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Radostné Svátky vánoční 
a mnoho zdraví a úspěchů  
v roce 2023 Vám přejí

Antonín Popelka - starosta, 
Josef Popelka - místostarosta, 

členové obecní rady a zastupitelstva,
pracovníci obecního úřadu,  

místního hospodářství,  
Zámečku a Kavárny 
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Starosta informuje
Vážení spoluobčané,  

blíží se konec roku, a tak se můžeme prohlédnout za tím, 
co se v naší obci změnilo, nebo podařilo udělat. Tento rok byl 
z pohledu investičních akcí unikátní a z hlediska financí re-
kordní. Podařilo se nám vysadit trnkový sad, vyměnit stará 
světla veřejného osvětlení za nové ledkové, zrekonstruovat 
první etapu chodníku podél hlavní cesty, vybudovat piloto-
vou stěnu proti sesuvu v části Dolina, dokončit rekonstrukci 
restaurace „kavárna“ otevřít zrekonstruovaný kulturní dům, 
zrekonstruovat dvě tělocvičny v základní škole, odkoupit 
část areálu ze skláren pro potřeby našich technických služeb  
a ke konci roku chceme otevřít nově vybudovanou halu. Inves-
tice v tomto roce se vyšplhaly na neuvěřitelných 172 milionů 
korun. Proto jsme rádi, že jsme všechny tyto akce dokončily 

včas a zdražením materiálů a služeb, které naši republiku za-
stihlo jsme byli zasaženi jen částečně. Tento rok bude historic-
kým mezníkem pro kulturu a sport, kdy se nám podařilo otevřít 
kulturní dům a připravit podmínky pro oživení kulturního života  
v naší obci, který nám v tak kulturně bohaté obci moc chyběl.  
S vybudováním zcela nové sportovní haly se nejen mladým 
sportovcům, ale i široké veřejnosti nabízí možnost sportování 
a provozování různých sportů. Věříme, že tímto zvedne úroveň 
života v naší obci a můžeme se společně zaměřit na další roz-
voj, kde nás čeká také ještě mnoho práce. Chtěl bych znovu po-
děkovat našim radním, zastupitelům a Vám všem, kteří jste pro 
naši obec tak důležité investice podporovali. 

Přeji Vám krásné a klidné prožití Vánočních svátků. 
 

Antonín Popelka, 
starosta

Obec Strání děkuje firmě Santra 
spol. s.r.o. za darování materiálu 

na výrobu nového kříže, který zdobí 
prostranství na Zelnicích na soutoku 

potoků u chalupy Levandule.

Josef Popelka, místostarosta

ZPRÁVY Z OBCE 

3



2/1 Zastupitelstvo obce Strání ur-
čuje  ověřovatele zápisu: Mgr. David 
Smetana, Bc. Josef Kolaja
zapisovatelka:  Ing. Dagmar Nováková
sčitatelka: Mgr. Eliška Málková

2/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje 

 návrhovou komisi: 
předseda:  Mgr. Irena Michalčíková
členové:  Petr Mikláš, Jan Zámečník

2/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje 

program 2. zasedání ZO 

1. Určení ověřovatelů zápisu a 
zapisovatele

2. Volba návrhové komise

3. Schválení programu

4. Zpráva o činnosti rady obce

5. Jednací řád ZO

6. Veřejnoprávní smlouva SPOKOS

7. Informace o činnosti Finančního 
výboru

8. Informace o činnosti Kontrolního 
výboru

9. Ceny vodného a stočného na rok 
2023

10. Pozemky

11. Rozpočtové opatření

12.  KB – Dodatek ke smlouvě o úvěru

13. Rozpočet obce na rok 2023

14. Střednědobý výhled rozpočtu   

15. Územní plánování

16.  Vstup do organizace ENERKOM 
Slovácko, z.s.

17. Různé

18. Diskuse

19. Závěr

2/4 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí

 zprávu o činnosti rady obce
2/5 Zastupitelstvo obce Strání 

schvaluje Jednací řád zastupitelstva 
obce

2/6 Zastupitelstvo obce Strání  
neschvaluje Veřejnoprávní smlouvu na 
poskytnutí účelové neinvestiční dota-
ce Společnosti pro kulturu obce Strání 
z.s., Na Kopci 216, 687 65  

Strání, IČO: 628318895 na rok 2023 
ve výši 350 000,-- Kč

2/7  Zastupitelstvo obce Strání bere 
na vědomí

informace o činnosti Finančního 
výboru.

2/8 Zastupitelstvo obce Strání bere 
na vědomí

  informace o činnosti Kontrolního 
výboru

2/9 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje

zvýšení stočného na 40,70 Kč bez 
DPH za 1m³, vodného na 39,20 Kč bez 
DPH za 1m³ pro rok 2023 dle podmínek 
dotací

2/10 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje směnu části pozemku ve 
vlastnictví Obce Strání parc. č. 3499/15 
v k.ú. Strání o výměře cca 30 m2 za část 
pozemků parc. č. st. 416 v k.ú. Strání 
o výměře cca 23 m2 a pozemku parc.č. 
6796 v k.ú. Strání o výměře cca 47 m2, 
ve vlastnictví pana B.N., Strání. Obec 
Strání na své náklady zajistí vyhotovení 
geometrického plánu, směnné smlou-
vy  a uhradí poplatek za vklad do katas-
tru nemovitostí.

2/11 Zastupitelstvo Obce Strá-
ní schvaluje prodej části pozemku ve 
vlastnictví Obce Strání parc. č. 2569/14 
v k.ú. Strání, o výměře cca 45 m2 za 
cenu  150 Kč za 1 m2, paní V.B., Květ-
ná. Paní V.B. na své náklady zajistí vy-
hotovení geometrického plánu, kupní 
smlouvy a smlouvy o zřízení bezúplat-

ného věcného břemene a uhradí popla-
tek za vklad do katastru nemovitostí.

2/12 Zastupitelstvo Obce Strá-
ní schvaluje prodej části pozemku ve 
vlastnictví Obce  Strání parc. č. 10968 
v k.ú. Strání, o výměře cca 5 m2 a čás-
ti pozemku ve vlastnictví Obce Strání 
parc. č. 112215 v k.ú. Strání, o výměře 
cca 19 m2 za cenu  143 Kč za 1 m2, dle 
znaleckého posudku, společnosti EG.D, 
a.s., Lidická 1873/36, Černá Pole, 602 
00 Brno. Společnost EG.D, a.s. na své 
náklady zajistí vyhotovení geometric-
kého plánu, kupní smlouvy a uhradí po-
platek za vklad do katastru nemovitostí

2/13    Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí

rozpočtová opatření č. 8/2022, 
9/2022 a 10/2022 schválená radou 
obce

2/14    Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje

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

2/15 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje

rozpočet obce na rok 2023 dle před-
loženého návrhu, jako přebytkový, pří-
jmy ve výši 123 145 tis. Kč, výdaje ve 
výši 122 980 tis. Kč, financování ve výši 
165 tis. Kč. 

Závaznými ukazateli rozpočtu sta-
novuje daňové příjmy, nedaňové pří-
jmy, kapitálové  příjmy, přijaté trans-
fery, běžné výdaje, kapitálové výdaje  
a financování.

2/16 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje

Střednědobý výhled rozpočtu Obce 
Strání na roky 2024-2025, dle návrhu

2/17 Zastupitelstvo obce Strání 
jmenuje jako určeného člena zastupi-
telstva ve věcech územního plánování 
pana Antonína Popelku, starostu obce 
Strání

Usnesení 20. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 12. 12. 2022
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Plast, plast s nápojovými 
kartony
1) Plast je sbírán do čirých pytlů, které 
jsou řádně označeny čárovým kódem, 
nebo do kontejnerů zaevidovaných  
v odpadovém účtu.
2) Hmotnost pytle s plasty musí být ve 
váhovém rozmezí od 2,5 kg do 4,5 kg. 
3) V pytli nebo v kontejneru nesmí být 
jiný odpad než plast (např. papír, sklo, 
vyteklý olej, hlína atd.). Dále, nebez-
pečný odpad (obaly od nebezpečných 
látek), zbytky potravin, nápojů a jiný 
biologicky rozložitelný odpad (např. ne-
otevřený kelímek s jogurtem, PET lahev 
s deci vody, použité pleny) atd. Pytle, ve 
kterých je více jak třetina pěnového po-
lystyrenu, nesplňují tuto podmínku čis-
toty a nejsou za ně udělovány eko body.
4) Obsah pytle či kontejneru musí být 
možné hodnotit (v pytli či v kontejneru 
nesmí být naplněné igelitové tašky). 
5) Větší plasty, které se nevejdou do 
pytle, je možné přistavit ke svozu volně 
mimo pytel.
6) Polystyren může být svázán do balí-
ku, je-li to technicky možné. Rozlámaný 
polystyren je tříděn do samostatného 
pytle.

Papír
1) Papír je sbírán do čirých pytlů, nebo 
do kontejnerů zaevidovaných v odpa-
dovém účtu, nebo svazován do balíků. 
Pytle a balíky jsou řádně označeny čá-
rovým kódem. 
2) Do pytlů jsou sbírány papírové oba-
ly (obaly od mouky, cukru, krabičky od 
léků, sušenek, cereálií, obálky, krabice 
od bot…) nebo papírové obaly spolu  
s tiskovinami (noviny, časopisy …). 
Samotné tiskoviny svazujte do balíku 
(ty domácnosti, které netřídí papírové 
obaly). 
3) Hmotnost pytle musí být ve váho-
vém rozmezí od 5 kg do 10 kg. Balíky 
musí být těžší jak 5 kg.
Větší kartonové krabice, které se ne-
vejdou do pytle, musí být rozlepené  
a svázané do balíků – horní hranice vá-
hového rozmezí kvůli pohodlnému sva-
zování není stanovena.

4) V pytli nesmí být jiný odpad než papír 
(např. plast, kov, sklo, vyteklý olej, hlína 
atd.) Dále nesmí být přítomny zbytky 
potravin. Do papíru nepatří mastný 
nebo jinak znečištěný papír, použité 
plenky a hygienické potřeby. 
5) Balík nebo obsah pytle musí být mož-
né hodnotit (v pytli či kontejneru nesmí 
být naplněné papírové tašky nebo kra-
bice). Papír nedávejte do krabic ani do 
jiných papírových obalů. Krabice muse-
jí být rozlepené!

Nápojový karton
1) Nápojový karton (krabice od mléka, 
od džusu) dávejte do pytle nebo do 
kontejneru s plastem (na třídící lince si 
je přetřídí), popřípadě je možné je třídit 
do samostatného pytle (v tomto přípa-
dě je třeba dosáhnout minimální hmot-
nosti 0 kg).
2) V pytli nebo kontejneru nesmí být vy-
teklé mléko (kartony nechte nejprve vy-
kapat, než je dáte do pytle/kontejneru).
3)  Nápojové kartony musí být 
zmáčknuté.

Kovové obaly
1) Kovové obaly jsou sbí-
rány do čirých pytlů, kte-
ré jsou řádně označeny 
čárovým kódem, nebo 
do kontejneru.
2) Hmotnost pytle s ple-
chovkami musí být ve 
váhovém rozmezí od 5 
kg do 10 kg.
3) V pytli nesmí být jiný 
odpad než plechovky, 
konzervy a nádoby od 
kosmetiky (např. plast, 
papír, biologicky rozloži-
telný komunální odpad 
atd. - např. neotevřená 
konzerva s potravinami). 
Konzervy musejí být čis-
té – čistými konzerva-
mi nemyslíme jarovou 
vodou vymyté konzer-
vy, stačí, když budou 
důkladně vyškrabány – 
především konzervy od 

žrádla pro domácí mazlíčky. Plechovky 
nesmějí být znečištěné nebezpečnými 
látkami – v pytli nesmí být ani jedna 
plechovka od barvy nebo od oleje!

Drobné elektrozařízení
1) Drobné elektrozařízení je sbíráno do 
jakýchkoli igelitových nákupních tašek, 
které jsou řádně označeny čárovým 
kódem.
2) Elektrozařízení musí být kompletní! 
Kompletní znamená, že elektrozařízení 
obsahuje všechny původní pohromadě 
držící komponenty.

Jedlý olej a tuk
1) Jedlý olej a tuk je sbírán do PET lah-
ví, které jsou řádně označeny čárovým 
kódem.
2) PET lahev je dobře uzavřena. 
3) Objem jedlého oleje a tuku je mini-
málně 2 litry.

Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad

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
sssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssssppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppppoooooooooooooooooooooo
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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!

ZPRÁVY Z OBCE
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Vánoční jarmark
V sobotu 3. prosince se Zámeč-

kem ve Strání opět rozvoněla vůně 
čerstvých oplatků, perníků, medoviny 
a jiných pochutin spojených s časem 
Vánoc. Znovu jsme si tak zpříjemnili 
adventní čas jarmarkem, na kterém si 
návštěvníci mohli nakoupit zboží nejen 
s vánoční tematikou. Během jarmar-
ku bylo možné koupí vánoční hvězdy 
přispět na léčbu onkologicky nemoc-
ných dětí a dobrovolným vstupným, 
kdo chtěl, přispěl na drobné dárečky 
pro naše starší spoluobčany, kteří bydlí 
sami a málokdo je navštěvuje. 

Touto cestou chci poděkovat všem, 
kteří se aktivně zapojili do příprav  
a samotného průběhu jarmarku, a to 
jak personálu Zámečku za poskytnutí 
příjemného zázemí, tak prodejcům za 
jejich krásné výrobky, včelařům za per-

fektní občerstvovací koutek, a hlavně 
Vám všem, kteří jste tuto tradiční akci 
navštívili a podpořili. 

Krásné Vánoce a příští rok ve zdraví 
na jarmarku na shledanou…

Michaela Luzarová

Mikulášská nadílka
„Mik, Miku, Mik, Miku, Mikuláš, přinesl 

nám zimní čas…“ se zpívá v jedné dět-
ské písničce. 

Nám do Strání přinesl v sobotu  
3. prosince kromě zimního počasí 
také nadílku pro všechny děti ve Strání  
i Květné, pro hodné i ty zlobivé. A proto-
že všechny děti pěkně prosily společně 
s Mikulášem Ducha Vánoc o rozsvíce-
ní vánočních stromů, dočkali jsem se, 
po napínavém čekání, rozsvícení stro-
mů, které budou po celou dobu Vánoc 
zdobit náměstí ve Květné u kulturního 
domu a náměstí ve Strání u Zámečku. 
Ovšem stromy by na svých místech 
nestály, kdyby je nedarovaly jejich ma-
jitelky. Tímto obec Strání děkuje paní 
Zrůnové a paní Křeháčkové za darová-
ní stromů k tomuto účelu. Poděkování 

také patří zaměstnancům místního 
hospodářství, kteří nazdobili nejen vá-
noční stromy, ale také pouliční lampy  
a obec tak vánočně rozsvítili. Děkujeme 
také restauracím Kavárna a Zámeček, 
které vytvořily zázemí s pohoštěním  
a vánoční atmosférou pro všechny 
malé i velké, kteří ke stromům přišli. 
Ohromné díky a obdiv patří hlavně 
dětem z mateřské školky ve Květné, 
dětem mladším i starším z Javorin-
ky a dětem z dramaťáku a jejich paní 
učitelkám a vedoucím, kteří se posta-
rali svým vystoupením o nádhernou 
atmosféru zimního sobotního večera  
a zkrátili všem čekání na Mikuláše. A na-
konec děkujeme Mikuláši a jeho druži-
ně, že nás ve Strání navštívili a dárečky 
přinesli. Protože toho má Mikuláš hod-

ně, perníčky, kterými obdarovával děti, 
napekly a nazdobily ve svém volném 
čase členky Klubu aktivních seniorů,  
a proto také jim patří velké díky. 

Michaela Luzarová

6



ZPRÁVY Z OBCE

„Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme vám…“ se zase zpívá v jiné písničce. Dovolte 
tedy i nám, kolektivu obecního úřadu, popřát Vám všem krásné Vánoce prožité  
v kruhu svých blízkých.

                                                                                                                         Kolektiv OÚ Strání

Otvírací doby v době  
vánoční

OBECNÍ ÚŘAD

PÁ 23. 12 ZAVŘENO 

ÚT 27. 12. ZAVŘENO 

ST 28. 12. 8:00 – 12:00 

ČT 29. 12.  ZAVŘENO 

PÁ 30. 12. ZAVŘENO 

PO 2. 1.  9:00 -12:00   13:00 - 17:00

Sběrný dvůr 
22. 12.   13:00 – 15:00

27. 12.    13:00 – 15:00 

29. 12.   13:00 – 15:00

31. 12.   ZAVŘENO

Knihovna Strání

22. 12. – 1. 1. 2023   ZAVŘENO
  

Infocentrum Strání 

PÁ 23. 12. ZAVŘENO 

ÚT 27. 12.  ZAVŘENO 

ST 28. 12.   9:00 – 12:00 (pouze IC) 

ČT 29. 12.  ZAVŘENO 

PÁ 30. 12.  ZAVŘENO 

PO 2. 1.   9:00 -12:00   13:00 - 17:00

Restaurace a penzion  
Na Zámečku

SO 24. 12. ZAVŘENO
 
NE 25. 12. ZAVŘENO

PO 26. 12.  10:30 - 24:00 
                          /nevaříme/ - Štěpán

ÚT 27. 12.       10:30 – 22:00

ST 28. 12. 10:30 – 22:00  

ČT 29. 12. 10:30 – 22:00 

PÁ 30. 12. 10:30 – 24:00

SO 31. 12.  10:30 – 22:00 – SILVESTR

NE 1. 1.      16:00 – 22:00 – Nový rok                   
           /nevaříme/

Od úterý 27. 12. 2022 – soboty  
31. 12. 2022 vaříme do 16.00 hod. 

Děkujeme za pochopení!

Veselé Vánoce a šťastný nový rok,
snad budeme Vám přát i napřesrok.
Stejně jako loni přejeme Vám zdra-
víčko, ať na Vašem nebi pořád svítí 
sluníčko.
Ať štěstí najdete v každém Vašem ba-
líčku, ať neopouští Vás ani na malou 
chviličku.
Ke štědrovečernímu stolu naservírujte 
si pohodu a klid, buďte rádi, že v tak 
výjimečný okamžik můžete všichni 
spolu být.
Restaurace a penzion Na Zámečku 
děkuje všem zákazníkům za jejich pro-
jevenou důvěru, návštěvnost a podpo-
ru v tak nelehké době.  
Jim a také všem občanům obce Strání 
přejeme:
„Krásné Vánoce a šťastný nový rok 2023.“

Andrea Straussová 
a kolektiv restaurace Na Zámečku

RESTAURACE Kavárna                                                                                
PÁ 23. 12. 11:00 - 21:00 /
  nevaříme/
SO 24. 12. zavřeno                                                                                               
NE 25. 12 zavřeno                                                                                               
PO 26. 12. zavřeno 
(jen Štěpánská zábava ve sklepě –  

      Hell club)
  
ÚT 27. 12. 11:00 - 22:00, 
vaříme 11:00 - 21:00

ST 28. 12. / 11:00 - 22:00, 
vaříme 11:00 - 21:00

ČT 29. 12. / 11:00 - 22:00, 
vaříme 11:00 - 21:00

PÁ 30. 12. / 11:00 - 24:00, 
vaříme 11:00 - 22:00

SO 31. 12. / 11:00 - 19:00, 
vaříme 11:00 - 19:00

NE 1. 1. /    zavřeno    

Vážení spoluobčané,

jménem svým a jménem všech 
spolupracovníků z restaurace Ka-
várna bych Vám chtěla poděkovat 
za podporu a každou Vaši návštěvu  
v uplynulém roce.

Neustále se snažíme ve své prá-
ci zdokonalovat. No a jak už nás za 
těch pár let znáte, víte, že nespíme 
na vavřínech a už teď plánujeme  
a připravujeme další gastronomic-
ké novinky, postupy a techniky, které 
Vám postupně představíme v roce 
2023. Velmi si vážíme Vaší dosavadní 
přízně a věříme, že v roce příštím nám 
ji zachováte.

Přejeme Vám klidné svátky, šťast-
né Vánoce, mnoho zdraví a úspěchů  
v novém roce.

Dagmar Ludvíková
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FARNOST

Vážení spoluobčané,  
farníci, Boží přátelé,

život farnosti se od nového škol-
ního roku ubíral obvyklým směrem 
a tempem s tím, že jsme měli mož-
nost prožít krásné hody, o kterých 
bylo informováno v minulém vydání 
zpravodaje, a že misijní cukrárna byla 
mnohými z vás vyhodnocena jako 
velmi povedená. Po dušičkovém ob-
dobí jsme se pustili do hledání farní-
ků ochotných a schopných podílet se 
na moderaci pastorační činnosti ve 
farnosti. Tým nové pastorační rady 
bychom chtěli mít hotový do konce 
stávajícího kalendářního roku. S in-
formačním příspěvkem jsme u konce, 
a tak se nám zde vytváří prostor pro 
ještě adventní zamyšlení s přesahem 
do slavení Vánoc.  

Adventní doba se v církvi prožívá 
ve fialové barvě. Napovídá nám to, že 
se jedná o období, ve kterém je člověk 
zván k zamyšlení a v adventní době 
konkrétněji k zamyšlení nad směřová-
ním svého života. V životě se totiž do-

stáváme na různé malé či velké život-
ní křižovatky a my bychom měli být 
schopni se dobře rozhodovat, kterou 
cestou se vydáme dál. Tato rozhodo-
vání nejsou vždy snadná, někdy jsou 
naopak značně komplikovaná. K roz-
hodování však máme k dispozici navi-
gaci. Jakou? Přece tu Boží. Chceme-li 
tedy dosáhnout cíle a naplnění svého 
života, kterým je Nebe a tím není nic 
jiného než stav nejvyššího a nepomí-
jivého štěstí. 

Jak však máme této navigaci 
správně rozumět? A máme ji vůbec 
všichni k dispozici? Na druhou otázku 
je odpověď zřejmá a je kladná. Máme! 
Je to naše svědomí. A odpověď na 
předchozí otázku?

Při hledání odpovědi na první otáz-
ku nám může pomoci text písně Ad-
ventní zpěvačky Báry Basikové. V pís-
ni je refrén s následujícími verši: Na 
věnci adventním hoří už svíce, – kte-
rou z těch čtyřech chtěl bys více? – 
Kterou z těch čtyřech chtěl bys radě-
ji? – Pokoru, lásku, mír nebo naději? 
Je potřeba k těmto slovům dodávat 
více? Nejsou tyto verše dostatečnou 
pomocí ke správnému chápání Boží 

navigace, kterou máme ukrytou hlu-
boko v srdci?

V našem straňanském kostele  
ze zřejmých důvodů klesla teplota  
o něco více, než jsme za poslední roky 
byli zvyklí. To však neznamená, že by 
měla chladnout naše srdce. Když ne-
vychladnou srdce, bude na světě dob-
ře. A když přece jen v našich srdcích 
láska chladne, kéž nám Bůh do života 
pošle někoho, kdo nám srdce opět po-
může zahřát. Nádherným příkladem 
jsou děti, o kterých si myslíme, že  
o životě ještě nic neví. Ale ony toho  
o životě možná ví mnohem více, než 
se nám může zdát. I text již zmíněné 
písně o tom snad hovoří: Tak malé děti 
ještě snad dovedou – zapálit plamen, 
nadšení koledou. – A tím ty největší 
zázraky předvedou, – když v srdcích 
dospělých rozpustí led.

Kéž se nám tedy nejen o Vánocích, 
ale po celý následující rok daří navzá-
jem si dělat radost a být jedni pro dru-
hé obdarováním! To jsou totiž ty pra-
vé, celoživotní Vánoce.

o. Jiří, farář
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PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB
24. 12. So / Štědrý den 
- po celý den je možnost vzít si v koste-
le světlo z Betléma
15:00   hod.  -  mše svatá pro rodiny  
s dětmi
22:00 hod. - mše sv. ze Slavnosti Naro-
zení Páně - „Půlnoční“

25. 12. Ne / Slavnost Narození Páně
07:30 hod. -  mše svatá
09:00 hod. – mše svatá
10:30 hod.  -  mše svatá
13:00 – 18:00 hod. kostel bude otevřen 
k prohlídce betléma

26. 12. Po / Svátek sv. Štěpána
07:30 hod.  -  mše svatá
10:30 hod. - mše svatá – za mládence 
a muže naší farnosti

27. 12. Út / Svátek sv. Jana Evangelisty
7:00  hod.  - mše svatá s žehnáním vína

28.12. St / Svátek betlémských
Mláďátek
17:30 hod.  - mše svatá

29. 12. Čt / Pátý den v oktávu Naro-
zení Páně
07:00 hod.  - mše svatá

30.12. Pá/ Svátek Svaté rodiny s ob-
novou manželských slibů
17:00  hod.  - mše svatá

31.12. So/ Sedmý den v oktávu Naro-
zení Páně
16:00 hod.  -  mše svatá na poděkování 
za uplynulý rok

1. 1. Ne / Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie – Nový rok
07:30 hod. -  mše svatá
10:30 hod.  -  mše svatá – za dívky  
a ženy naší farnosti
18:15 hod. - mše svatá

Velké poděkování 
patří  paní

Marii Nehněvajsové  
za údržbu a výzdobu  

misijního kříže v ulici 
J. A. Komenského. 
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Ohlédnutí za 3. Misijní cukrárnou
I přesto, že již uplynula delší doba  

a my prožíváme adventní čas, dovol-
te mi ještě splatit svůj dluh a vzpome-
nout na Misijní neděli, kdy se v naší 
obci uskutečnila již tradiční 3. Misijní 
cukrárna. Poselstvím papeže Františka 
k letošnímu světovému dni misií byla 
věta: „Budete mými svědky.“ (Sk, 1,8) 
Svatý Otec pak ve své promluvě k této 
neděli mimo jiné vysvětloval, že „všich-
ni křesťané jsou povoláni, aby svědčili  
o Kristu“. Pro předání víry je důležité, aby 
toto svědectví evangelia bylo předáváno 
nejen slovem, ale také činy. Navíc Ježíš 
posílá své apoštoly hlásat evangelium 
ve dvojicích, a to ne náhodou. Svědectví 
křesťanů má mít komunitní charakter.

 A mě velmi těší, že se nám již potřetí 
podařilo vytvořit komunitu, která doká-
zala svými schopnostmi, dovednostmi, 
nadšením, modlitbami a dobrou vůlí 
vytvořit toto krásné dílo. Těší mne, že 
se do této akce zapojuje velké množ-
ství věřících i nevěřících lidí z celé obce  
i všech věkových kategorií, které pojí 
stejné cíle – strávit společně čas s dru-
hými a každý svým dílem pomoci tam, 
kde je to potřeba. A o tom, že se nám 
tyto cíle podařilo naplnit, svědčí mimo 

jiné i fakt, že jsme díky společnému úsi-
lí mohli na Papežská misijní díla, která 
se zaměřují zejména na pomoc potřeb-
ným lidem v chudých zemích, podporu 
kněžského a řeholního dorostu a pomoc 
chudým a trpícím dětem, zaslat částku 
ve výši 53 160 Kč.  Za celý přípravný tým 
bych chtěla ze srdce poděkovat všem 
těm, kteří se jakýmkoliv způsobem do 
této akce zapojili. A protože bych nedo-
kázala vyjmenovat všechny jmenovitě, 
dovolte mi alespoň obecně vzpomenout 
ty, kterým patří obrovský dík.

Poděkovat chceme Obci Strání za 
bezplatný pronájem prostor Zámečku, 
ale také jednotlivým pracovníkům Zá-
mečku, díky kterým jsme mohli začít  
s chystáním cukrárny již v ranních hodi-
nách. Poděkování patří také za krásnou 
květinovou výzdobu věnovanou místní 
květinářkou a rovněž vedoucím a dětem 
ze Spolčátka, které vytvořily velmi pěkné 
předměty k prodeji. Díky si zaslouží také 
všechny pekařky a cukrářky za dobro-
ty, které připravily. Občas bylo slyšet 
povzdech některé z nich, že neumí tak 
krásné a nazdobené zákusky jako druzí. 
Věřte však, že jsme vděčni za klasické 
i moderní pojetí, protože někteří ocení 

něco nového, ale jiní nedají dopustit na 
klasiku. O tom svědčí i fakt, že na konci 
dne byly všechny zákusky a jiné dobro-
ty vyprodány. Děkujeme také těm, kteří 
zajistili a připravovali kávu a punč nebo 
čepovali pivo. Díky patří dále těm, kteří 
po celou dobu myli a leštili nádobí i těm, 
kteří zajišťovali čisté nádobí na výdejní 
místa. Nesmíme zapomenout poděko-
vat děvčatům, která zákusky vydávala, 
děvčatům, která koordinovala hemžení 
na „place“, u zákusků a kávy, i skupin-
ce mladých, díky kterým se mohly děti 
zabavit v dětském koutku. Poděkovat 
chceme také za precizní a neúnavné 
vyúčtování, které již tradičně svěřujeme 
do dobrých rukou, i těm, kteří zajišťovali 
technickou stránku této akce. Díky pa-
tří všem, kteří přišli či jakkoliv podpořili 
tuto akci i těm, kteří nám pomáhali svou 
modlitbou.  A v neposlední řadě nesmí-
me zapomenout na naše velké malé po-
mocníky. Jsme rádi, že se děti zapojují 
v tak hojném počtu. Těší nás, že se tyto 
děti od nás dospělých mohou učit, že 
služba druhým je sice obětí, ale přináší 
radost. A radost by měla být poznáva-
cím znamením křesťanů.

  Za přípravný tým
Marie Adámková

FARNOST
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Předškoláci v knihovně
V měsíci listopadu se předškoláci ze 

straňanské školky vypravili na návště-
vu do knihovny. 

Někteří z nich ji pravidelně navštěvu-
jí s rodiči, některé děti se zde podívaly 
poprvé. Děti se na návštěvě seznámily 

s prostředím knihovny a s možnost-
mi jejího využití. Dozvěděly se, jak se 
do knihovny přihlásit, seznámily se se 
způsobem uspořádání knih. Pro děti 
je program uzpůsoben tak, aby vše-
mu porozuměly, uměly se v knihovně 

správně chovat a věděly, jak zacházet 
s knihami. Na závěr jim byla přečtena 
pohádka. 

     
 Marcela Schönbaumová, 

knihovnice

Beseda o zdraví
V úterý 22. listopadu v podvečer 

proběhla v multifunkčním sále beseda  
o zdraví s farmaceutkou a expertkou na 
výživu Markétkou Tomanovou ze Strá-
ní. V současné době pracuje jako far-
maceutka v lékárně ve Vídni, spolupra-
cuje na několika výživových projektech, 
má vlastní kurzy na téma mikrobiom  
a suplementace. Svou přednáškou 
zaujala návštěvníky, kteří vzorně po-
slouchali a dozvěděli se vše o zdraví. 
Vysvětlila, že jeden ze základních pilířů 
zdraví je pestrá a vyvážená strava.  Po-
psala interakce doplňků stravy s potra-
vinami a nápoji. Věnuje se také klientům 
a sestavuje jídelníček na míru (hubnutí, 
přibírání, pro sportovce), spolupracuje 

s doktory, trenéry a výživovými poradci. 
Nejvíce ji baví orthomolekulární medicí-
na. Základem tohoto oboru je preven-
ce a léčba nemocí pomocí látek tělu 
vlastních. Mezi ně patří vitamíny, mine-
rály, stopové prvky, aminiokyseliny atd.  
v dostatečných dávkách.  Svým klien-
tům se snaží ulehčit už tak komplikova-
nou situaci a vybrat pro ně tu správnou 
cestu. Na závěr besedy byly dotazy, 
které byly vzorně zodpovězeny. Všem 
se beseda moc líbila a obohatila nás  
o mnoho rad a užitečných informací, co 
se týče našeho těla a zdraví. 

     
 Marcela Schönbaumová, 

knihovnice

KNIHOVNA a IC
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KNIHOVNA a IC

Beseda se seniory nad 80 let
Ve středu 30. 11. pozvala Obec Strá-

ní všechny seniory nad 80 let na ad-
ventní posezení na Zámeček. 

Sešlo se jich přes 80, někteří byli 
čerství osmdesátníci, jiní statní deva-
desátníci. Všechny spojila dobrá nála-
da a radost ze setkání. Krásné a moc 
milé představení jim připravily děti  
z našich mateřských škol "Květňánek" 
a "Straňánek". Štěstí, zdraví popřál sta-
rosta i místostarosta, kteří se spolu  

s paní matrikářkou a holkama (bývalý-
mi sestřičkami Verunkou a Slávkou) ze 
sociální komise o naše seniory starali, 
povídali si a ulévali. 

Bylo to hezky strávené odpoledne 
s našimi nejstaršími spoluobčany. Vě-
říme, že i Vám, milí senioři, se s námi 
líbilo a setkání Vás potěšilo. Děkujeme 
i Restaurace Na Zámečku za zázemí  
i milou obsluhu.

Barbora Macková

Novinky 
z knihovny
Beletrie: 
Žena, která začala žít, Miller, B.
Vídeňská krev, Anour, R.
Na jménu nezáleží, Roberts, N.
Babičky na cestě sluncem, Leigh, J.
Poslední velkokněžna, Turnbull, B. 
Po bitvě je každý manžel generál, 
Jakoubková, A.
Tajemný závoj, Dán, D. 
Mlčet jako hrob, Theils, L.
Divoký příliv, Smith, W.
Nepatřím ti, Clark, M.
Po západu slunce, Howard, L.
Pro čest a lásku, Coernwall, V. 
Božský cizinec, Lauren, Ch.
Trojská válka, Teruel, M.
Co se stane dál, Mornštajnová, A.
Delphine a její nový začátek, Morrey, B.
Odložené dítě, Ryder, J.
Žena v ohni, Barr, L.
Dirigentka, Peters, M.
Gerbešín a hezouni, Devátá, I.
Tři rande, O’Leary, B.
Užívej života, Pawlowská, H.
Poslední noc, Sager, R.
Kdo chce zabít císaře: mordy  
v časech, Bauer, J.
Přání, Sparks, N.
Poslední pozdrav, Ludvíková, J.
Vrah andělů, Mayne, A. 
Slepá ulička, Fielding, J.

Dětská literatura: 
Dědečku, vyprávěj o Vánocích:, Špa-
ček, L.
Adventní pohádky, Křivánek, R.
Vtipy pro děti, Neubauerová, Z.
Trojská válka: bájná Odysseova les,  
Teruel, M.
Lenčiny katastrofy. Vše vypije koala 
Pantermuler, A. 
Hodina černé magie, Brezina, T.
Isabela a bílé mraky, Peroutková, I.
Úder tornáda, Březinová, I.
Zimní tulipán, Krolupperová, D.
Tajemství lesních skřítků, Dax, E.

Marcela Schönbaumová, 
knihovnice
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Komu je NZÚ Light určena?

• vlastník nebo spoluvlastníky rodinného domu či trvale obývaného 
rekreačního objektu a mít v něm trvalý pobyt před 12. 9. 2022

• Žadatel a všichni členové domácnosti musí ke dni podání žádosti o dotaci 
pobírat starobní důchod nebo mít invalidní důchod 3. stupně, příp. musí 
domácnost kdykoliv mezi dnem podání žádosti o dotaci pobírat 
příspěvek na bydlení

Kolik je možné získat?

• 150 000 Kč na jeden rodinný dům, přičemž dotace může pokrýt až 100 % 
výdajů

Jaké jsou termíny?

• Žádat je možné 

• pětně lze uznat i projekty realizované od 12. 9. 2022

• 

MAS Východní Slovácko, z.s.
nabízí pomoc při podání žádosti do programu 

Nová zelená úsporám Light.

Co je potřeba doložit?

• ení třeba dokládat projekt, energetické posouzení ani faktury, základem je 
fotodokumentace, jednoduchý formulář odborného posudku a konečná 
zpráva o provedení opatření

• žádosti o dotaci je dále nutné doložit jakýkoliv dokument prokazující 
vlastnictví bankovního účtu žadatele a dokument prokazující čerpání 
důchodu nebo příspěvku na bydlení

Jak žádost podám?

• podání žádosti budete potřebovat Samotná žádost se 
podává v systému AIS SFŽP ČR

• podáním žádosti Vám zdarma pomůže MAS Východní Slovácko, z.s.

• Více informací naleznete na 

případě zájmu se obracejte na MAS VÝCHODNÍ SLOVÁCKO, Z.S

Adresa kanceláře: Suchá Loz 72 (budova OÚ), 687 53

Vojtěch Surmař

KNIHOVNA a IC
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Česko zpívá koledy
Ve středu 7. prosince se konal již 

dvanáctý ročník celorepublikové akce 
Česko zpívá koledy. 

Na zahradě Mateřské školy ve Květ-
né tato tradice započala v roce 2014  
a kromě covidové pauzy se zde kaž-
doročně setkáváme. Letos byla účast 
velká a je úžasné, že si i v předvánoč-
ním shonu uděláte čas na zazpívání vá-
nočních koled a pobavení se s přáteli. 

Krásným překvapením byl zpěv Zuzky 
Půlpánové, která udělala na závěr  
dojemnou tečku. Děkuji obci Strání za 
finanční dar, ze kterého jsme vykouzli-
ly voňavý punč na zahřátí pro všechny  
a poděkování patří i panu Kozumplíko-
vi za hudební doprovod. Budeme se na 
vás těšit v dalším roce.

Kolektiv MŠ Květná

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Straňanská laťka
Po dvouleté odmlce proběhla již tra-

diční soutěž ve skoku vysokém Stra-
ňanská laťka. Letos se jí zúčastnilo 
sedm škol - přijeli žáci z Kunovic (Pá-
lenice), Uherského Ostrohu, Dolního 
Němčí, Nivnice, Bojkovic a Podolia. Ne-
chyběli ani zástupci naší školy. Soutěži-
lo se ve čtyřech kategoriích. Všech se-
dmdesát tři účastníků předvedlo skvělé 
výkony. Alespoň jednu cenu pak získali 
žáci ze všech přítomných škol.

Mladší žačky (6. – 7. třída):
1. Matušková Marjana Uherský Ostroh 

135 cm
2. Slavíčková Vanesa Bojkovice 130 cm
3. Jankechová Barbora Podolie 130 cm
Mladší žáci (6. – 7. třída):
1. Zdráhal Lukáš Kunovice 147 cm
2. Bršlica Filip Nivnice 140 cm
3. Dufka Josef Dolní Němčí 140 cm 
Starší žačky (8. – 9. třída):
1. Trnková Valentýna Bojkovice 140 cm
2. Knotová Tereza Strání 135 cm
3. Volná Jolana Nivnice 130 cm
Starší žáci (8. – 9. třída):
1. Korbel Adam Uherský Ostroh 165 cm
2. Maslaňak Matěj Strání 160 cm
3. Janůj Jan Bojkovice 160 cm

                                                                                                     
Libuše Želibabková

Exkurze šesťáků na 
sběrném dvoře a třídičce 
odpadů

O tom, že třídění odpadu může být 
někdy tvrdý oříšek, nás v pondělí 14. lis-
topadu přesvědčila paní Gabriela Kre-
neková z místního hospodářství naší 
obce.

Názornou cestou nám ukázala, co 
je odpad, kde se bere a především co 
se s ním děje po jeho přepravě z našich 
domovů na sběrný dvůr. Vyzkoušeli 
jsme si nelehkou práci třídění odpadu 

na vlastní kůži na modelu dotříďovací 
linky. 

Jsme moc rádi, že jsme se mohli 
této exkurze zúčastnit. Bylo to poučné 
a věříme, že si žáci zajímavé informa-
ce o třídění odpadu dobře zapamatují  
a budou umět správně třídit a tím šetřit 
naši planetu. 

Za naučnou a zajímavou exkurzi 
paní Krenekové moc děkujeme.

Marcela Hupková

Hasík ve škole
Pátek 25. listopadu byl pro druháky 

a šesťáky téměř svátečním dnem. Po 
dlouhé covidové odmlce k nám do ško-
ly opět zavítali členové HZS z Uherské-
ho Brodu. Seznámili děti nejen s nároč-
nou prací hasičů při hašení požárů, ale 
také při dopravních nehodách a kala-
mitách. Spolu s dráčkem Hasíkem uká-
zali dětem, že oheň může být „dobrý“  
i „zlý“, že zápalky patří do rukou jen do-
spělým a že zavolat v případě nebezpe-
čí na tísňovou linku není nic složitého. 
Dětem se moc líbila i hasičská unifor-
ma, jejíž části si s nadšením prohlížely 
a zkoušely. Čas strávený s hasiči – pa-
nem Petrem Dzurákem a Jindřichem 
Macíčkem – utekl jako voda a děti se 
s nimi jen nerady loučily. Většina z nich 
ale odcházela s přesvědčením: „Až vy-
rostu, budu hasičem.“

     
   Eva Bruštíková

Adventní odpoledne  
ve školní družině

Neobyčejné odpoledne jsme prožili 
30. listopadu v našich školních druži-
nách. Kdo z nás by neměl rád Váno-
ce, krásnou vánoční náladu a vánoční 
příběhy. Proto jsme si při dobrém čaji, 
který nám připravil pan vedoucí školní 
jídelny, krátili dobu očekávání. Povídá-
ním o adventním čase a čtením příbě-
hů z knihy České Vánoce od Josefa 
Lady jsme strávili příjemné chvíle.

Marcela Hupková a Jana Janigová
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Sedmáci ve školce
      Na pozvání předškoláků a paní 

ředitelky ze Strání se naši sedmáci na 
malou chvíli vrátili do školky.  Ve středu 
23. 11. 2022 si za nimi přišli zavzpo-
mínat. Nejprve zhlédli video, ve kterém 
jako předškoláci hráli pohádku O dva-
nácti měsíčkách. Někteří se nemohli 
poznat, jiní se zase vůbec nezměnili. 
Pak se rozděleni do skupinek chvíli vě-
novali jednomu z předškoláků. Malo-
vali si s ním obrázek, který mu přinesli, 
dávali mu hádanky a také si spolu poví-
dali. Za to byli pozváni na malé občers-
tvení a na pohádku O Červené karkulce, 
ve které také před sedmi lety hráli. 

Čas strávený ve školce utekl jako 
voda. Ještě jednou děkujeme za milé 
pozvání.

 Jana Jančová 

Předávání Slabikářů  
v prvních třídách

V úterý 29. 11. nastal pro prvňáčky 
ten dlouho očekávaný den. Protože už 
dočetli Živou abecedu, mohli dostat 
svůj velký Slabikář a do něj první zla-
tý klíč od Písmenkového krále. Na tuto 
slavnost se přišli podívat i jejich rodiče. 
A tak jim děti ukázaly, co se za tři mě-
síce ve škole naučily. Říkaly básničky  
k písmenkům, četly slabiky, slova i věty, 
zazpívaly písničku. Pro všechny prv-
ňáčky to byl velký zážitek. Jsou rádi, že 
už mohou ze Slabikářů číst.

Pavla Horňáčková a Radka Popelková

Mikulášská nadílka  
ve škole

Pondělní dopoledne 5. 12. 2022 bylo 
dnem, kdy naši školu navštívil Mikuláš, 
anděl a čert. Se zatajeným dechem, 
očekáváním, ale i s mírnou nervozitou 
se čekalo, kdy už bude slyšet na chod-
bě školy řinčení řetězů a tiché kroky 
usmívajícího se anděla. Všechny děti 
na prvním stupni si vyslechly povzbu-
divá slova moudrého Mikuláše, který 
měl s sebou kouzelnou knihu hříchů 

plnou pochval, ale i námětů ke zlepšení 
některých našich neposedných žáčků. 
Děti odměnily Mikuláše pěknou písnič-
kou nebo básničkou a zasloužily si tak 
mikulášský balíček. Nadílka neminula 
ani zaměstnance školy. 

Děkujeme „mikulášské družině“ za 
úžasnou návštěvu a těšíme se opět za 
rok! 

Helena Majorová,  
asistentka pedagoga

Návštěva v DPS
Žáci šestého ročníku pod vedením 

paní učitelky Hany Miklášové nacvičili 
písničky a skladby, které zahráli a za-
zpívali ve čtvrtek 8. prosince v místním 
domě s pečovatelskou službou. 

Zazněly písničky nejen s adventní  
a vánoční tématikou, ale také straňan-
ské písničky. Nakonec přišel i Mikuláš  
s čertem a anděly. 

Dárečkem bylo vyrobené přáníčko 
od žáků školy a perníček upečený paní 
učitelkou Hanou Miklášovou. Doufáme, 
že se nám podařilo zpříjemnit senio-
rům adventní čas.

   Marie Šimková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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První adventní neděli nám zpestřil 
Brněnský rozhlasový orchestr lidových 
nástrojů se svými sólisty společně s do-
mácími folklorními spolky. Začali jsme se 
pomalu ladit na vánoční čas. Za BROLN 
zazpívali nebo zahráli: Natálie Bruštíková, 
Ludmila Malhocká, Kateřina Martykáno-
vá, Kamila Tomšejová, František Černý, 
Michal Janošek, Vítězslav Klabačka, Ka-
rel Rajmic, Aleš Smutný, Petr Kavalír, Jan 
Telecký a to vše pod vedením umělecké-
ho vedoucího Petra Varmuži.  Ozdobou 
dlouhého večera byly domácí soubory  
a muziky se svými sólisty: CM Straňá-
ci při ZUŠ Strání, mužský sbor SEN, CM 
Vlasty Grycové, ženský sbor Netáta, CM 
Mladí Bruštíci a Strýci. Byla to přehlídka 
úžasných výkonů od nejmenších dětí až 
po nejstarší účinkující.  Bez prolnutí všech 
generací od nejmenších po „staré kmety“ 
si to nedokážu představit. 

Koncertem vtipně, přímo komicky 
provázeli moderátoři ČRo Brno Jaro-
slav Kneisl a Jiří Kokmotos. Ten, kdo 
by od začátku věděl, že délka programu  
s přestávkou bude trvat přes tři hodiny, 
rozmyslel by si účast na slavnostním 
koncertu. Ovšem díky pohotovým, vese-
lým komentářům moderátorů a rovněž 
rychlému spádu účinkujících čas rych-
le plynul a diváci vše zvládli. Jsem rád, 
že se po delší době povedlo vymyslet  
a zrealizovat daný koncert. Bylo to doce-
la náročné se obrnit a vydržet do konce 
s nápadem a realizací. 

Na konání akcí musí být zázemí a pro-
story. Před lety se nejprve musel „starý 
kulturák“ díky Obci Strání odkoupit, zre-

BROLN oslavil ve Květné sedmdesátku s domácími soubory

konstruovat a předělat do nového kabá-
tu. Snad se vše povedlo ku prospěchu 
všech a bude to jeden z kroků „záchrany“ 
kultury ve Strání, Květné, potažmo i pro 
sousední obce z důvodů konání různých 
společenských událostí. Kde asi je tak 
mnoha žánrové kulturní bohatství širo-
ko daleko, kde je několik více než dobře 
fungujících sportovních, společenských, 
kulturních spolků atd.? Přece u nás ...

BROLN je srdíčková záležitost. Osob-
ně si pamatuji jejich předchozí koncerty 
ve Strání i Květné. Byly uspořádány u pří-
ležitosti významných životních jubileí le-
gendární zpěvačky paní Vlasty Grycové. 
V roce 2003 nechyběl na pátečním fa-
šankovém programu dlouholetý primáš, 
zachránce BROLNu, Jindřich Hovorka. 
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Díky BROLNu a konkrétně mému vzoru, 
vynikajícímu cimbalistovi a upravovateli 
Janu Gašparu Hriskovi jsem začal hrát 
na cimbál. Od malička jsme s BROLNem 
společně s bratry zpívali, natáčeli a teď  
v tom pokračují děti. 

Ohlasy diváků na nedělní koncert byly 
jednoznačně pozitivní. Milovníci dobré 
hudby a zábavy přijeli z různých koutů 
naší republiky /Prahy, Brna, Olomouce, 
Kyjova, Luhačovic, Uh. Hradiště, Uh. 
Brodu, okolních obcí a Slovenska /Mor. 
Lieskové, Skalice/. Reklama na koncert 
byla prostřednictvím ČRo Brno obrov-
ská, ovšem hodně lidí k nám zavítalo 
díky našim spolkům, tradicím, např. fa-
šankovému festivalu apod. Bohužel, pan 
ministr kultury Martin Baxa, příznivec 
těchto akcí, se na poslední chvíli omluvil 
a nemohl přijet. Určitě by ocenil náročný 
život lidí na pomezí a taky naši bohatou 
kulturu. Jsme rádi, že k nám zavítal hejt-
man Zlínského kraje Radim Holiš. 

Jako malý pamatuji v „kulturáku“ 
různá divadelní představení, kina, plesy, 
multižánrové zábavy a koncerty. Každá 
doba je jiná, za nás bylo hodně veselo. 

Přál bych si proto, aby bylo stále tak ve-
selo napříč všemi generacemi, jak jsme 
mohli vnímat u generací před námi.  

Děkuji všem za pomoc, podporu, Obci 
Strání a starostovi, zvukaři Jirkovi Nová-
kovi se syny, Báře Mackové, Míši Luza-
rové, Kavárně ve Květné, především Dáši 
Ludvíkové. 

Za krásné fotoreportáže a grafiku pa-
tří velké poděkování Jirkovi Zerzáňovi 
a nejmenovaným sponzorům za věcné 
dárky pro hosty i děti. Největší si zaslouží 

domácí účinkující, ti byli nejlepší a hlavně 
diváci, bez nich by koncert neproběhnul 
v tak nádherné atmosféře. Doufám, že se 
koncert „tam nahoře“ líbil jak paní Vlastě 
Grycové, tak i Janu Blahovi. Ten by letos 
20. listopadu oslavil 80. narozeniny. 

Kéž by se podobných akcí podařilo 
více, resp. si každý uvědomil, co nám naši 
předci předali, jak žili a jak žijeme my.

Radek Bruštík

KULTURA
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Štěpán z Prahy ve Strání-Květné: Divadlo 2020–2022
Ve Strání-Květné nečekaně začala 

nová divadelní etapa mého života. Ten-
tokrát jsem se obul především do role 
diváka a studenta divadelní teorie. A to 
paradoxně už na podzim roku 2020, 
kdy díky různým zákazům divadla ne-
fungovala a kulturní dům ve Květné 
byl ještě před zahájením rekonstruk-
ce. Avšak poštěstilo se mi a ve Strá-
ní jsem se dostal na dětské divadelní 
představení pořádané dětmi v Oranžo-
vém domečku. Dodnes u sebe nosím 
vstupenku, kterou se stala prošlá dár-
ková karta z Lidlu. Pod dojmem tohoto 
představení jsem zatoužil věnovat se 
ve Strání-Květné divadlu spolu s dětmi, 
zkusit spolu s dětmi rozvíjet divadelní 
um. I když by to byla velká výzva!

Poněkud obávanou výzvou – jsem 
celkem trémista. Avšak jednou za čas, 
nárazově, jsem se mu v životě věno-
val. Otrkával jsem se různými způso-
by. Sem tam jsem absolvoval nějaký 
kurz včetně základního kurzu herectví  
v pražském Divadle Na zábradlí. Jed-
nou jsem dostal příležitost připravit 
dvě krátká autorská představení bě-
hem jednoho večera – jedno s ‚an-
sámblem‘ a jedno v podobě ‚one man 
show‘. Byla úspěšná. Lidé jásali a při 
druhém představení vstali a udělali ko-
lem mě kruh. Někdo pak dal na bar kra-
bičku s nápisem ‚Pro nejlepšího herce 
večera – děkujeme :-)‘ a do rána se mi 
v krabičce sešlo, jestli si dobře vzpo-
mínám, více než 11 000 korun. (Můj 
nejlepší jednorázový výdělek v životě.) 
Dostal jsem též nabídku účastnit se 
představení v pražském divadle Archa, 
ale to už na mě tehdy bylo moc a couv-
nul jsem…

Ale především se přes deset let vě-
nuji improvizovanému spontánnímu 
tanci – to má k divadlu také velmi 
blízko. V tomto tanečním žánru jsem 
zažil opravdu hodně a dokud Pánbů  
a tělo dá, budu se mu věnovat nadále. 
A už od roku 2020 sním o tom, že by 
někdo spontánní improvizovaný tanec  
v jeho hloubce, slávě a extázi přivedl  
i do Strání-Květné.

Ústředním místem Strání-Květné 
byla pro mě od začátku obecní restau-
race a její personál. A také ruina taju-
plného vyhořelého kulturního domu. 

K mému překvapení náhle začala re-
konstrukce nejen kulturního domu, ale 
i přilehlé restaurace. Se zájmem jsem 
celou rekonstrukci sledoval od začátku 
do konce a zvenčí ji průběžně fotodo-
kumentoval. Tehdy jsem si ještě příliš 
neuvědomoval, že k takovému kulturá-
ku patří i… DIVADLO. 

V létě 2021 jsem na dvoře Oranžové-
ho domečku zažil druhé divadelní před-
stavení. A zase to ve mně oživilo onu 
ideu dělat s dětmi divadlo společně!

Dříve, než jsem dokázal cokoliv  
v tomto směru realizovat, mě zastihla 
zpráva, že jakýsi Miloš otvírá od září 
2021 ve Strání divadelní kroužek pro 
děti – dramaťáček. Opět výzva! Sice 
jsem ihned pocítil závan klasické trémy, 
ale také jsem ihned věděl, že tam bych 
rád chodil, neboť tam bych se bezpo-
chyby mnohému novému a klíčovému 
naučil, včetně divadelní práce s dět-
mi! A tak mě dobrá víla Bára Milošovi 
uvedla, dohodl jsem vše s rodinou dětí, 
které jsem znal a které se na dramaťá-
ček také hlásily, a mohl jsem přijít na 
první hodinu nového dramaťáčku. Zpr-
vu jsem byl přijat vřele, ale pravidelné 
docházení a spolupráce nakonec nevy-
šli. Ale určitě jsem chtěl alespoň zažít 
první představení dramaťáčku! A to 
mělo přijít už v říjnu na lucerničkovém 
průvodu. Přijít přímo na náměstí před 
Zámeček jsem se ostýchal, neboť ne 
každý, kdo tam měl být, mě měl v lásce, 
ale zaplatil jsem si nocleh na Zámečku  
a těšil se, že představení uvidím aspoň  
z dálky – z okna zámecké chodby. Avšak  
z jediného přístupného okna s výhle-
dem tím směrem jsem sice viděl davy 
lidí na náměstí, ale pódium ne! Aneb 
‚Kdo se bojí na náměstí… ten propásne 

první představení dramaťáčku!‘ Ale  
aspoň jsem zahlédl Berušku Barušku  
a Brouka Mílu!  

Neviděl jsem úplně všechna diva-
dla ve Strání. Třeba loutkové divadlo  
O princezně Čárypíše jsem si nechal 
ujít a na vánoční představení v Oran-
žovém domečku, které bylo tentokrát 
přes Přístav PLNÝ aktivit prezentováno 
pro širokou veřejnost, jsem se neodvá-
žil jít…

 Přišel rok 2022 a spolu s ním Fa-
šank a také slavnostní neděle 17. dub-
na 2022. V ten den se otvíral nově zre-
konstruovaný kulturní dům v Květné. 
Byl jsem velmi nadšený, moc se mi líbil 
jak kulturní dům, tak celodenní souvise-
jící programy. Cítil jsem velkou radost, 
že mohu být všeho účasten. Ale aby 
toho nebylo dosti, záhy se také objevila 
upoutávka na vůbec PRVNÍ DIVADELNÍ 
PŘEDSTAVENÍ V NOVĚ OTEVŘENÉM 
KULTURNÍM DOMĚ stanovené na pá-
tek 22. dubna! Na letáčku stálo: ‚Don 
Quijote de la Ancha, představení, které 
prodlužuje život‘. A psalo se tam též 
o jakémsi předním světovém chůdo-
herci, jehož jméno bylo Lennoire Mon-
taine, a o tom, že se jedná o nejhranější 
představení v Evropě.

Tohle představení jsem si hodně 
užil. Sedl jsem si do první řady ved-
le Renaty, Máji, Rozárky a Martínka  
a během představení se záhy ukázalo, 
že je to představení INTERAKTIVNÍ. 
Mnoho lidí z první řady bylo zapojeno 
do hry, ba vytaženo na pódium! Mezi 
nimi i já – dostal jsem roli ‚Kapučínka‘. 
Další role milých Straňáků a Květňá-
ků byly například: princezna Dulcinea,  
Zebřička, Krásňáčková, pan Bundička  
a podobné… A tak jsem nečekaně sta-
nul na straňácko-květňáckých prknech, 
která znamenají svět, ještě dříve nežli 
děti z dramaťáčku. No nasmáli jsme se 

KULTURA
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během představení, které bylo založené 
na improvizaci, hodně! Nejvíce mě zau-
jal postarší pán v hlavní roli. (Předsta-
vení připravilo Divadlo Klauniky Brno,  
v hlavních rolích Zdeněk Mazáč a Moni-
ka Homolová.) 

Tenkrát jsem pojal ideu, že nechci 
vynechat ani jedno představení v no-
vém kulturním domě. Ale jak mi to bude 
vycházet, měl ukázat čas…

Druhým divadelním představením  
v obnoveném kulturním domě se stal  
v sobotu 14. května 2022 muzikál Med-
věd divadelního spolku Vlastenecká 
omladina. Hlavním tahákem předsta-
vení byl rodák ze Květné pan Vlastimil 
Janča, toho času ve Vídni, ale já si více 
všímal pěkných hereček. (Píšu pěkných, 
slovo ‚krásné‘ je vyhrazeno jen pro Květ-
ňanky a Straňanky, ať už rodilé, anebo 
naplavené.) V první části bylo odehráno 
představení Medvěd od A. P. Čechova  
a ve druhé části pak zazněly písně  
z různých muzikálů. Na představení 
jsem pozval paní Blaženu Grulicho-
vou *) z Březové, bývalou paní ředitel-
ku tamní školy, která nedávno oslavila 
požehnané osmdesáté narozeniny. 
Představení se jí moc líbilo, z čehož 
jsem měl radost. Na tomhle předsta-
vení jsem se stal na chvíli fotografem 
a k mé radosti se fotografie objevily na 
Strání živě.

*) Paní Grulichovou jsem si během 
let oblíbil a občas ji v Březové navští-
vím. Utkvěla mi jedna taková její hláš-
ka: „Je to hérečka, je to héérečka!“, ale 
nebudu ji v tomto textu vysvětlovat.

A přišla neděle 22. května 2022 a s ní 
školní Akademie ke Dni matek, v jejímž 
rámci mělo v kulturním domě vystoupit 
mnoho dětí (jednotlivců i skupin) a po-
prvé také Milošův dramaťáček! To jsem 
si nemohl nechat ujít! A tak jsem v Pra-
ze sednul na vlak a jel na představení. 
Měl jsem vše propočtené tak, abych 
měl dost času na přestup na autobus 
v Uherském Brodě a celý program 
stihnul. Jenže co čert nechtěl! Vlakem 
jsem do Brodu nedojel na čas a posled-
ní vhodný autobus z Brodu do Květné 
nestihl. Ale pomohla taxislužba! Poprvé 
v životě jsem se z Brodu do Květné vezl 
taxíkem.

V Květné v restauraci jsem si dal dvě 
piva, koupil si lístek do kulturáku a usa-

dil se na levé straně zaplněného sálu. 
První půlka se mi moc líbila a byl jsem 
celý dojatý – snad pásmem dětských 
představení samotným anebo v tom 
byly i ty dvě piva. A pak přestávka a po 
ní už mělo přijít očekávané představe-
ní dramaťáčku! Jenže co čert nechtěl 
podruhé! Náhle se ke mně do hlediště 
přiřítila jedna žena a dostal jsem od 
ní sprďana před lidmi v sále… Jakmile 
jsem procitl z prvotního šoku, vyběhl 
jsem ze sálu za ní a snažil se s ní komu-
nikovat. Cestou nás provázely zvědavé 
pohledy lidí a okřikl nás samotný prin-
cipál dramaťáčku Miloš… Když před-
stavení dětí z dramaťáčku konečně 
začalo, byl jsem ze všeho tak mimo, že 
si z něj prakticky nic nepamatuju! Jako 
bych nic neslyšel, vůbec jsem nepobral 
příběh a o čem to bylo, jen jsem viděl 
spoustu dětí na jevišti, jedno dítko bylo 
za houbu, druhé za zajíčka, třetí za je-
línka, ostatní měli na hlavě listí. (Mimo-
chodem – do dramaťáčku od začátku 
chodí jen samé dívky, žádný kluk.) Ale i 
tak jsem byl dojatý a šťastný, že před-
stavení po tom všem přeci jen vidím!

Nevím, jestli to bylo v ten den, ale ně-
kdy tehdy jsem začal mít myšlenky na 
to, že bych časem na prknech divadla 
v Květné uvedl nějaké vlastní autorské 
divadlo… Něco, co by se líbilo, co by po-
bavilo. Něco ZE ŽIVOTA…

Nakonec, po delší době, v pátek 25. 
listopadu 2022 do Květné opět zavíta-
lo Divadlo Klauniky Brno. S představe-
ním s názvem Don Don Šajn, ve kte-
rém vystupovali herci s postižením. V 
řadě přede mnou seděla Bára a fotila. 
V tomto představení jsem si ve druhé 
půli všiml ženy, o níž jsem chvíli dumal, 
zdali je nahá, ale nakonec jsem pocho-

pil, že má jen přiléhavý kostým tělové 
barvy. A pak tam také nafoukli velkou 
figurínu nahé ženy tvaru Věstonické 
Venuše, dvakrát větší, než je běžný 
člověk… Dášina Štěpánka sedící s ma-
minkou v první řadě byla tím pohledem 
zasažena z bezprostřední blízkosti, ale 
o mnoho více dětí tam myslím nebylo,
takže k nějakému masivnějšímu ohro-
žení mravní výchovy mládeže v obci
Strání-Květná nedošlo…

Tentokrát Zdeněk Mazáč nevystupo-
val, ale po skončení představení jsem 
ho zahlédl v hledišti a prohodil s ním 
pár slov. I tentokrát přijela paní Gruli-
chová i s dcerou a představení jí doja-
lo k slzám. Šla se dokonce pozdravit  
s herci do šaten v zákulisí. Diváků ten-
tokrát bylo málo, ale to bylo dáno asi 
také tím, že následující víkend měl kul-
turní dům velmi nabitý program, to už 
ale nikoliv divadelními představeními… 

Tolik tedy stručná historie divadla ve 
Strání-Květné v letech 2020-2022 oči-
ma jednoho Pražáka…

Mé stránky:

https://www.facebook.
com/stepankuchta
https://www.facebook.com/kvetnacek
https://www.facebook.com/
okolostranikvetne

Štěpán K.
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Po dvouleté odmlce způsobené co-
videm a zákazem stýkat se a pořádat 
akce jsme se letos dočkali a setkání 
uspořádali. Trochu se vedení spolku 
(pan Zámečník s panem Popelkou 
Edynem) obávalo, zda se staří známí 
muzikanti přihlásí a najdou si do Strání 
cestu… Našli a přihlásilo se jich kolem 
20. Setkání harmonikářů a heligonkářů 
„Memoriál Janka Žajgly“, které se usku-
tečnilo v sobotu 26. 11. 2023 začalo 
již v odpoledních hodinách, aby se dal 
dostatek času i našim začátečníkům 
a dětem, které si harmoniku oblíbili  
a pilně trénují pod vedením paní uči-
telky Bánovcové a Miklášové, působící 
na naší ZUŠ Strání. Měli jsme možnost 
si poslechnout deset dětí a dospělých 

začátečníků ze Strání, jednoho moc 
nadaného harmonikáře z Moravského 
Lieskového a jednoho 8letého šikulu 
z Bystřice pod Lopeníkem. Dokonce 
i souborek nám zahrál na úvod pár 
krásně provedeních skladeb. Moc dě-
kujeme manželům Bánovcovým i paní 
učitelce Hance Miklášové, že nám vy-
chovávají nové harmonikáře. Dětem  
i dospělákům děkujeme za odvahu vy-
stoupit a za moc hezké písničky, které 
si s nimi zazpívalo i početné publikum 
ve Dvoraně. Od 17 hod. setkání harmo-
nikářů a heligonkářů pokračovalo pře-
hlídkou muzikantů, kteří mají už cosi 
odehráno! Muzikantské umění někte-
rých nás opravdu překvapilo a všichni 
si zasloužili velký potlesk a krásnou 

odměnu (z našich dvou milých sklá-
ren KVĚTNÁ 1794 - CERVA BOHEMIA  
a Glass Ladislav Breznický). Po přehlíd-
ce se sál Dvorany předělal na stolovou 
a taneční úpravu a návštěvníci se bavili 
u harmonik a heligonek do pozdních 
nočních hodin. Celou akci pořádal spo-
lek SPOKOS a všem dobrovolníkům ze 
spolku, kteří nám s akcí pomáhali moc 
děkujeme - bez vás by se to neuskuteč-
nilo! Díky patří i zvukaři Jeňovi Zámeč-
níkovi (neměl to vůbec snadné) a paní 
moderátorce večera i odpoledne paní 
Ireně Michalčíkové, za téměř heroický 
výkon  . Za rok se budeme těšit snad již 
ve větších a komfortnějších prostorech 
KD Květná. 

Barbora Macková

Harmoniky ve Dvoraně
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jsem skončil na 1. místě. V Přeboru 
Moravy jsem skončil pátý.

BM: Za jaký klub, stáj jezdíš? Máš 
týmové kolegy? Jsou od nás?

JK: Jezdím za tým Motokros Strání 
a moji týmoví kolegové jsou například 
Zderčík David, Zderčík Matyáš, Vintr Fi-
lip a ten nejmenší z nás Kudla Marek.

BM: Kubo, je i něco, co se nepovedlo? 
JK: Jistě. Jsou i závody, když selže 

technika nebo nemám svůj den. Ale i to 
k motokrosu patří.

BM: Bez koho si závody nedovedeš 
představit? 

JK: Bez mamky, která se stará o náš 
komfort. A když se mi nedaří, psychic-
ky mne povzbudí. A vždy i v polních 
podmínkách vykouzlí něco dobrého na 
zub.

A samozřejmě taťka je nejdůležitější. 
Bez něj bych tohle nikdy nemohl dělat. 
On je ten, co mě pochválí, když se daří. 
Řekne mi, v čem dělám chyby. Opraví 
vše, co se pokazí. Poradí. Oba mi věnují 
všechen svůj volný čas.

A taky bez kamarádů, kteří mi při-
jdou fandit.

BM: Stojí Tě to velké úsilí, na tré-
nincích i závodech trávíš většinu 

volného času, co škola - stíháš  
v pohodě?

JK: Abych dosáhl nějakých výsled-
ků, musím jezdit v sezóně alespoň 2x 

Jakub Krenek, narozen 2008, je kluk, 
kterého můžete potkat ve Květné na 
procházce se psíkem, na kole, koloběž-
ce a nebo taky na motorce. Je to náš 
malý, velký závodník, kterého od malič-
ka rodiče vedou a podporují v motokro-
sovém sportu. Teď mají jednu sezónu 
za sebou, jaká byla a co vše se povedlo 
vám poodhalíme v tomto rozhovoru. 

BM: Kubo, jak hodnotíš uplynulou 
sezónu a co vše se povedlo?

JK: Sezóna byla dobrá, úrazy na-
štěstí nebyly. Tuhle sezonu jsem odjel 
zhruba 30 závodů. Mezi ně patří MMČR 
junior, Slovenský pohár, Slovácký po-
hár, Meteorcup, Chalupacup, Přebor 
Moravy a mnoho jiných. Na některých 
jsem byl na stupni vítězů a některé se 
nepovedly, jak bych chtěl. Letos se mi 
povedlo vyhrát Slovácký pohár, kde 

týdně na trénink. V zimě alespoň 1x za 
týden. A taky musím makat na fyzičce 
(posilování, běh, plavání). Víkendy od 
jara do podzimu trávíme na závodech.

A škola? Nějak ji zvládnout musím. 
Kdybych ji nezvládal, tak mě naši na 
motorku nepustí. Tímto děkuji všem 
paním učitelkám za trpělivost se mnou.

BM Nějaké jiné záliby, koníčky? 
JK: Abych zvládal motokros, vyžadu-

je to i jiné aktivity, které mě baví. Jsou 
to - jízda na kole a jednokolce, na lyžích, 
na bruslích.

BM: Paráda, moc děkuji, Kubo, za 
tvůj čas, přejeme moc zdraví, elánu  
a motokrosových úspěchů. A taky 
kouzelné Vánoce a bohatého Ježíška 
Tobě i Tvé rodině. A ať Ti to v příští se-
zóně dobře jezdí!

Ptala se za vás
Barbora Macková

Naděje motokrosu
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Z matriky

Narozené děti  
listopad – prosinec 2022

Kristián Haloda, Sofie Krchňáková, 
Veronika Zetková

Zemřelí občané  
listopad – prosinec 2022

Vlastimila Murasová (1940), Milosla-
va Adlerová (1936), Anna Tomanová 
(1937), Pavel Zámečník (1963), Antonín 
Nuzík (1957)

Dagmar Nováková

V neděli 27. listopadu 2022 jsme 
měli v obci Strání „Vítání občánků“. 
Přivítali jsme do života 5 dětí. Jak se 
jmenují? Benjamín Toman, Rosálie 
Zderčíková, Martin Janovský, Vojtěch 
Zdráhala, Marie Jankových. Přejeme 
jim spokojený život plný lásky, zdraví  
a radosti.

Barbora Macková

Vítání občánků na Zámečku

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA
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chtěla bych vám touto cestou po-
děkovat za celoroční příspěvky do hu-
manitární sbírky pro Diakonii Broumov, 
kterou pořádáme vždy na jaře a na 
podzim a zároveň vás poprosit, abyste 
mimo vyhlášený čas sbírky věci neno-
sili, nemáme skladovací prostory.

Letos jsme opět prodejem vánoč-
ních růží podpořili dětskou onkologii  
v Olomouci. Moc vám děkujeme. Ni-
kdy nevíme, zda jejich pomoc nebude 
potřebovat některé z našich dětí. Třicet 
mini růží jsme věnovali s dětmi ze zdra-
votnického kroužku našim milým spo-
luobčanům v domě s pečovatelskou 
službou, myslím si, že je to potěšilo  
a děti získaly zkušenost, jak se pečuje  
o naše seniory.

Ještě bych ráda touto cestou podě-
kovala vedení obce za finanční příspě-
vek. Díky němu jsme mohli uskutečnit 
zájezd a ještě potěšíme naše spoluob-
čany v domově důchodců v Kunovicích 
a na Velehradě pěkným dárkem.

V únoru se na vás těšíme na výroč-
ní schůzi, kterou jsme v době covidu 
nemohli uspořádat, a doufáme, že při-

vítáme nové členy. Rádi bychom uspo-
řádali i kurz první pomoci, pokud bude 
zájem. 

A hlavně bych vám jménem naší or-
ganizace chtěla popřát krásné, spoko-
jené a požehnané vánoční svátky a do 
nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí 
a klidu. 

Vítězslava Kubíčková

Vážení a milí členové a příznivci ČČK Květná,

Jménem Charity Uherský Brod děku-
ji Vám všem, kteří vidíte a podporujete 
naši snahu pomáhat. Děkujeme vedení 
obce Strání, bez kterého by byla naše 
pomoc těžká. Děkujeme lékařům, lékár-
ně, všem zaměstnancům obce Strání, 
personálu restaurace Na Zámečku a ze-
jména duchovnímu správci naší farnos-
ti, kteří pečují o naši duchovní pohodu. 

Děkujeme sponzorům – obci Strání 
a Březová, firmě VASTAP, MUDr. Konči-
tíkové, Mgr. Jiroutové a dalším dárcům, 
kteří nám pomáhají i finančně. 

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 a pečovat jak nejlépe umíme.  

 Je nám to líto, ale dne 31. 12. 2022 
ukončuje z finančních důvodů svoji čin-
nost Ambulantní odlehčovací služba 
Strání, kterou jsme v DPS provozovali 
od roku 2020.

Miroslava Havlíková
vedoucí Pečovatelské  

a Odlehčovací služby Strání

Poděkování
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Dne 23.listopadu 2022 proběhlo 
slavnostní udílení prestižních ocenění  
v programech Národních cen kvality 
ČR (NCK), které se konalo ve Skleně-
ném sále Ministerstva průmyslu a ob-
chodu (MPO). Tento program je tedy 
pod taktovkou Ministerstva průmyslu  
a obchodu ve spolupráci s Radou kvali-
ty ČR a Národní politikou kvality.

V České republice se udílení Národ-
ních cen kvality stává každoročně vy-
vrcholením podzimních akcí v rámci 
listopadu – Měsíce kvality. Záštitu nad 
slavnostním oceňováním převzal Edu-
ard Muřický, předseda Rady kvality ČR.

Medailonek o nás k Národní ceně kva-
lity ČR: https://youtu.be/qiybyoZUHv4.

 
Národní ceny patří mezi nejstarší  

a nejprestižnější ocenění udělovaná  
v České republice. Prestiž tohoto oce-
nění vyplývá z komplexního hodnocení 
a objektivního ověřování kvality všech 
činností firem, které usilují o získání 
Národní ceny. Je posuzována nejen 
kvalita výroby či poskytovaných služeb, 
ale i hospodářské výsledky, úroveň ma-
nagementu a vztah k zaměstnancům, 
životnímu prostředí a společnosti. Díky 
využití Modelu excelence EFQM jsou 
Národní ceny kvality nesrovnatelné  
s jakýmkoli jiným oceněním na světě.

Tato soutěž je dobrovolná, ale jedi-
nečná a byly dva programy, do kterých 
jsme se mohli přihlásit. Standardně se 
začíná prvním stupněm, což je model 
Start Plus a dalším krokem je model 
EXCELENCE, do kterého jsme se přihlá-
sili opakovaně i my a který je brán jako 
nejvyšší úroveň. 

Důvody našeho přihlášení by se daly 
charakterizovat níže:
- zpětná vazba a srovnání od účas-

ti v roce 2019 včetně zpřísněných 
požadavků,

- možné získání národního a meziná-
rodně uznávaného ocenění – „Reco-
gnized by EFQM“ s platností na 3 roky,

- externí a nezávislá zpětná vazba  
v podobě silných stránek a oblastí pro 
zlepšení z jiného úhlu pohledu než zá-
kaznického či systémového,

- zařazení do mezinárodní databáze 
EFQM.

KASKO mezi nejlepšími

Proběhla pečlivá příprava a samotné 
hodnocení naší společnosti na místě. 

Výsledkem toho všeho je, že 
KASKO získalo ocenění Excelentní fir-
ma v rámci České republiky - 2. místo, 
s dosažením pěti hvězd v mezinárod-
ním měřítku.

V rámci České republiky na 1. místě 
v oblasti automobilového průmyslu.

Je vidět, že naše firma z našeho  
regionu se propracovala v tomto mezi-

Firma KASKO získala mezinárodní ocenění EXCELENCE
národním hodnocení do zajímavé spo-
lečnosti větších a nadnárodních firem.

Je to ocenění dlouhodobé a kva-
litní práce všech zaměstnanců firmy 
KASKO.

Na slavnostní předávání ocenění 
se můžete podívat zde: https://youtu.
be/x-pl8gw3DkU

 Kamil Bárta
ředitel úseku kvality a environmentu
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Adventní odpoledne nám v Domě  
s pečovatelskou službou zpříjemnili 
žáci 6.tříd Základní školy Strání. Pod 
vedením paní učitelky Hanky Miklášové 
se jim to zpívalo! Někteří zahráli i na hu-
dební nástroje. Byli moc šikovní, nálada 
byla výborná, a dokonce i naši klienti si 
zazpívali. 

A jako překvapení přišel mezi nás  
i sv. Mikuláš s pravými anděly. Tak dob-

ře, přišel i čert, kterému se tam i někdo 
pozdával jako vhodný kandidát, ale  
u nás nikdo nezlobí, a proto se rozdá-
valy dárečky. Paní učitelka Miklášová 
vlastnoručně upekla perníčky a děti vy-
robily přáníčka. 

Děkujeme, že i naše děti myslí na se-
niory v naší obci. Byly úžasné. Děkuje-
me paním učitelkám Hance Miklášové 
a Marušce Šimkové, které doprovodila 

Vánoční besídka s překvapením

OSTATNÍ

i samotná paní ředitelka Iva Stupková.
A já už jenom přetlumočím přání na-

šich klientů a posílám vánoční pozdrav 
i Vám všem. 

 Miroslava Havlíková,
vedoucí Pečovatelské  

a Odlehčovací služby Strání

Děti z kroužku „Zdravoťák“ navštívily 
místní Dům s pečovatelskou službou. 
Vzpomněly si na naše klienty, před-
nesly vánoční přání, zazpívaly koledy  
a obdarovaly je kytičkou a úsměvem.  
V doprovodu paní Vítězslavy Kubíčko-
vé jim to šlo skvěle. A nezapomněly ani 
na naše starostlivé pečovatelky. 

Děkujeme.
Poděkování jménem klientů a perso-

nálu DPS napsala:

Miroslava Havlíková, 
vedoucí PS a OS Strání

Vánoční hvězda pro naše klienty z DPS
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Vas lokalnf prodejce zahradnf techniky 

  
  Děkujeme za dobrou spolupráci  

     v  uplynulém roce a přejeme Vám 
  

příjemné  prožití vánočních svátků  
a  šťastný nový rok 2023 

 
                                                                        

Albera Morava s.r.o.  
Prodejce zahradní a komunální techniky 
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Prodejte svou nemovitost bezpečně a spolehlivě!
 výhodně prodáme váš byt, dům i pozemek          zajistíme vám spolehlivého nájemníka
 stanovíme aktuální tržní hodnotu vaší nemovitosti       ihned vykoupíme vaši nemovitost
 jsme rodinná firma s 6 pobočkami ve Zlínském kraji      zajistíme vám výhodné financování

Již 30 let plníme sny o novém bydlení.

KAMILA LEGÁTOVÁ
VAŇKOVÁ
realitní makléř

tel.: 773 60 60 53
e-mail: legatova@zvonek.cz

Pomůžu s prodejem
i Vašeho bytu, domu 
nebo pozemku!



Kadeřnictví Alžběta Macová
oznamuje, že od ledna 2023 

se bude nácházet na nové adrese 
a to Na Kopci 156 (vedle hasičárny).

 

A součastně přeje všem 
klidné a požehnané 

svátky vánoční.
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Fotografie na přední straně:
Velká Javorina 13.12.2022 (foto: Jiří Zerzáň)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. Malí harmonikáři ze ZUŠ Strání  (foto: Barbora Macková) / 2. Závěrečná Setkání harmonikářů a heligonkářů ve Strání 
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Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 8. Setkání seniorů 80+ na Zámečku (foto: Barbora Macková)

Fotografie zadní strana:
1.- 4. Rozsvicování vánočních stromů (foto: Barbora Macková)/ 5. Šesťáci pro seniory z DPS (foto: archiv školy) / 6. Zdravoťák 
potěšil seniory (foto: Miroslava Havlíková)
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