníh do Li-
vigna. Dále přišla nabídka od školy dělat 
instruktora na povinných běžkařských 
kurzech a odjet nějaké závody, takže 
tak nějak jsem do toho spadl. Hodně mi 
k tomu ale pomohl i Mirek Hargaš, se 
kterým jsem již minulou zimu trénoval 
na lyžích. 

BM: Vím o tobě, že jsi student Masary-
kovy univerzity Sportovní fakulty.

PK: Ano, to byl jeden z faktorů, kvůli 
kterým musel motokros stranou. Bylo 
obtížné sklwubit tréninky na motorce 
se studiem v Brně. A také riziko zranění 
u motokrosu je příliš velké a byl by pro 
mě problém dokončit některé předmě-
ty. Škola je pro mě stále prioritou číslo 
jedna. 

Od motorek k běžkám
BM: Studuješ jen sport?
PK: Mám kombinaci sportu a biologie. 

Aktuálně se snažím napsat bakalářskou 
práci.

BM: Takže Mirek Hargaš je tvůj běžko-
vý mentor?

PK: Dá se to tak říct, často spolu trénu-
jeme. Hodně mi pomohl hlavně letos s Ji-
zerskou 50, za což mu musím poděkovat.

BM: Jak se vám tam dařilo?
PK: Byl jsem 138. Nemusí to znít dob-

ře, ale v nabité světové konkurenci a z té-
měř 4000 závodníků jsem s výsledkem 
spokojený. Nevěděl jsem moc, co mě na 
trati čeká, jelikož to byla moje premiéra, 
ale určitě tam je prostor pro zlepšení na 
příští rok. Mirek byl v těsném závěsu. 

BM: A ostatní závody? 
PK: První závody byly na Orlickém 

maratonu 20 km volně a 40 km klasicky. 
Absolvoval jsem je spíše, abych si vyjel 
dobrou startovní vlnu na J50. Umístil 
jsem se 2x ve třetí desítce, ale tam jsme 
ve složitých podmínkách hodně proma-
zali, takže mi závod moc nevyšel. 

Po J50 následoval závod JeLyMan 
20 km volně a 14. místo a poté 40 km 
klasicky 9. místo. To už byl pro mě vel-
ký úspěch, protože se na startu objevili 
i borci, kteří se vrátili z olympiády a také 
kámoši z juniorské reprezentace.

No a poslední závody jsem odjel  
o víkendu na Mísečkách, nejprve jsem  
v sobotu na 20 km prolomil horší výsledky  
z bruslení a dojel si pro vítězství a v ne-
děli na 30 km klasicky jsem v posledních 
metrech urval 3. místo. 

sport

BM: Gratuluji. 
PK: Děkuji, byl to skvělý víkend a su-

per zakončení seriálu SkiTour. 

BM: A další plány?
PK: Škoda, že sezona je již u konce. 

Ale ještě mě čeká závod mistrovství re-
publiky, první dubnový víkend na Míseč-
kách, kde bych měl jet 15 km volně a ve 
štafetě hájit barvy naší školy. A začátek 
dubna závěrečné soustředění (i dovole-
ná), poslední lyžování v Livignu. Hlavní 
plán na nejbližší měsíce je však zvlád-
nout státnice.

BM: Tak Ti přeji, jistě i za čtenáře zpra-
vodaje, ať Tě sportovní nadšení neopouští 
a zdoláváš další vysněné sportovní mety. 
Ale také přeji pevné nervy a úspěch při 
zkoušek ve škole. Děkuji za rozhovor.

Ptala se za Vás
Barbora Macková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z matriky

Smuteční poděkování
Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 

přišli rozloučit s paní Márií Hargašovou na 
její poslední cestě. Zvláštní poděkování pa-
tří MUDr. Končitíkové a všem pracovnicím 
z DPS ze Strání za profesionální pomoc  
a lidský přístup. Poděkování patří otci Jiří-
mu Pospíšilovi, muzikantům, zpěvačkám  
a varhanici. Děkujeme za projevy soustras-
ti a květinové dary. 

Rodina Tinková děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s paní Anežkou Tinkovou 
na její poslední cestě. Zvláštní poděkování 
patří MUDr. Končitíkové za péči. Děkujeme 
také otci Jiřímu Pospíšilovi, muzikantům, 
zpěvačkám a varhanici. Děkujeme za pro-
jevy soustrasti a květinové dary.  

Děkujeme všem, kteří přišli doprovodit 
na poslední cestě pana Jindřicha Popel-
ku. Děkujeme za květinové dary a projevy 
soustrasti. Poděkování patří také otci J. 
Pospíšilovi a V. Škvařilovi, MUDr. Alžbětě 
Končitíkové, sestřičce Slávce Grebíkové, 
paní varhanici, zpěvačkám a ročníku 1946. 

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s panem Jiřím Popelkou 
Edynem na jeho poslední cestě. Děkuje-
me za projevy soustrasti a květinové dary. 
Naše velké poděkování patří také otci 
Václavovi, varhanici Klárce, zpěvačkám, 
muzikantům dechové hudby, houslistkám 
Přikrylovým, zpěvákům Davidovi a Janovi, 

Narozené děti  
leden - březen 2022

Ellen Janigová, Silvie Halgasová, 
Nikola Žajglová, Leontýna Milanová, 
Valerie Šopíková, Laura Vavrysová, Ka-
mila Štolcová, Ondřej Frühauf, Sabina 
Vodná

Zemřelí občané  
leden - březen 2022

Martin Žajgla (1927), Anežka Frühau-
fová (1938), Jiří Popelka (1959), Anna 
Nuzíková (1938), Anežka Tinková (1946), 
Miroslav Franěk (1949), Anna Zámeční-
ková (1935), Mária Hargašová (1933), 
Josef Zámečník (1951), Marie Kubelová 
(1942), Jindřich Popelka (1946), Jana 
Hráčková (1954), Marie Hlaďáková 
(1936), Václav Zderčík (1940)

Dagmar Nováková

lesákům, milovaným spolužákům z ročníku 
1959, sboru dobrovolných hasičů a rovněž 
zaměstnancům obecního úřadu – hrobní-
kům za obětavou práci. 

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří při-
šli doprovodit na poslední cestě paní Annu 
Zámečníkovou. Děkujeme za projevy sou-
strasti a květinové dary.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě pana 
Antonína Grebíka. Poděkování patří du-
chovnímu otci, paní varhanici, zpěvačkám. 
Děkujeme také za projevy soustrasti a kvě-
tinové dary.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s panem Josefem Zámeč-
níkem. Děkujeme za projevy soustrasti  
a květinové dary. Zvláštní poděkování patří 
MUDr. Končitíkové a MUDr. Tomečkovi za 
profesionální péči a lidský přístup. Poděko-
vání patří také mužskému pěveckému sbo-
ru S.E.N., Vaškovi a Marušce Štěrbovým za 
krásný zpěv, panu kaplanovi Václavu Škva-
řilovi a spolužákům z ročníku 1951.

V neděli 20. března jsme do života v obci Strání při-
vítali 13 dětí, jak se jmenují? Zita Pospíšilová, Rozárie  
Holušová, Agáta Popelková, Jakub Tomanec, Stela Miklá-
šová, Vanesa Zetková, Tomáš Čaník, Patrik Sekerka, Vikto-
rie Popelková, Ellen Janigová, Silvie Halgasová, Nikola Žaj-

Vítání občánků na Zámečku
glová a Valerie Šopíková. Přejeme jim spokojený život plný 
lásky, zdraví a radosti.

Děkujeme dětem i jejich paním učitelkám Aničce a Ma-
rušce, že chodí miminkám dělat vítání občáků slavnostní  
a plné hudby a krásných básniček.

Barbora Macková
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Jak rád by se člověk rozepsal, rozle-
těl prsty po klávesnici, uvolněně a dlou-
ze. Psal, jak mu zobák narostl. A věřil 
ve vzájemné obohacení mezi pisatelem  
a čtenáři. Ale psát takovým svobodným 
způsobem nebývá někdy lehké – z růz-
ných důvodů. Ale přece napíšu, aspoň 
něco, doufaje ve více prostoru někdy  
v budoucnu, v možnost slovy skutečně 
hluboce oslavit kraj, lidi, život v jeho sku-
tečné nahotě a pestrosti, kráse i drsnosti. 
A věřím, že každý kraj také touží po ožive-
ní a povznesení v podobě nových, aktu-
álních místních příběhů, ba legend, které 
povznáší duši a svítí na cestu...

Bylo září 2020, když jsem vystoupil  
z autobusu před kostelem v Březové 
a pak vyšel z lesa na Nové hoře a dole 
v údolí poprvé v životě uviděl Strání a 
Květnou. Dlouho jsem se na městečko 
díval, s pohnutím, se zalíbením... a pak 
jsem pomalu a se svátečním pocitem už 
za soumraku sešel dolů ke sklárně, kde 
jsem poprvé navštívil obecní restauraci v 
Květné stojící naproti krámku ‚U Zuzky‘. 
Paní provozní restaurace byla úplně prv-
ním místním člověkem, se kterým jsem 
mluvil. V prvním roce mi zde velmi pomá-
hala. I další lidé. Jiní se rozhodli znelíbit 

si mě. Ale to je pro ‚dynamiku‘ příběhů 
důležité...

„Co tě sem přivedlo, Pražáku?“ ptají se 
mě často místní.

„Inu, zamiloval jsem se.“
„Do které?“ ptají se hned poté.
„Pro mě do té nejkrásnější, mému 

srdci nejmilejší a s těmi nejúžasnějšími 
dětmi!“ odpovídám už raději jen bez kon-
krétního jména.

Přes pět let často jezdívám do sever-
ních hor – do kraje pod Lysou horou. 
Ale teprve zavítáním na Kopanice a do 
přilehlých obcí, hlavně do Strání-Květné, 
se cosi v mé duši propojilo, něco za-
cvaklo do sebe, chybějící stěžejní střípek 
do mého objevování moravských krajů 
zapadl na své místo... a nastalo období 
učení, radostí i těžkostí také zde dole na 
jihu. Člověk musí často obhájit, ba vybo-
jovat své místo pod sluncem...

Otevřel jsem se tématu Žítkovských 
bohyní – a dávno již seznal, že celé pás-
mo hor od Lysé hory po Velkou Javořinu 
je plné rozličných mystérií, věcí a jevů 
mezi nebem a zemí. Mnohé zázračné a 
požehnané jsem tu prožil. Měl zde různé 
vhledy, vidění. Setkal jsem se se spiso-
vateli Jilíkem a Helou. Začal jsem fotit 
místní kraj, hory, lidi, inspirován například 
životní prací fotografa Karola Plicky. Na 
Slovensku jsem poznal Vršatec a Čer-
vený kameň, kde mě místo zvalo zůstat 
tam už nadobro sedět jako ten poustev-
níček, před kapličkou panny Marie – ale 
kdepak, mé místo je s lidmi...

Ve Strání-Květné jsem zažil mnohé. 
Zamiloval si to tu, ba zakořenil, anebo 

aspoň zapustil kořínek – hned s první 
návštěvou. Probrečel, proradostněl –  
a taky propil – jsem zde pár dnů či nocí... 
Zažil jsem tu historické milníky v podobě 
krize spojené s virem a v podobě vypuk-
nutí války na východě. (A zapletl jsem se 
i do válek osobních, místních – aniž by si 
člověk něco takového přál.)

Poznal jsem tady mnoho lidí. Zažil 
celodenní pálení slivovice ve sklípku – 
se třemi generacemi mužů. Navštívil 
Fašank. Vyšel jsem na Javořinu mnoha 
různými cestami. Od Starého Hrozenko-
va po Velkou nad Veličkou jsem poznal 
spoustu dětí. Zažil jsem přesnoční tábor-
nickou akci s dětmi – Perseidy... V Pra-
ze jsem se zastupitelem Prahy 1 otevřel 
téma možnosti výměnných akcí pro děti 
z Kopanic a Prahy 1... Založil jsem Květ-
náček – v Květné...

Psal bych více, ale jsem limitován pro-
storem mi svěřeným i nejistotou, jaká 
slova vlastně volit... Čtenářská obec je 
zde přísná!
https://www.facebook.
com/stepankuchta/
https://www.facebook.com/kvetnacek

Štěpán Kuchta

Štěpán z Prahy ve Strání-Květné 

V sobotu 8. 1. 2022 se konala tříkrá-
lová sbírka v naší obci. Po roční covido-
vé pauze dalo trošku práci zase sehnat 

všechny skupinky tříkrálové, ale mise 
se zdařila! Děkujeme: koledníčkům  
a jejich rodičům, doprovodům, po-
mocníkům (Slávce Kubíčkové, Mirce 
Havlíkové, Božce Popelkové), fotogra-
fovi panu Jančovi, otci Václavovi za po-
žehnání na cesty a hlavně Vám VŠEM, 
kteří jste darovali peníze. Přejeme Vám, 
abyste je nikdy nemuseli potřebovat! 
Ve Květné jsme byli moc rádi, že se do 
sbírky zapojili nové tváře – doprovo-
dy i děti, bylo nás i tak méně a tak se 
snad v příštím roce najdou ještě ze dvě 
další skupinky, aby se trasy koledníčků 

upravili tak, aby byli i králům únosné  
a nezmrzali dlouhé hodiny na trase. Je 
to od dětí často oběť… po 2 hodinách 
už jsou unavení… ale zpívají ze všech sil 
a často chtějí dozpívat všechny sloky 
písně „My tři králové… až po černého 
vzadu,aby popřál do nového roku. Po-
děkování patří i paní Ivetě Zetkové za 
koordinaci TKS v obci Strání. 

A teď to hlavní ve Strání a Květné 
jsme darovali úžasných 141 360,- Kč! 

No jsme tu prostě skvělí, děkujeme!

Barbora Macková

TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 2022 
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Milí Straňané, chceme Vás informo-
vat o tom, jak se nám vede. Charita 
Uherský Brod provozuje v obci Strání 
již devatenáct let pečovatelskou službu 
jak v Domě s pečovatelskou službou 
(DPS), tak v celé obci Strání, Březová  
a Lopeník. 

Myslím si, že tuto službu Vám více 
představovat nemusím. Jak jsem před 
časem slyšela: „Charita je všude.“ Ano, 
ale charita je hlavně tam, kde nás potře-
bují. Na základě potřebnosti zájemců  
o naši službu provádíme zejména tyto 
úkony: pomoc s hygienou či podáním 
stravy, nákupy, dovoz obědů, doprovod 
k lékaři a na úřady, úklid bytu, praní prá-
dla atd. Zájemců je hodně a stává se, 
že někteří musí i chvilku počkat, než se 
uvolní kapacita. Bohužel. Každoročně 
žádáme Zlínský kraj o navýšení kapa-
city. Je to proces náročný a zdlouhavý. 
Vždy však hledáme cestu, jak nenechat 
potřebného člověka v nouzi.  Pracuje-
me po celý rok, v nepřetržitém provozu, 
24 hodin denně, 365 dnů v roce. 

Pro občany obce Strání je zajištěna  
i zdravotní péče, a to zdravotními sest-
rami z Domácí zdravotní péče, případ-
ně Domácí hospicové péče Uherský 
Brod a na základě spolupráce s prak-
tickými lékaři.

Již tři roky funguje v naší obci 
za podpory Zlínského kraje v Domě  
s pečovatelskou službou Odlehčovací 
služba Strání. Je to pobytová služba, 
která funguje v nepřetržitém režimu. 
Služba zajišťuje přechodný pobyt kli-
entům po dobu dovolené, onemocnění 
či pracovního zaneprázdnění pečující 
osoby, nebo aby pečující osoba či rodi-
na načerpala novou sílu při péči o své-

ho člena. K 31. 12. 2021 evidujeme cel-
kem 161 žádostí a 94 zrealizovaných 
pobytů. Nyní pracujeme na navýšení 
kapacity této služby ze tří na pět lůžek.

A abychom dokázali nabídnout celý 
komplex, funguje na Domě s pečova-
telskou službou i Ambulantní odleh-
čovací služba Strání. Touto službou 
chceme pečujícím osobám odlehčit  
v každodenní péči o své blízké a nabíd-
nout jim časový prostor, který mohou 
využít podle svých potřeb. Slouží oso-
bám, které mají sníženou soběstačnost 
z důvodu věku, tělesného, chronického 
onemocnění nebo zdravotního postiže-
ní, které jsou trvale v péči jiné fyzické 
osoby ve svém přirozeném sociálním 
prostředí. Jedná se o dospělé osoby  
z celého Uherskobrodska. Časový roz-
sah služby jsme z finančních důvodů 
zkrátili,  fungujeme v pracovní dny od 
7:00 do 15:30 h. Naši službu k dnešní-
mu dni navštěvovalo celkem 31 klientů.

Pro Vaše nemocné rodinné přísluš-
níky a Vás, jako jejich pečující osoby, 
je nutno zajistit i vhodné kompenzační 
pomůcky, aby péče o Vaše blízké ne-
byla utrpením, ale radostí. Nabízíme 
půjčovnu kompenzačních pomůcek se 
skladem v DPS ve Strání. Na základě 
požadavku zájemce nabízíme elektric-
ká polohovací lůžka, antidekubitní ma-
trace s pulsátorem, volně stojící hrazdy 
k lůžku, oxygenátory, vysoká chodítka 
s opěrnou deskou, rolátory, WC židle 
pojízdné i pevné, nástavce na WC, jí-
delní stolky k lůžku, mechanické inva-
lidní vozíky, francouzské hole, podložní 
mísy a jiné drobné pomůcky. Samo-
zřejmostí je poradenství v této oblasti. 
Naši občané nemusí jezdit pro pomůc-
ky do Uherského Brodu nebo Uherské-
ho Hradiště, ale vyřídí si je přímo u nás. 
Úhrada za zapůjčení pomůcky - dle 
platného ceníku.

Vzhledem k tomu, že se již více jak 
dva roky potýkáme s covidem, Chari-
ta flexibilně zareagovala a snažila se 
Vám, občanům obce Strání a okolí, vy-
jít vstříc a rozšířit naši nabídku o anti-
genní testování na COVID-19. Během 
této doby bylo zdravotní sestrou otes-
továno a do UZIS vykázáno více jak 
dva tisíce osob z obce Strání a okolí. 

Nechci se již dále zabývat dobou 
covidovou, která je pro všechny z nás 

velmi těžkým obdobím. Snad už je 
covid zase alespoň na chvíli pryč. Ale 
problémy jsou pořád. Na hody jsme 
pomohli s organizací koncertu na po-
moc jižní Moravě, nyní pomáháme  
s pomocí zaměřenou na Ukrajinu.  
I hodní lidé z obce Strání přispěli do 
skladu potravinové a materiální pomo-
ci Charity v Uherském Brodě. Přispěli 
taky finančními dary, ale i jinými způso-
by. Je krásné vnímat tu neskutečnou 
ochotu pomáhat tam, kde to zrovna 
nejvíce potřebují. 

Blíží se Velikonoce a já Vám chci 
jménem všech 22 pečovatelek popřát. 

Přeji Vám zdraví, radost, lásku, voňa-
vé jaro a v srdci kus místa pro tichou 
chvíli, pro radost ze vzkříšeného Krista. 
Mějte se moc rádi. 

  Mirka Havlíková a celý tým 
pečovatelek z DPS ve Strání

Poděkování

Jménem Charity Uherský Brod dě-
kuji Vám všem, kteří vidíte a podporu-
jete naši snahu pomáhat. Děkujeme 
vedení obce Strání a Březová, bez ně-
hož by byla ta pomoc těžká. Děkujeme 
lékařům, lékárně, všem zaměstnan-
cům obce Strání, personálu Restaura-
ce na Zámečku a zejména duchovním 
správcům naší farnosti, kteří pečují  
o naši duchovní pohodu. 

Na úplný závěr děkuji Vám, rodinám, 
pečujícím o své blízké. Pro nás je ne-
smírně důležitá spolupráce s rodinami 
našich klientů. Máme společný cíl. Po-
máhat, pečovat, jak nejlépe umíme. 

Pokud Vás něco trápí nebo potře-
bujete pouze radu, podporu či pomoc, 
určitě se ozvěte. 

V případě zájmu o kteroukoliv služ-
bu nás můžete kontaktovat na těchto 
číslech: Bc. Miroslava Havlíková, DiS. 
776 080 273, miroslava.havlikova@
uhbrod.charita.cz nebo přímo u perso-
nálu pečovatelské a odlehčovací služ-
by nepřetržitě na tel. 724 651 347.

Miroslava Havlíková
vedoucí Pečovatelské služby Strání, 

Odlehčovací služby a Ambulantní 
odlehčovací služby Strání 

Charita je tu pro Vás
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Bylo jí dvaadvacet, když její návrhy 
poprvé otiskli v italském Vogue. Když 
se rodačky ze Strání Zlaty Stolaříko-
vé zeptáte, které české celebrity už jí 
prošly rukama, řekne vám, že skoro 
všechny.

Taťána Kuchařová. Ondřej Sokol. 
Zlata Adamovská. Marek Ztracený. Ti 
všichni už se s hrdostí svěřili do rukou 
Zlaty Stolaříkové. Naposledy herečka  
a zpěvačka Eva Burešová, která si ji 
zvolila za svou dvorní stylistku.

Za posledních deset let toho má 
módní návrhářka na kontě víc, než kte-
rýkoliv její vrstevník.

Vyhledávaná designérka k módě 
přitom nikdy netíhla. Jako malá ob-
lečením doslova opovrhovala. Jenže 
osud tomu chtěl jinak. Figurální kresba 
a smysl pro detail, kterými zaujala při 
skládání talentovek na střední školu, ji 
místo malby zavály k návrhářství odě-
vů. Do studia se Zlata zakousla s chutí 
dravce.

Slavná ani známá si nepřipadá. Do 
všeho se prý snaží jít s pokorou. Za svůj 
největší úspěch považuje fakt, že se jí 
podařilo udržet v české filmové a módní 
branži. Oblékala dosud čtyři filmy, mimo 
jiné snímek Špindl nebo seriál Na vodě.

Čtyři roky s herci na place
Dostat se k filmu není pro módního 

designéra vůbec jednoduché. Zlata 
Stolaříková měla špetku štěstí. Když se 

po bakaláři rozhodovala, jestli pokračo-
vat ve studiu dál, přišla nabídka, která 
se neodmítá. „Kamarádka mě oslovila, 
jestli si nechci vyzkoušet práci kos-
tymérky pro Českou televizi v seriálu 
Znamení koně. Neváhala jsem ani na 
okamžik,“ vzpomíná Zlata. Na Univerzi-
tě Tomáše Bati zažádala o individuální 
plán a další rok už dokončovala magis-
terské studium z Prahy.

Seriál Znamení koně pro ni zname-
nal start kariéry. Uvědomila si, že jako 
módní návrhář nemusí jen tvořit pro 
světové módní domy. Naopak že exis-
tuje daleko více cest, kterými se může 
jako designérka vydat. Jednou z nich 
byl film.

Coby kostýmní výtvarnice se Zlata 
osvědčila. A přišly další nabídky, vět-
šinou pod hlavičkou režiséra Milana 
Cieslara. Seriál Na vodě byl první a zá-
sadní. Oblékat Oldřicha Kaisera, Tomá-
še Kluse nebo Lenku Vlasákovou bylo 
pro tehdejší studentku Designu oděvu 
velkou výzvou. „Napsané byly tři díly  
a vůbec jsme nevěděli, o čem seriál 
bude. Netušila jsem, kolik peněz můžu 
za oblečení utratit nebo jak dlouho se 
postava v seriálu udrží. Bylo to nároč-
né,“ vzpomíná na své začátky Zlata.

Říká se, že když je film dobře obleče-
ný, divák kostýmy nevnímá. Pokud se 
nad něčím zamýšlí, je to špatně. „Kostý-
my mají pomoci znázornit charakter po-
stav, aby byly pro diváka co nejjasnější,“ 
vysvětluje výtvarnice.

Na place nikdy netvoří sama. Musí 
vědět, jaké preference má režisér. Radí 
se s architektem i kameramanem. Řeší 
spolu, do jakých odstínů se bude film 
barvit. Kde bude postava bydlet, jaký 
bude mít dům. Týmová práce Zlatu 
baví. Navzdory tomu, že byla od pat-
nácti vedena k tomu, aby se spoléhala 
jen sama na sebe. „Zjistila jsem, že to 
nejde. Člověk musí někomu důvěřovat, 
aby se práce v náročných podmínkách 
dala zvládnout.“

Dvě nevěsty a jedna svatba nebo 
Věčně tvá nevěrná jsou dalšími pro-
jekty, pod nimiž je moravská designér-
ka podepsaná. Osobně však nejraději 
vzpomíná na natáčení komediálního 
snímku Špindl. Výjezd s početným štá-
bem mimo Prahu je pokaždé zážitek.

Na sjezdovku se v Krkonoších nedo-
stala ani jednou. Večírků s hereckými 
hvězdami však zažila bezpočet. Něko-
lik měsíců se točila kolem Anny Polív-
kové, Jakuba Koháka, Alice Bendové 
nebo Davida Gránského. Do parády si 
vzala i Leoše Mareše, Marka Vašuta a 
řadu dalších. S českými celebritami se 
Zlata snaží bavit jako se sobě rovnými. 

Neptá se, jaké úspěchy mají za sebou. 
Je jí jedno, jestli před ní stojí herec, pod-
nikatel nebo pokladní. „Neškatulkuju 
lidi. Možná i to je jeden z důvodů, proč 
se mnou rádi spolupracují a vrací se,“ 
míní stylistka.

Kompromisy v oblékání bývají však 
v případě slavných na denním pořádku. 
Celá řada talentovaných jsou podle ní 
rozdvojené osobnosti. Zatímco první 
den si práci s nimi užíváte, další den 
vás mohou nepříjemně překvapit. „Mají 
své vrtochy,“ přiznává Zlata.

Stylistka celebrit ze Strání Zlata Stolaříková  
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Dvanáct až šestnáct hodin denně na 
place by utahalo každého. Film je zkrát-
ka cirkus na kolečkách a po čtyřech le-
tech natáčení se Zlata rozhodla dát si 
pauzu. Místo fiktivních postav začala 
oblékat modelky a manažery.

Byznysmeni a modelky
Čeští byznysmeni chtějí vypadat 

dobře kvůli obchodu. Uzavírají kontrak-
ty za miliony a všímají si, že Francouzi 
nebo Italové jsou v tomto ohledu bez-
chybní. Snaží se jim vyrovnat. Osobní 
image dnes nabývá na významu a profe-
sionální focení se stylistou tak není žád-
nou výjimkou.

Odborníka na módu však stále čas-
těji oslovují i obyčejní lidé, pro které je 
nakupování ztráta času. Vědí, že nemají 
nejlepší vkus nebo se oblečením jedno-
duše nechtějí zabývat. Zlata jim pomůže 
s výběrem outfitu na večírek nebo pra-
covní schůzku. Pro mnohé je osobní sty-
ling nejlepším řešením, jak najít svůj styl  
a získat patřičné sebevědomí.

„S klientem se nejdřív musím sejít  
a nacítit se na něj. Ptám se ho, proč se 
rozhodl mě oslovit a čím se živí. Potom 
společně provedeme revizi šatníku i na-
kupování,“ popisuje Zlata. Nezřídka musí 
ženám polovinu skříně vyházet. Často se 
totiž dopouštějí podobných chyb. Kupují 
si například sukně jednoho střihu, které 
jim přitom vůbec nesluší. Stylistka je učí 
zkoušet střihy nové. Všechny kombina-
ce společně fotí a zjišťují, které kousky 
ženě lichotí a naopak. Klíčovou roli pak 
hrají barvy, respektive jejich odstíny. Za-
tímco někomu sedne jasně červená, dal-
šímu jde víc k pleti jahodová dřeň.

Dnešní doba přeje udržitelnosti. A k ní 
se snaží vést designérka i všechny své 
zákazníky. „Snažím se lidem ukázat, že 
toho mohou mít doma polovinu, a při-
tom budou mít co na sebe. Vybírám ba-
sic kousky, které se dají mezi sebou lépe 
kombinovat. A vždycky to bude vypadat 
dobře,“ radí odbornice.

Její návod na univerzální šatník se  
v ničem neliší od ostatních módních sty-
listů. Patří do něj bílé tričko, dobře pad-
noucí džíny, černé šaty, kvalitní trenčkot, 
sako i kabát. To vše v základních bar-
vách nebo naopak jedné výrazné, s níž 
se dá většina věcí dobře kombinovat.

Jak je Zlata Stolaříková náročná sama 
na sebe? „Řekla bych: Kovářova kobyla 
chodí bosa. Mám ráda ležérní eleganci. 
Potřebuji se cítit pohodlně a komfortně, 
abych se mohla plně soustředit na své 
klienty. Na nejmodernější outfity mě 
moc neužije. Zastávám kvalitní materiá-
ly a nadčasovost,“ přiznává. Nejdražším 
kouskem v jejím šatníku je značková 
zimní bunda.

Důvod je nasnadě. Zatímco mnohým 
může připadat práce stylisty jako práce 
snů, Zlata se neustále tahá s oblečením 
z místa na místo. Pokud zrovna neradí 
lidem, co na sebe, řeší titulku ženské-
ho magazínu nebo kampaň na vlasy. 
Aktuálně spolupracuje s francouzskou 
značkou L´Oréal i několika reklamními 
agenturami. Je součástí mnoha různých 
týmů, které plní ideální představu o tom, 
jak má moderní žena 21. století vypadat.

Modelky, které obléká, by mohla Zla-
ta Stolaříková z fleku nahradit. Stát před 
objektivem ji ale nikdy nelákalo. Navzdo-
ry tomu, že práce designérky je někdy 
každodenním bojem o přežití. Uživit 
se v době covidu nebylo jednoduché, 
přiznává.

Módní návrhářství, to už je pro Zlatu 
jen drahý koníček. Přesto vytvoří čas 
od času vlastní kolekci, kterou se snaží 
vyjádřit svůj pohled na ženu dneška. Co 
ji inspiruje? Momentální nálada, lidé na 
cestách i životní období. Poslední Zlatiny 
návrhy jsou určeny moderní ženě, která 
je samostatná, ale přitom ženská a křeh-
ká současně. Nijak laciná, ale rafinova-
ná. Jednoduše žena s názorem.

Doma je Zlata Stolaříková už sedm 
let v Praze. Na Moravu se však vrací 

pravidelně. Před posezením v kavárně 
dává přednost projížďce na surfskatu, 
wakeboardu a dalším adrenalinovým 
sportům. Kromě toho je nadšenou ces-
tovatelkou. Nejdál se zatím podívala na 
Filipíny a do Mexika. Přes sezonu pak 
jezdí nejčastěji do Španělska nebo do 
Francie, kde si užívá svého velkého ko-
níčku: surfování.

Co bude za měsíc? Za rok? Za pět let? 
Zlata neplánuje. Žije ze dne na den. „Bylo 
by fajn, kdybych si zase udělala nějaký 
film. Už je to pár let, co jsem naposle-
dy točila. Ale žádné konkrétní plány ne-
mám. Uvidíme, co život přinese,“ dodává 
s lehkostí v hlase, která je pro mileniály 
tolik typická. 

Zlata Stolaříková
• narozena 10. července 1990
• pochází ze Strání na Uherskobrodsku
• absolventka Módního designu na 

Univerzitě T. Bati ve Zlíně, zkušenos-
ti sbírala na studijním pobytu v No-
ttingham Trent University ve Velké 
Británii

• účastnice celé řady módních pře-
hlídek a show (Riga Fashion Week, 
Fashion Live!, Shooting Fashion Star, 
Brillance Fashion Talent, Iconics 
Show Petry Měchurové v San Paulu)

Článek byl se souhlasem autorky 
(Marie Urubkové, roz. Šidlové – také 
ze Strání) přebrán z časopisu: Magazín 
PATRIOT_leden/únor 2022, vydavatel: 
Valachia Média s.r.o. Děkujeme.
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Za krásného slunného počasí zahá-
jil Klub aktivních seniorů ve spolupráci 
s Červeným křížem opět své aktivity.  
Jak jinak. Je to přece Klub aktivních 
seniorů. Za zimním odpočinkem se za-
vřela vrátka a senioři se vydali na svůj 
první poznávací výlet, který se vezl na 

Jaro zaklepalo na dveře i seniorům

Vzkaz od včelařů 
Strání-Květná

Prosíme všechny místní zahrádká-
ře, aby používali výhradně postřiky (na 
stromy atd.), které nejsou pro včely 
škodlivé, a aby jejich aplikaci provádě-
li vždy v pozdějších odpoledních nebo 
podvečerních hodinách, kdy už včely 
nelétají. Jedině tak se vyhneme zby-
tečné chemii ve včelstvech, resp. pak  
i v medu, propolisu atd. Kde jsou zdravé 
včely, je i předpoklad, že může být dob-
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vlně dobré nálady i pestrého programu,  
za který všichni děkujeme paní Barboře 
Mackové.

V dopoledních hodinách jsme obdi-
vovali zámecký skleník ve městě Rá-
jec-Jestřebí plný kvetoucích kamélií. 
Věřili byste, že je jich tam více než 400  

a mnohé jsou i 70 let staré? Některé 
rostliny byly na prodej, takže mnozí ne-
zaváhali a budou se snažit kamélie vy-
pěstovat. Držíme palce. Zámek Rájec 
nad Svitavou jsme si prohlédli jen zven-
čí, protože v zimních měsících je zavře-
no, ale rozlehlá zahrada dává tušit, jak 
okolí rozkvete na jaře a v létě.

Další zastávkou na našem putování 
bylo historické město Moravský Krum-
lov, kde je v zámku vystavena Slovanská 
epopej Alfonse Muchy. Jeho dokonalé 
malířské umění muselo uchvátit kaž-
dého, nejen milovníky secese. Zajímavý 
výklad paní průvodkyně, znalé života a 
díla světoznámého malíře, nám ještě 
více přiblížil jak monumentální obrazy, 
tak i Muchovo pojetí a ztvárnění dějin 
Slovanských národů. 

Obohaceni o nové poznatky a vědo-
mosti jsme den plný zážitků zakončili v 
malebné vesničce Petrov - Plže ve vin-
ném “sklépku” u Klásků. Ochutnávka 
několika vzorků pak rozezpívala velkou 
část výletníků, kteří výlet zakončili tak, 
jak začal – v dobré náladě. 

A abychom nezapomněli, poděková-
ní patří panu řidiči ze společnosti BOBO-
SPED, který nás všechny bezpečně do-
vezl domů. Co říct na závěr?  No přece: 
„Ahoj na dalším společném výletě.”

Připomínáme všem, nejen účast-
níkům zájezdů, že máme pravidelné 
schůzky – každé 1. úterý v měsíci ve 
Dvoraně. Čas jsme posunuli až na 16 h. 
V jarním období plánujeme podniknout 
několik výšlapů do okolí a protáhnout si 
po zimě ztuhlé kosti. Budeme rádi, když 
se k nám přidáte i vy. 

Pro aktuální info volejte buď Zdeňce 
775 423 179, nebo Slávce 777 067 417, 
nebo Božce 739 248 331. 

kolektiv Klubu aktivních seniorů

rá úroda a naopak. Buďme tedy k sobě 
navzájem ohleduplní. Naše včely nám 
patřičně poděkují. Včelám zdar.

Tomáš Popelka
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Solárium
Manikúra Pedikúra 

Marie Jachníková

marienails.cz
marienails@marienails.cz

+420 608 403 722
Slovenská 813

Strání, Květná
Česká republika

Právní poradenství a zastupování v různých oblastech práva
občanské – rodinné – obchodní – pracovní – trestní – správní

Nutná rezervace. Lze i online na www.ak-simek.cz/rezervace

www.ak-simek.cz     simekadvokat

577 435 341, 736 680 134    sekretariat@ak-simek.cz

A D V O K Á T N Í  K A N C E L Á Ř
U H E R S K Ý  B R O D ,  M O R A V S K Á  8 3

PLÁN AKCI DUBEN, 
KVĚTEN 2022

23. 4. UKLIĎME ČESKO

23. 4. JAWA SRAZ

7. 5.   RODIČOVSKÝ PLES

7. 5.   OTEVÍRÁNÍ ROZHLEDNY
           NA VELKÉM LOPENÍKU

17. 5. PROBOUZENÍ BROUKŮ
           VE ŠTRBÁNI

21. 5. AKADEMIE KE DNI MATEK

28. 5. POCHOD RODIČŮ S DĚTMI 
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Betón  Štrky  Kamenivo
0907 104 870
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