
Zpravodaj
Obce Strání
3 - 4 / 2019 - Ročník 40

Radostné Svátky vánoční a  mnoho úspěchů v roce 2020 Vám přejí
Antonín Popelka - starosta, Marian Flekač - místostarosta, členové obecní rady a zastupitelstva, 

pracovníci obecního úřadu, místního hospodářství a restaurace Zámeček
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Bydlení 
Bylo vybudováno nebo zrekonstruováno: 
• 7 NOVÝCH SOCIÁLNÍCH bytů - v ulici 
Ořechová byla dokončena rekonstrukce 
bývalé staré ubytovny, kde vzniklo sedm 
nových  ,,sociálních„ bytů. Nájemci, kteří 
splňují podmínky sociálního bydlení, 
se už tento měsíc stěhují do nových 
prostor. 

• 2 NOVÉ BYTOVÉ JEDNOTKY - v místě 
bývalé školky a později výrobního areá-
lu ve Květné vznikly dva nové moderní 
byty o výměře 120 a 97 m2. Také tyto 
byty jsou v tomto měsíci připraveny 
k nastěhování. 

• 23 PARCEL PRO VÝSTAVBU NOVÝCH 
RODINNÝCH DOMŮ - v tomto roce byly 
kompletně dobudovány inženýrské sítě 
v lokalitě Nová hora, kde začíná výstav-
ba nových rodinných domů. Po splaš-
kové, dešťové kanalizaci a vodovodním 
řádu se tento rok podařilo dokončit 
rozvod plynu a položení kabelů pro 
veřejné osvětlení. Vše v majetku obce. 
Dále firma EON vybudovala rozvod NN 
a přípojky elektřiny pro všech 23 domů. 
Také byla vybudována příjezdová ko-
munikace, zatím bez obrubníků a živič-
ného povrchu. Lokalita je tak komplet-
ně připravená k následující výstavbě 
rodinných domů.

Plánujeme
V příštím roce se chceme zaměřit 

hlavně na zpracování dokumentací 
k  projektům, k nimž je možnost žádat 
peníze z dotačních titulů. Z  projektů 
jmenujme:

1. Varovný systém (místní rozhlas)
Byl vypracován projekt na vybudování 
zcela nového „varovného systému“, kte-
rý mj. počítá s čidlem na měření hladiny 
Klanečnice.

Projekt byl úspěšně schválen na 
SFŽP (Státní fond životního prostředí) 
a k jeho realizaci nám bude poskytnuta 
dotace 70% způsobilých nákladů. Pro-
jektová cena je 4,5 mil. korun.

Realizace je plánovaná na příští rok 
2020.

2. Kontejnery na sběrný dvůr
Rovněž úspěšný byl projekt na koupi 

čtyř nových kontejnerů ABROL s kapa-
citou každého kontejneru 35 m3.

Byla nám již schválena dotace 
s SFŽP 80 % na nákup. Cílem projektu 
je snížit náklady ve sběrném hospodář-
ství. Nynější kontejnery mají kapacitu 
pouze 5 m3, kvůli čemuž je nutný čas-
tější vývoz sběrné firmy.

Termín realizace je také v příštím 
roce 2020.

Starosta informuje
Vážení spoluobčané, blíží se konec 

roku 2019 a nastal tak čas na malé bi-
lancování, co se v naší obci změnilo 
nebo vybudovalo v tomto roce. 

Jak někteří víte, proběhlo několik in-
vestičních akcí, které byly dokončeny 
a  můžeme je tak započítat do dalšího 
majetku obce.

Investice  
přesáhly  50 mil. korun 

V roce 2019 jsme úspěšně dokončili 
nebo realizovali hned několik projektů:
• došlo k rekonstrukci fotbalových 
kabin,
• byla vybudovaná nová místní komuni-
kace ve Květné u “garáží¨,
• zrekonstruovalo se  veřejné prostran-
ství u obecního úřadu, kde vzniklo mimo 
jiné také 12 nových parkovacích míst,
• byla dokončena poslední rekonstruk-
ce elektroinstalace a úpravy pavilonu C 
a D v Základní škole,
• zakoupilo se mobilní kluziště do ma-
jetku obce.
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3. Rekonstrukce VO (veřejného 
osvětlení). Máme vypracovanou pro-
jektovou dokumentaci a podali jsme 
žádost o dotaci na rekonstrukci VO.

Jedná se o výměnu jak svítidel, tak 
starých stožárů podél celé hlavní cesty 
1/54. Kabely budou položeny do země 
s možností internetového propojení.

Projekt byl podán na MAS Východní 
Slovácko. V případě úspěšného schvá-
lení bude termín realizace v  rozmezí 
roků 2020 – 2021. Předpokládaná cena 
je 4.mil korun.

4.Oprava chodníků v obci Strání
Tak zní název již vypracovaného pro-
jektu na opravu chodníků rovněž podél 
hlavní cesty 1/54. Podali jsme žádost 
o dotaci na SFDI (Státní fond dopravní 
infrastruktury).

Projektová cena je 18. mil korun. Reali-
zace bude navazovat na rekonstrukci VO, 
obě tyto akce povedou ve stejné trase.

Termín realizace bude záležet na 
úspěšnosti podaných žádostí. Odhad je 
rok 2020 – 2022.

5. Demolice bytového domu (Dolní 
Dvůr). Dále máme zpracovaný projekt 
na demolici zchátralé a opuštěné bu-
dovy ve Květné. V lednu příštího roku 
budeme podávat žádost o dotaci na 
MMR (Ministerstvo pro místní rozvoj.) 
Odhadovaná cena je 4.mil korun. Při 
úspěšnosti a schválení projektu je mož-
né dosáhnout na 60 – 70% způsobilých 
nákladů.

Odhad případné realizace by byl také 
v roce 2020 – 2021.

6. Projekt „Obnova rybníka v obci 
Strání“. Byl zadán projekt na rozšíření 
rybníka v přítokové části a opravu hrá-
ze. Projekt by měl být vypracován do 
dubna příštího roku. Následná žádost 
o dotaci bude podána na Ministerstvo 
zemědělství.

7. Sportovní hala. V říjnu tohoto roku 
jsme zadali vypracování architektonic-
ké studie na výstavbu nové sportovní 
haly, která by měla být využitelná pro 
všechny sporty v naší obci. Po základ-
ním vypracování bude prostor na připo-
mínkování a korekce z řad sportovních 
oddílů. Doufáme, že se podaří vypra-
covat kvalitní studii a následně preciz-
ní projektovou dokumentaci, kterou 
bychom také chtěli použít při některé 
z dotačních příležitostí. Věříme, že do-
kážeme vytvořit pro naše občany kva-

litní sportovní zázemí ke všem pohybo-
vým aktivitám.

8. Rekonstrukce podlahy v tělocvič-
ně ZŠ. Chystáme se schválit zadání 
projektové dokumentace na rekon-
strukci podlahy v tělocvičně Základní 
školy, také pro případné použití k dotač-
nímu titulu.

9. Kulturní stánek (dům?)
Je to jeden z největších problémů naší 
obce. Nastal čas  se s tím poprat. Mož-
nosti jsou dvě. Buď se všechno sloučí 
do jedné budovy (sport a kultura) “Mul-
tifunkční haly”, nebo pokusit se odkou-
pit a zrekonstruovat bývalý (ve své době 
nadčasový) vyhořelý kulturní dům.  
Proto jsme nechali zpracovat také ar-
chitektonickou studii na rekonstrukci 
kulturního domu a pak vybrat nejvod-
nější variantu z hlediska finančního, 
účelového, praktického s přihlédnutím 
na budoucí požadavky v naší obci.  
Jsme jednou z nejkulturnějších obcí 
nejen v regionu, ale i celorepublikovém 
měřítku a tak je nutné, aby jsme o ta-
kový dar nepřišli, vyřešit toto úskalí co 
nejrychleji. Není na co čekat... 

Investice a rekonstrukce 
2020 

Mimo projekty z dotačních titulů plá-
nujeme na příští rok ještě několik dal-
ších investičních aktivit. 

10. Novostavba objektu zázemí 
hřbitova. Jedná se o výstavbu sociá-
lek pro veřejnost a zázemí se sklado-
vacími prostory pro správce na novém 
hřbitově.

11. Zateplení bytového domu 795 
na sídlišti ve Květné.

12. Rekonstrukce místní komunika-
ce u bytového domu 208 Rubanice.

13. Stavební úpravy v MŠ Květná. 
14. Výstavba nové bytové jednotky 

(jednoho bytu) ve Květné v areálu bý-
valé MŠ

15. - Výstavba nových parkovacích 
míst.
Mimo tyto základní priority nás čeká 
řada ,,menších“ rekonstrukcí a oprav, 
které vždy vyplynou z  momentálních 
provozních potřeb.

Doufáme , že se nám z těchto 
cílů podaří co nejvíce k všeobecné 
spokojenosti. 

Antonín Popelka, starosta obce 

Vánoční pracovní 
doba OÚ Strání
Pondělí 23. 12. _______ 8:00 - 12:00 
Pátek 27. 12. _________ 8:00 - 12:00  
Pondělí 30. 12. _______ 8:00 - 12:00  
Úterý 31. 12. _____________ ZAVŘENO 
Čtvrtek 2. 1.  ______________ ZAVŘENO

Vánoční provozní 
doba Zámeček
Úterý 24. 12. ____________ ZAVŘENO 
Středa 25. 12. _____________ ZAVŘENO
Čtvrtek 26. 12. __  (nevaříme)10:00 - 23:00 
Pátek 27.12. ____________ 10:00 - 23:00 
Sobota 28. 12. __________ 10:00 - 23:00 
Neděle 29. 12. __________ 10:00 - 21:00 
Pondělí 30. 12. __________ 10:00  - 21:00
Úterý 31. 12. ____________ 10:00 - 17:00 
Středa 1. 1. ______________ 18:00 - 20:00 

Od pátku 27.12. – úterý 31.12. 
vaříme do 16.00 hod. 

Děkujeme za pochopení!

Vánoční provozní 
doba Sběrný dvůr
23. 12. 2019 - 1. 1. 2020 ___ ZAVŘENO 
Čtvrtek 2. 1. 2020 ______ 13:00 - 15:00

Svoz komunálního 
odpadu
v obci Strání bude probíhat v úterý 
24.12.2019 - na Štědrý den.
Svoz plastů bude probíhat v pondělí 
23. 12. 2019 od 7:00 - 15:00 ve Strání 
i ve Květné!

eNeschopenky
Nová legislativa zavádí od 1. ledna 

2020 povinnou elektronizaci rozhodo-
vání o dočasných pracovních neschop-
nostech, tedy tzv. eNeschopenku. Ta 
nahradí dosavadní „neschopenku“ pa-
pírovou. ENeschopenka zásadně zjed-
noduší tok informací, protože elektro-
nicky propojí hned tři subjekty - lékaře, 
zaměstnavatele a Českou správu soci-
álního zabezpečení. Hlavní změny pro 
pojištěnce jsou shrnuty v následujícím 
desateru. 

Eliška Málková
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Výpis usnesení 
7. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Strání konaného 
dne 1. 11. 2019

Výpis usnesení 
6. zasedání Zastupitelstva 
obce Strání konaného dne 26. 8. 2019

7/1 Zastupitelstvo obce Strání ur-
čuje ověřovatele zápisu: Sabína Kolajo-
vá Popelková,  Ing. Dalibor Stupka, za-
pisovatelka: Mgr. Michaela Grebíková, 
sčitatelka: Mgr. Eliška Málková

7/2 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: předseda:  
Ing. Martin Havlík, Ph. D., MBA, MSc., 
členové: Antonín Zámečník, Josef 
Popelka

7/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje doplněný program 7. zasedá-
ní ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapiso-
    vatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Mobilní kluziště
6. Rozpočtové opatření č. 12
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

7/4 Zastupitelstvo obce Strání bere 
na vědomí zprávu o činnosti rady obce

7/5 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje firmu Icecool.cz s.r.o., Hor-
níkova 2533/34 A 628  00 Brno Líšeň 
jako dodavatele ledové plochy Strání za 
cenu 1.812.580,-- Kč s DPH.

7/6 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje ,,Smlouvu o dílo – Ledová 
plocha Strání“ uzavřenou s firmou Ice-
cool.cz s.r.o., Horníkova 2533/34 A, 628  
00 Brno Líšeň, IČO: 05341281.

7/7 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 12 dle 
návrhu.

Antonín Popelka, starosta

                                                                                                

6/1 Zastupitelstvo obce Strání ur-
čuje ověřovatele zápisu: Mgr. Ondřej 
Benešík, Antonín Zámečník, zapisovatel-
ka: Mgr. Michaela Grebíková, sčitatelka: 
Mgr. Eliška Málková

6/2 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: předse-
da: Mgr. Anna Mimochodková, členo-
vé:   Ing. Martin Havlík, Sabína  Kolajová 
Popelková 

6/3 Zastupitelstvo obce Strání schva-
luje doplněný program 6. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapiso-
    vatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
6. Zpráva o činnosti Finančního výboru - 

kontrola plnění usnesení ZO č. 4/2019
7. Obecní pozemky
8. Kupní smlouvy Nová Hora
9. Kluziště
10. Žádost o finanční dar pro SDH Strání
11. Rozpočtové opatření č. 9
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

6/4 Zastupitelstvo obce Strání bere 
na vědomí zprávu o činnosti rady obce

6/5 Zastupitelstvo obce Strání bere 
na vědom zprávu o činnosti Kontrolního 
výboru

6/6 Zastupitelstvo obce Strání bere 
na vědomí zprávu o činnosti Finančního 
výboru

6/7 Zastupitelstvo obce Strání schva-
luje směnu části pozemku ve vlastnictví 
Obce Strání  parc. č. 6227/3 v k.ú. Strání 
o výměře cca 770 m2 za pozemek parc. 
č. 329/43 v k.ú. Strání o výměře 41 m2, 
který je ve vlastnictví J.P., Strání. Rozdíl 
ve výměře pozemků, tedy celkem cca 
729 m2 uhradí paní J.P., Strání za cenu 
150,-- Kč bez DPH za 1 m2 dle znalec-
kého posudku č. 2531 – 138/2019. Vy-
hotovení geometrického plánu, znalecký 
posudek, směnnou a kupní smlouvu 
a poplatek za vklad do katastru nemovi-
tostí uhradí paní J.P.,Strání.

6/8 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku ve vlast-
nictví Obce Strání parc. č. 2561/1 v k.ú. 

Strání, nově označeno parc.č. 2561/56 
v k.ú. Strání o výměře 116 m2 za cenu 
40,-- Kč bez DPH za 1 m2 žadatelům: J. 
a A. P., Strání. Kupující na své náklady za-
jistí vyhotovení kupní smlouvy, geomet-
rického plánu a uhradí poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí.

6/9 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku ve 
vlastnictví Obce Strání parc. č. 6222/75 
v k.ú. Strání o výměře 105 m2 za cenu 
114,-- Kč bez DPH za 1 m2 dle znalec-
kého posudku č. 2529 - 136/2019 žada-
telce: Z. K. Strání - Květná. Vyhotovení 
geometrického plánu, znalecký posu-
dek, kupní smlouvu a poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí uhradí paní Z. K. 
Strání - Květná.

6/10 Zastupitelstvo obce Strá-
ní schvaluje kupní smlouvu o převo-
du vlastnictví k  nemovitostem, a to 
k  pozemku parc. č. 2571/41 a parc. č. 
6572/54 (po schválení komplexní po-
zemkové úpravy parc. č. 14684 ) o vý-
měře 1007 m2 v  katastrálním území 
Strání, jak je zapsáno na LV č. 10001 
pro katastrální území Strání, včetně za-
vkladování omezení vlastnického práva 
(předkupní právo) ve prospěch Obce 
Strání, uzavřenou mezi Obcí Strání a pa-
nem P. B., Strání - Květná a K. B., Prakši-
ce. Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 302.100 Kč bez DPH, celková kupní 
cena 365.541 Kč s DPH.

6/11 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitostem, a to k po-
zemku parc. č. 2571/37 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č. 14698) o  výměře 808 m2 v  katas-
trálním území Strání, jak je zapsáno 
na LV č. 10001 pro katastrální území 
Strání, včetně zavkladování omezení 
vlastnického práva (předkupní právo) 
ve prospěch Obce Strání, uzavřenou 
mezi Obcí Strání a  panem R. Z. ,Strá-
ní. Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 242.400 Kč bez DPH, celková kupní 
cena 293.304 Kč s DPH.

6/12 Zastupitelstvo obce Strání 
pověřuje Radu obce Strání vyhláše-
ním výběrového řízení na dodavatele 
mobilního kluziště.

6/13 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje finanční dar ve výši 85.000 Kč 
na historický prapor pro SDH Strání.

6/14 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 9 dle 
návrhu.

Antonín Popelka, starosta

ZPRÁVY Z OBCE

6





Program 
vánočních 
bohoslužeb  
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání

Út 24. 12. / Štědrý den 
- po celý den je možnost vzít si v kostele 
světlo z Betléma
15.00 hod. / mše svatá pro děti
22.00 hod. / mše sv. ze Slavnosti Naro-
zení Páně - „Půlnoční“

St 25. 12. 
Slavnost Narození Páně
7.30 hod. / mše svatá
9.00 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá
13.00 - 18.00 hod. / kostel bude ote-
vřen k prohlídce betléma

Čt 26. 12. 
Svátek sv. Štěpána
7.30 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá
18.00 hod. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 

Pá 27. 12. 
Svátek sv. Jana Evangelisty
17.30 hod. / mše svatá s žehnáním vína

So 28. 12.
Svátek betlémských Mláďátek
18.15 hod. / mše svatá

Ne 29. 12. / Svátek Svaté 
Rodiny Ježíše, Marie a Josefa
 7.30 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá

Po 30. 12. 
17.30  hod. / mše svatá

Út 31. 12. / Sv. Silvestra
16.00 hod. / mše svatá na poděkování 
za uplynulý rok

St 1. 1. / Nový rok 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7.30 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá
18.15 hod. / mše svatá

Novinky 
z knihovny:
Beletrie: 
Clayův most - Zusak, M
Záhada zlaté štoly, aneb, Tři zločiny,
které rozřešil královský prokurátor Ol-
dřich Z Chlumu - Vondruška, V
Kráska a zvíře - Dán, D
Klíč k Rebece - Follett, K
Nutné lži - Chamberlain, D
Dotek vraha - Ludvíková, J
Johana z Rožmitálu - Hanibal, J
Krajiny mých srnců - Tabášek, A
Nevěsta, která měla - MacGregor, J
Zúčtování - Grisham, J
Apage Satanas! 13 - Vondruška, V
Až do nejdelší smrti - MCBain, Ed
Ďábel nosí kilt - Enoch, S
Poslední prázdniny - Cimický, J
Láska a tetování - Hawkins, J.D. 
Šťastné shledání - Cartland, B
Vražda na svatbě  - Bým, P
Simonino tajemství - Benková, J
Ztracené dopisy - Mitchell, S
Pravda - Raabe, M
Svatba v Paříži - Nash, Ch
Zemřeš v další kapitole - Robb, J. D. 
Pohřbené tajemstv - Mc Dermid, V
Chirurg - Dvořáková, P
Návrat - Pittnerová, V

Beletrie pro děti: 
Chci být hasičem - Gréban, Q  
Rozcuchané štěstí - Zadinová, R 
Vílí pohádky - Dyntarová, D
Kouzelné srdce - Ohlsson, K
Viktor a případ zmizelého srdce 
- Jurková, P 
Nejkrásnější pohádky
Ustrašená veverka - Reitmeyer, A
Mlsný ježek Toník - Reitmeyer, A  

Naučná literatura: 
České písničky
Panovníci českých zemí - Dřišťanová, K
Z ničeho něco k něčemu - Romei, J
Čtrnáct barev Vánoc - Poláková, J
Přírodní léčení - Corkhill, M
Angličtina: domácí doručovatel pro 
školáky - Pařízková, Š
Intimní historie: od antiky po baroko
 - Vondruška, V
Odpovědi z nebe: život po životě a ne-
uvěřitelná setkání - Francis-Cheung, T

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Vánoční provozní 
doba IC a knihovny
Strání
23. 12. 2019 - 2. 1. 2020 ___ ZAVŘENO

Čtení ve školce
Knihovna Strání se zapojila do akce 

celé Česko čte dětem.
V měsíci říjnu jsem navštívila Mateř-

skou školku ve Strání oddělení předško-
láků a po obědě jsem četla pohádku od 
Jiřího Kahouna O čertech, medvědech, 
myškách a všech mých přátelích. 

Děti si ulehly do svých postýlek a za-
čala jsem číst. Pro děti to bylo něco no-
vého, když přijde paní knihovnice číst. 

„Posláním obecně prospěšné společ-
nosti Celé Česko čte dětem je prostřed-
nictvím společného čtení budovat pev-
né vazby v rodině. Pravidelné předčítání 
dětem má obrovský význam pro rozvoj 
jejich emocionálního zdraví. Předčítání 
rozvíjí paměť a představivost, učí myš-
lení. Předčítání utváří pevné pouto mezi 
rodičem a dítětem. My neříkáme „Jdi 
a čti si!“, ale „Pojď, budu ti číst.“ Stačí 20 
minut denně. Každý den.“

Marcela Schönbaumová, knihovnice

FARNOST KNIHOVNA a IC
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Přejeme Vám na svátky, 

časy jako z pohádky.

Vaše přání ať se splní 

a srdce spokojeně vrní.

Šťastné a veselé Vánoce,

štěstí, zdraví a spoko-

jenost v příštím roce

přejí všem čtenářům a

návštěvníkům knihovny 

a informačního centra

Marcela Schönbaumová
a 

Barbora Macková

Týden knihoven je celostátní akce, 
kterou vyhlašuje pravidelně Svaz kni-
hovníků a informačních pracovníků 
(SKIP). 

Je pořádán v  knihovnách po celé 
České republice od roku 1997. Každým 
rokem tak velké množství knihoven 
představuje své nové i stávající služby, 
přičemž se konají stovky aktivit zamě-
řených na knihu a čtenářství vůbec. 
Knihovny celý týden naplňovaly pro-
gram besedami se známými lidmi či 
spisovateli a diskuzními setkáními na 
různorodé náměty. 

Touto akcí chtějí vzbudit pozornost 
nejen u svých pravidelných návštěvníků 
a čtenářů, ale především u široké veřej-
nosti. V  důsledku stále nových infor-
mačních a komunikačních technologií 
se rovněž mění ráz a povaha knihovnic-
kých služeb, které na tuto skutečnost 
reagují zcela novým přístupem ke svým 
uživatelům. Nabízí taktéž určitou alter-
nativu k náplni volného času nejen do-
spělých, ale také dětí, dopomáhají roz-
víjet zájem o čtení, čímž se spolupodílí 
na zvyšování úrovně jejich vzdělanosti. 

A proto knihovna Strání připravila na 
celý týden bohatý program jak pro děti, 
tak i pro dospělé. 

23. ročník Týdne knihoven byl letos 
konán od 30. září. – do 4. října 2019. 
Po celý týden byla registrace čtenářů 
zdarma, také byla vyhlášena „amnestie 
dlužníků“. Do knihovny se přihlásilo 13 
nových čtenářů.  

V úterý 1. října od 15:00 hodin probě-
hl v knihovně salón krásy, některé ženy 
této akce využily a přišly se zkrášlit 
a dozvědět se něco nového od kosme-
tické poradkyně paní Boženky Popel-
kové. Mohly také vyzkoušet kosmetic-
ké přípravky značky Mary Kay. Líčení, 
které zde probíhalo, bylo zcela zdarma. 
Tato akce byla moc pěkná. Kdo přišel, 
odcházel spokojený a krásný a určitě 
nelitoval. 

Ve čtvrtek 3. října 2019 proběhlo od-
poledne veřejné čtení knih. Do této akce 
se zapojily dívky ze 4. ročníku. Četli 
jsme si knihu od Vojtěcha Steklače Pe-
kelná třída, která je oblíbenou literatu-
rou pro mládež. Odpoledne uteklo jako 
voda a všichni jsme se shodli, že to byl 
pěkně strávený čas. Dívky byly odměně-
ny ovocným čajíkem, který nás zahřál u 
četby, dále sladkostmi a záložkami. 

Akce nebyla nijak ojedinělá. Pravi-
delně si s holkami čteme každý čtvrtek 
v odpoledních hodinách, kdy žáci čekají 
na své kroužky. 

Chtěla bych poděkovat holkám Na-
tálce Zámečníkové, Štěpánce Janov-
ské, Adriance Bortlové, Simonce Bruš-
tíkové, Terezce Končitíkové, Michalce 
Dzurákové, Barunce Popelkové a Adél-
ce Adámkové za jejich ochotu, že si při-
šly aktivně číst. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Jaký byl týden knihoven ve Strání? Pravidelné setká-
vání v knihovně 
s žáky 7. a 9. tříd

 Žáci ze sedmých a devátých tříd 
s  paní učitelkou Jančovou navštěvují 
pravidelně knihovnu  v hodinách litera-
tury a vyhledávají si knihy a různé in-
formace a pracují s obsahem knih. Na 
úvod jsme si zopakovaly řazení knih 
v knihovně a také žáci byly seznámeny 
s knihou.

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA a IC
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Beseda 
s předškoláky 

Ve čtvrtek 28. listopadu navštívili 
naši knihovnu předškoláci z MŠ Strání. 
Úvodem jsem je seznámila s  knihov-
ním a výpůjčním řádem. Děti byly také 
seznámeny se základními informacemi 
jako např. kdo je spisovatel nebo kdo je 
ilustrátor. Ukázali jsme si, jakým způ-
sobem se třídí knihy v  knihovně. Řekli 
jsme si, co je beletrie neboli krásná li-
teratura a co je naučná literatura, jak 
řadíme knihy do poliček a co znamenají 
barevné štítky na hřbetech knih. Dále 
jsme si povídali o tom, co je knížka a 
z čeho se skládá. Ke konci besedy jsem 
jim četla z knihy Marie Kubátové - Velká 
kniha pohádek. Vybrali jsme hned prv-
ní pohádku Macinka a Povídalek. Děti 
pečlivě poslouchaly a bylo vidět, že jich 
tato pohádka zaujala. Na závěr byly děti 
odměněny sladkostmi a vánočním po-
hledem Strání. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

V pátek 4. října 2019 proběhla v mul-
tifunkčním sále v dopoledních hodinách 
přednáška o Holubyho chatě – součást 
odboje na moravsko-slovenském po-
mezí (1939 – 1945). 

Tuto besedu jsem uspořádala v rám-
ci Týdne knihoven pro žáky z II. stupně 
ZŠ a ZUŠ Strání.

Miroslava Poláková se narodila 
v  roce 1955, žije v  Uherském Brodě. 
Maturovala na Gymnáziu J. A. Komen-
ského v  Uherském Brodě, poté vystu-
dovala češtinu a dějepis na Filozofické 
fakultě Masarykovy univerzity v  Brně, 
kde také získala doktorát. 

Od roku 1981 vyučuje na Gymnáziu 
v Uherském Hradišti. Deset let působi-
la coby odborná asistentka na katedře 
kulturologie na Univerzitě Konštantína 
Filozofa v Nitře a také na Panevropské 
vysoké škole v Bratislavě. Překládá kni-
hy ze slovenštiny a je aktivní v řadě or-
ganizací. Získala různá ocenění, stala se 
osobností kultury města Uherský Brod, 
oceněnou pedagožkou Zlínského kraje. 

Letos převzala hlavní cenu Egona Erwi-
na Kische za svou knihu Měli odvahu 
žít, která je výsledkem jejího téměř tři-
cetiletého úsilí, kdy sbírala fakta o tom, 
jak v letech 1939 – 1945 fungoval pro-
tinacistický odboj na Uherskobrodsku. 
Proč se do tématu pustila a jaká zjištění 
pátrání v minulosti přineslo, se dozvíte 
23. ledna 2020 na besedě, která bude 
v multifunkčním sále ZŠ Strání.    

PhDr. Miroslava Poláková seznámi-
la žáky s osobností ruského legionáře 
Aloise Zálešáka, jako příkladu angažo-
vanosti legionářů i ve druhé světové vál-
ce. A. Zálešák za 2. světové války převe-
dl přes hranice do zahraničního odboje 
z Holubyho chaty na Velké Javořině na 
3 000 lidí.

Žáci se dozvěděli spoustu zajíma-
vých informací o historii a o založení 
Holubyho chaty.  

 Beseda skončila velkým potleskem.  

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Beseda s PhDr. 
Miroslavou Polákovou, Ph.D. ve Strání

KNIHOVNA a IC
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Brouci tiše spí
Ve čtvrtek 31. října jsme vyšli s lu-

cerničkami a lampiónky na průvod do 
parčíku k benzínce, kde se konal pro 
naše nejmenší milý program s broukem 
Mílou a beruškou Baruškou a dalšími 
brouččími pomocníky. Stezka tmou 
zavedla malé broučky na palouček, 
kde jsme si vyzvedli v bedně s pokla-
dem sladkou odměnu a paní Marcelka 
z knihovny přečetla pohádku o včelích 
medvídcích. Všichni dostali teplý čaj 
a rodičové si popovídali u svařáčku. 
Brouk Míla si udělal hnízdečko pod 
stromem a děti ho zasypaly spous-
tou listí, aby měl teplou peřinu. 
Děkuji všem těm, kteří akci uspořádali 
a fotili, za pomoc a ochotu. Moc si toho 
vážím.

Dětí přišlo přes sto, jejich úsměvy 
a zářící oči nám byly největší pochvalou.

Barbora Macková

Tip na dárky
nejen 
pod stromeček

Obdarujte své blízké něčím hez-
kým, co pochází ze Strání a Květné. 
Máme tu pro vás:
• Plecháček Strání  - 150 Kč
• Hrnek Strání – 100 Kč
• Dětské body s logem Strání i Květ-

né ve velikostech na 6 a 12 měsíců 
- 160 Kč

• Třička dospělácké různé druhy – 
pánské i dámské - 200 Kč

• Nové magnetky ve tvaru srdce - i zim-
ní – 30 Kč

• CD: Marco Čaňo, DH Straňanka, S.E.N., 
David Smetana 

• DVD: Chodíval Matúšek, Fašanky aj.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Slavnost
slabikáře

Není to ještě tak dávno, co prvňáč-
ci poprvé usedli do školních lavic, a ve 
středu 27. 11. 2019 již slavnostně obdr-
želi i svoji první učebnici – slabikář.

Na úvod slavnosti děti zarecitovaly 
rodičům básničky o písmenkách. Poté 
předvedly krátkou ukázku toho, co se 
za 3 měsíce ve škole naučily. 

Na závěr si každé z dětí převzalo od 
paní učitelky svůj slabikář.

KNIHOVNA a IC
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Branný den
Vojensko-historický klub Východní 

fronta připravil pro žáky naší školy v pá-
tek 13. 9. 2019 branný den. Při absol-
vování vyznačeného běžeckého okruhu 
se žáci zastavovali na deseti stanoviš-
tích, kde zdolávali překážkovou dráhu, 
házeli granátem, stříleli, zaměřovali cíl, 
vyzkoušeli si maskování obranné pozi-
ce, postup při úniku nebezpečných lá-
tek, použití plynových masek, dále plnili 
různé úkoly z oblasti topografie a zdra-
vovědy. Branný den obohatili svou pří-
tomností vojáci z 3. pěší roty z Bučovic, 
kteří pro žáky připravili ukázku zbraní 
a seznámili je se zdravovědou.

Všichni vítězové byli odměněni 
medailemi.

Velké poděkování patří také Vojen-
sko-historickému klubu Východní fron-
ta za organizaci celého dne.

Vedení školy

Branný den
Vojensko-historický klub Východní 

fronta připravil pro žáky naší školy v pá-
tek 13. 9. 2019 branný den. Při absol-
vování vyznačeného běžeckého okruhu 
se žáci zastavovali na deseti stanoviš-
tích, kde zdolávali překážkovou dráhu, 
házeli granátem, stříleli, zaměřovali cíl, 
vyzkoušeli si maskování obranné pozi-
ce, postup při úniku nebezpečných lá-
tek, použití plynových masek, dále plnili 
různé úkoly z oblasti topografie a zdra-
vovědy. Branný den obohatili svou pří-
tomností vojáci z 3. pěší roty z Bučovic, 
kteří pro žáky připravili ukázku zbraní 
a seznámili je se zdravovědou.

Všichni vítězové byli odměněni 
medailemi.

Velké poděkování patří také Vojen-
sko-historickému klubu Východní fron-
ta za organizaci celého dne.

Vedení školy

Sběr papíru
Děkujeme všem žákům, rodičům 

i dobrovolníkům, kteří se zapojili do tra-
dičního podzimního sběru papíru. Letos 
jsme odevzdali 7363 kg papíru. Nejen-
že jsme tímto zachránili několik stromů, 
ale snažíme se žáky vychovávat k envi-
ronmentálnímu cítění a odpovědnosti 
za budoucnost.

Vedení školy

Pondělí 2. 9. 2019 bylo pro 29 dětí 
výjimečným dnem. Tyto děti si poprvé 
vzaly své nové aktovky a vydaly se do 
školy. Během slavnostního zahájení na 
ně čekalo malé překvapení v podobě re-
flexní hračky, která pomůže tomu, aby 
jejich každodenní cesta do školy a ze 
školy byla bezpečná.

Společně s rodiči a paní učitelkami 
se pak děti přesunuly do třídy. Domů si 
pak odnášely nejen aktovku plnou škol-
ních pomůcek, ale i spoustu nových 
zážitků.

Přejeme všem prvňáčkům, ať jim je-
jich nadšení a chuť naučit se něco no-
vého vydrží co nejdéle.

Přivítání prvňáčků ve škole

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Sportujeme…
Také tento školní rok jsme zahájili at-

letickými závody. Nejdříve jsme se zú-
častnili Sprinterského víceboje.  Mladší 
žáci ve složení Filip Pavlovič, Jan Po-
pelka, Matyáš Zderčík a Aleš Zderčík  
(7.  ročník) zde získali krásné 3. místo. 
Ještě lépe si vedlo družstvo chlap-
ců z  prvního stupně ve složení Martin 
Havlík (4. ročník) Josef Havlík, Matěj 
Maslaňák a  Viktor Želibabka (5.  roč-
ník), které získalo s  přehledem 1. mís-
to. V  kategorii jednotlivců se navíc na 
1.  místě umístil Martin Havlík ze 4. B 
a na 3. místě Viktor Želibabka.

Dva dny nato jsme jeli do Uherského 
Ostrohu na přespolní běh. V  okresním 
kole získaly dívky Barbora Vintrová, 
Anna Vrbová (9. ročník), Adéla Miklášo-
vá, Kristýna Popelková, Tatiana Popel-
ková a Aneta Pavelková (8. ročník) ve 
velké konkurenci krásné 2. místo. Ne-
chaly za sebou i často vítězící družstvo 
z hradišťské sportovky.

O týden později jsme přijali pozvání 
spřátelené školy Podolie (SK) k  účas-
ti na atletickém pětiboji. Soutěžilo se 
v  běhu na 60 m, vytrvalostním běhu, 
skoku dalekém i vysokém a v  hodu 
kriketovým míčkem. Jen starší katego-
rie chlapců vyměnila hod míčkem za 
vrh koulí. Celé družstvo se umístilo na 
2. místě. Více bodů získala jen atletická 
základní škola z Brezové pod Bradlom. 
V  pětiboji se oceňují také jednotlivci. 
Mezi nejlepšími se umístil Igor Lancůch  
ze 7. A – 2. místo se součtem 1201 
bodů a Adam Želibabka z 8. B – 3. mís-
to s celkovým součtem 2079 bodů. 

Díky pěknému podzimnímu počasí 
se nám také podařilo uskutečnit výlet 
na kolách. Tento byl určen žákům devá-
tého ročníku. Trasa vedla přes Květnou, 
vyšlapali jsme na Kobelňanskou cestu 
a kolem Kamenné búdy na Hrabinu, od-
kud jsme pokračovali podél rybníku až 
ke škole.

V  listopadu se žáci 5. ročníku zú-
častnili florbalového turnaje ČEPS Cup. 
Všichni v  hodinách TV pilně trénovali, 
a  to se jim vyplatilo. Chlapci se umís-
tili na velmi pěkném 5. místě, děvča-
tům se podařilo dokonce získat krásné 
3. místo. 

Začátkem prosince se v  naší tělo-
cvičně uskutečnil další ročník Straňan-
ské laťky. Soutěže ve skoku vysokém 
se kromě naší školy zúčastnili také žáci 
z  Uherského Ostrohu, Dolního Němčí, 
Nivnice a Bojkovic. Netradičně soutěž 
zahájili Mikuláš s  čertem a andělem. 
Za své výkony byli vítězové odměněni 
diplomy a poháry, které do soutěže vě-
novala jako každý rok sklárna Květná – 
Cerva Bohemia . Z našich závodníků se 
na stupně vítězů dostali Matyáš Zderčík 
za 1. místo, Filip Pavlovič za 3. místo 
a Edita Macíčková za 3. místo - všichni 
ze 7. B. Na fotografii vidíte naše nejlepší 
skokany.

Při výuce velmi oceňujeme kladný 
přístup k pohybu, k rozvoji pohybových 
dovedností vedeme žáky také v  růz-
ných kroužcích. Žáci mohou navště-
vovat kroužek volejbalu, basketbalu, 
parkour a děti z družiny sportovní krou-
žek. Celkově však úroveň pohybu stále 
klesá, proto jsem ráda, že se v každém 
ročníku najdou šikovní sportovci.

Zároveň chci poděkovat p. Petru Po-
pelkovi za poskytnutí florbalové výbavy 
pro brankáře.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Rekonstrukce školy
Během letních prázdnin proběhla na 

naší škole kompletní rekonstrukce celé 
budovy pavilonu D, tj. prostorů ZUŠ, 
školních družin, tělocvičen, školní jídel-
ny a kuchyně, dílen a skladů. Proběhla 
zde výměna elektroinstalace, počíta-
čových sítí, rozhlasu, zvonků, hodin, 
kamer a zabezpečení. Nově se žáci 
a zaměstnanci dostanou do této části 
budovy bočním vchodem na čip.

Koncem července 2019 byly v pavi-
lonu D zahájeny práce na rekonstrukci 
sociálních zařízení a sprch pro žáky 
a  zaměstnance školy – II. etapa. Pro-
běhla výměna podlahové krytiny na 
chodbě před učebnami ZUŠ, ve škol-
ních družinách, bývalé zubní ordinaci 
a šatně TV u sprch. 

Za tuto kompletní rekonstrukci za-
stupitelům obce moc děkujeme, zpří-
jemnila nám jak studijní, tak i pracovní 
prostředí.

 Iva Stupková, ředitelka školy
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Poznávám svět
Ve třetím roce školního vzdělávacího 

plánu navážeme na získané poznatky 
z moudra pohádek a zkušenosti z ob-
jevů. Našim zájmem se stane svět. V 
encyklopediích získáme mnohé znalos-
ti. Dobře poznáme naši vesnici, spolu-
občany, poznáme své rodové kořeny. 
Poznáme Českou republiku, prožijeme 
společné chvíle v dalekých krajinách, 
naučíme se číst z mapy, globusu. Na-
ším záměrem není získat jen ency-
klopedické vědomosti, ale především 
upevnit u dětí vztah k lidem, k jejich prá-
ci, posílit vlastenectví dětí, být hrdým 
občanem vesnice, státu. Ovládat pojmy 
jako je: vím, snažím se, raduji se, mám, 
vážím si….

Třetím společným poznáním bude, 
že příroda i lidé jsou součástí velkého 
světa.

Na návštěvě u pana sta-
rosty

Součástí poznávání naší obce je i se-
známit se s panem starostou a s mís-
tem, kde pracuje. Proto jsme se vydali 
na OÚ, kde nás pan starosta mile přiví-
tal, seznámil nás s prostředím a náplní 
jeho práce. Ukázal nám obecní prapor 
a vysvětlil nám symboly na něm zob-
razené. S úsměvem zodpověděl vše-
tečné dotazy nejmenších obyvatel naší 
obce.:-)

Vím, kam patřím
Našim záměrem je posílit sebevědo-

mí a vlastenectví dítěte, docílit toho, že 
dítě ví, kam patří, zná název obce.

Jedno čtvrteční odpoledne se ve tří-
dě Sluníček ve Strání sešli rodiče a spo-
lu s dětmi vytvořili z různých materiálů 
naši vesnici. Máme zde silnice, kostel, 
školku, autobusovou zastávku a samo-
zřejmě domy a pojmenované ulice. Ce-
lou vesnici máme na výstavě na chod-
bě MŠ. I když jsou ve třídě děti 2-3leté, 
všechny se zapojily do práce a  rodi-
čům pomáhaly. Za to dostaly sladkou 
odměnu. 

V  mateřské škole ve Květné se to 
šikovnými dětmi i rodiči také hemžilo. 
Společnými silami si děti ze třídy Slu-
níček vytvořily silnice a domy, komíny 
našich skláren a některé děti předběhly 
dobu a postavily i výškové budovy.:-) Ve 
třídě Berušek se stavělo pomocí dře-
věných stavebnic, tatínci s malými po-
mocníky postavili podle plánu dřevěný 
zámek, soutěžilo se o nejvyšší komíny… 
Díky interaktivní tabuli jsme se mohli 
podívat na naši vesnici z ptačí perspek-
tivy. Společným tvořením jsme si zpří-
jemnili odpoledne.

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Exkurze III. B 
v Obecním úřadě
Strání

Ve čtvrtek 3. 10. 2019 jsme se plni 
očekávání vydali do Obecního úřadu 
Strání. 

Sotva jsme tam dorazili, hned u cho-
du nás uvítala Ing. Eliška Málková, která 
se nás ujala a provedla nás pěkně opra-
venou budovou a celou dobu se nám 
věnovala. Vysvětlila nám, jaké záležitos-
ti zde občané vyřizují a co mají jednot-
liví zaměstnanci na starosti. Poštěstilo 
se nám i nachomýtnout se při hlášení 
obecního rozhlasu. Exkurzi jsme zakon-
čili v zasedací síni, kde jednají zastupi-
telé obce. Tam se nám věnoval i staros-
ta obce pan Antonín Popelka, který nám 
vyprávěl o historii obce a seznámil nás 
s tím, o co všechno se musí obecní úřad 
starat. Další zajímavosti nám připravila 
paní matrikářka Mgr. Michaela Grebíko-
vá, která nám umožnila nahlédnout do 
starých matričních knih i do pamětní 
knihy, kde jsme nacházeli svá jména při 
příležitosti vítání občánků.

Během exkurze jsme se seznámili 
i s panem místostarostou panem Mari-
anem Flekačem a na rozloučenou jsme 
dokonce dostali sladkosti, reflexní bez-
pečnostní pásky a Straňanský Quest, 
podle něhož můžeme vypátrat poklad, 
který se nachází pod Javořinou.

Exkurze se nám moc líbila – a kdo ví 
– možná že v budoucnu někteří z nás 
usednou v zasedací síni jako zastupite-
lé nebo dokonce bude někdo z nás zvo-
lený jako starosta obce Strání. 

Všem, kteří se nám v  obecním úřa-
dě věnovali, děkujeme a přejeme jim 
mnoho úspěchů v  jejich náročné práci 
a spokojené občany v naší krásné obci.

Jarmila Málková a žáci III. B
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Polytechnické 
vzdělávání v MŠ

V naší MŠ budou během tohoto škol-
ního roku probíhat série hravých setká-
ní se zaměřením na technické vzdělá-
vání. Cílem projektu Malé technické 
univerzity je, co nejdříve a na základě 
přirozené hravosti a poznání světa ko-
lem sebe, vzbudit zájem dětí i pedago-
gických pracovníků o technické obory. 
Prostřednictvím programu MTU pěs-
tujeme v dětech vztah k reálnému svě-
tu a  přispíváme k rozvoji technického 
vzdělávání již u předškolních dětí. Lek-
ce jsou připravovány nejen s pedagogy 
a psychologem, ale také s architektem 
či projektanty.
Co program dětem přináší?
- tvoření podle vzoru (součinnost oko-

-ruka) i vlastní tvoření
- individuální přístup
- práci samostatnou i ve skupinách
- rozvoj prostorové orientace 

a představivosti
- logické myšlení (analyticko-synte-

tické postupy, abstraktní převést 
v konkrétní)

- koncentrace pozornosti a vnímání
- procvičování hrubé a jemné motoriky
- rozvoj komunikačních dovedností
- hodnocení a sebehodnocení dětí

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Na Štrbákovci
V  listopadu jsme se s  dětmi z  MŠ 

Strání podívali, jak to vypadá na Štr-
bákovci. Pan Popelka nám názorně 
předvedl, jak se šijí krbce, a co všechno 
k tomu potřebuje. Dětem se to moc lí-
bilo. Panu Popelkovi pěkně poděkovaly, 
za celou mateřskou školu popřály pev-
né zdraví a předaly dárek, který mu vy-
robily k jeho výročí. Na obrázku nechy-
běli fašančáři, kteří dlouho zpívají pod 
jeho vedením.

Návštěva 
nejstaršího 
spoluobčana

Pan Jan Mikláš oslavil 100 let a my 
jsme ho navštívili v  jeho rodném do-
mečku. Vyprávěl nám, jak se dříve žilo 
a dětem odpovídal na jejich zvídavé 
otázky. Po celou dobu byl v  dobré ná-
ladě a společně s námi si zazpíval dvě 
straňanské písničky. S přáním pevného 
zdraví jsme se rozloučili.

Spolupráce se ZŠ
- cvičení na hřišti

Mravenečci si domluvili s paní učitel-
kou 3. třídy  Evou Bruštíkovou tělocvik 
na hřišti. Za velmi příznivého počasí si 
naše děti zacvičily spolu s dětmi ZŠ a 
vyzkoušely si skok do písku. Cvičení se 
nám všem moc líbilo.

Děti ze třídy Mravenečci navštívily 
v listopadu třídu 5.A. paní učitelky Aleny 
Žďárské a Berušky ze Květné 5.B. paní 
učitelky Věry Zetkové. Paní učitelky nás 
vřele přivítaly, zhlédli jsme hudební po-
hádku Budka. Spolu s  dětmi ze školy 
jsme dávali dobrý pozor, abychom vě-
děli, co všechno zvířátka potřebovala 
ke stavbě domu, a jaká zvířata se tam 
zobrazila. Poté jsme společně postavili 
domečky z  lega a z  dřevěné stavebni-
ce. Děkujeme paní učitelkám za ochotu 
a věříme, že naše spolupráce posléze 
pomůže novým prvňáčkům při nástupu 
do základní školy. Děkujeme i paní Hr-
bákové z bufetu, která nám vždy daruje 
nějakou sladkost.

Návštěva sklárny
pana Breznického

Ani nepříznivé počasí neodradilo děti 
z MŠ Květná od vydání se na cestu do 
malé, útulné sklárny. Zde jsme se pěk-
ně ohřáli a zkusili si vyfouknout zvířátko 
dle přání. A tak vznikali krásní ptáčci, 
ježci, motýlci i kočičky. Následující den 
nám pan Breznický ,,naše“ výrobky při-
vezl do mateřské školy. Děkujeme za 
milé přivítání a za váš čas, který jste 
nám věnovali.

 pí uč. Straňáková, Zetíková, Nesázalová 

Děkujeme rodičům a ostatním pří-
znivcům naší školky za spolupráci 
při společných akcích, za sponzorské 
dary a veškerou pomoc, kterou nám 
věnujete. Srdečně děkujeme.
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10. výročí ZUŠ Strání
Poslední listopadový páteční podve-

čer oslavila ZUŠ Strání 10. výročí zahá-
jení své činnosti. 1. 9. 2009 p. ředitelka 
Irena Michalčíková se zástupkyní pro 
ZUŠ Klárou Kolajovou oficiálně zahá-
jily první školní rok Základní umělec-
ké školy Strání přidružené k  Základní 
škole Strání. Nejvyšší povolený počet 
žáků byl stanoven na sto. V roce 2015 
vyhovělo MŠMT žádosti p. ředitelky Ivy 
Stupkové a navýšilo počet žáků na sto 
dvacet. Umělecké vzdělávání navázalo 
na činnost pobočky LŠU a později ZUŠ 
Uherský Brod, která ve Strání působila 
od roku 1986. Před patnácti lety zde 
začali vyučovat také učitelé ze ZUŠ Dol-
ní Němčí a v současné době pomáhají 
v situaci, kdy kapacita nestačí a nemů-
žeme přijmout všechny nadané žáky. 

Akce školy se staly tradiční součástí 
kulturního dění v  obci. Pravidelně po-
řádáme vánoční koncerty a besídky, 
hudební večírky, jarní koncerty nebo 
závěrečné absolventské koncerty. Žáci 
každoročně vystupují na vernisáži Se-
tkání pod Javořinou, na vítání občánků, 
setkání harmonikářů, rozsvěcování vá-
nočního stromečku, na štěpánském ko-
ledování, fašankovém festivalu, dnech 
obce a dalších akcích. Loni škola uspo-
řádala mimořádný koncert a výtvarnou 
soutěž Kde domov můj ke 100. výročí 
republiky. Připojujeme se k nadaci ZUŠ 
Open Magdaleny Kožené, pořádáme 
den otevřených dveří, hudební setkání 
ve foyer školy v kulisách výtvarné výsta-
vy. O pestrosti a nápaditosti práce vý-
tvarného oboru napovídají už samotné 
názvy výstav: Vodník Karpátek vypráví, 
výtvarná soutěž Super triko, soutěž 
Bota, výstava Móda podle evropských 
metropolí a Bájný svět, Brazil, soutěž 
Klavír, Andělíček koledníček, 100 let re-
publiky. ZUŠ se také účastní tradičních 
akcí základní školy jako jsou akademie 
ke Dni matek, vánoční dílničky a jarní 
a velikonoční tvoření.

Během deseti let své umělecké čin-
nosti se žáci zapojili do celé řady sou-
těží. Z  výrazných úspěchů bych ráda 
některé připomenula:

2010 - soutěž VO Karolinka Letem 
světem - Stanislav Kolaja získal zvláštní 
cenu poroty,

2011 - zvláštní ocenění v celostátní 
výtvarné soutěži Anežka Česká v  Pís-
ku, soutěž MŠMT- okresní kolo 2. místo 
Šimon Bruštík, 3. místo Adam Bruštík 
a Lucie Pavlušová,

2012 - Soutěž VO Týká se to také 
tebe - 3. místo, soutěž MŠMT- okresní 
kolo 1. místo Jakub Štajner, 3. místo 
Stanislav Kolaja, krajské kolo 3. místo 
Jakuba Štajner,

2013 - soutěž v  Dolním Němčí Od 
adventu do Tří králů - 1. místo Ráchel 
Jankových, 2. místo Ema Vestenická, 
soutěž Namaluj letadlo v Kunovicích 
- 1. místo Bernardeta Popelková, sou-
těž MŠMT v komorní hře - okresní kolo 
1. místo, krajské kolo 1. místo, celostát-
ní kolo 3. místo,

2014 - soutěž MŠMT - Šimon Bruštík, 
1. místo okresní kolo, 2. místo krajské 
kolo, Daniel Bruštík 3. místo okresní 
kolo, Mezinárodní houslová soutěž 
J. Muziky v Nové Pace - Šimon Bruštík 
3. místo,

2015 - soutěž Komiks Kunovice 
- 2.  místo Tereza Tomášová, 3. mís-
to Adéla Adámková, soutěž MŠMT -  
okresní kolo - 2. místo soubor Husličky,

2016 - Soutěž VO ZUŠ Dolní Němčí 
- 1. místo Karin Neštinová, soutěž Zpě-
váček 2016 – Daniel Bruštík a Adam 
Želibabka 1. místo,

2017 - Soutěž MŠMT okresní kolo 
2.  místo Lucie Pavlušová, 1. místo Ši-
mon Bruštík, krajské kolo -

1. místo Šimon Bruštík Výtvarná sou-
těž Knihovny Kunovice - 2. místo kolek-
tivu ZUŠ Strání,

2018 - Soutěž MŠMT - krajské kolo 
1. místo Stanislav Kolaja, okresní kolo 
Barbora Popelková 3. místo, 

Oblastní výtvarná soutěž Světoví 
výtvarníci - 1. místo - Karin Neštinová, 
Kristýna Dufková a Dominika Dufková, 
Výtvarná soutěž 100 let republiky v Dol-
ním Němčí - 1.místo Ema Zámečníko-
vá, Barbora Antonie Adámková, Karin 
Neštinová, Natálie Miklášová, 2. místo 
Alica Janigová, Ema Popelková, Michal 
Maliňák, 3. místo Karolína Rybářová.

Velkým svátkem pro nás byla také 
účast v  projektu Zlínské filharmonie 
Malí velcí filharmonici v  roce 2017 
a  2019. Naši žáci si zahráli v  koncert-
ním sále Kongresového centra ve Zlíně 
spolu s profesionálními symfoniky. 

V červnu 2018 jsme strávili týden 
plný zážitků v Praze při nácviku a kon-
certování ve Společném orchestru žáků 
ZUŠ a ČF. Užili jsme si nezapomenutel-
ný koncert v  Rudolfinu, nejprestižněj-
ším českém koncertním sále.

ZUŠ je tu deset let, ale čerpá z pev-
ných a zdravých kořenů. Nejstarším 
projevem hudební kultury ve Strání jsou 
lidové písně. Nepotřebují ani hudební 
vzdělání, ani mecenáše. Čas je vykrys-
talizoval do ryzí podoby. Straňanská 
lidová píseň zaujala například také Le-
oše Janáčka. Ve Strání a v  sousední  
Březové působil v  letech 1871–1889 
Bartošův a Janáčkův spolupracovník 
Alois Doufalík, učitel a sběratel lido-
vých písní a tanců. Na jeho podnět Ja-
náček navštívil v srpnu 1899 Březovou 
a Strání, zaznamenal některé písně 
a zprostředkoval vystoupení zpěváků a 
tanečníků ze Strání v  Besedním domě 
v Brně. 19. srpna 1906 v Luhačovicích 
proběhlo setkání výboru pro lidovou 
píseň na Moravě a ve Slezsku, při té 
příležitosti se Leoš Janáček s členy 
výboru přijel podívat na tanec Pod ša-
ble do Strání. Zasadil se také o to, aby 
hlasy zpívajících fašančárů byly v roce 
1908 zaznamenány na voskové desce. 
První doložená hudecká muzika půso-
bila ve Květné ve 20. letech 20. století 
„V hostinci u Zahradníků“. Z roku 1949 
se zachovala novinová zpráva uložená 
v okresním archivu v Uherském Hradiš-
ti. Dočteme se v ní: „Ve dnech 20..–25. 
února 1949 bylo ve Strání pod Javoři-
nou nápadně živo. Celá dědina byla 
účastna při filmování národopisného 
filmu o straňanském fašanku. Ve filmu 
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tančí a zpívá prostý lid  a hrají místní 
hudci.“ Od roku 1958 let šířila straňan-
skou píseň Vlasta Grycová v Hradišťa-
nu, Brolnu a Olšavě. Pan Pavel Popelka 
věnoval straňanským písním a tradicím 
celý svůj život. Nahrával je, zapisoval 
a  vydal ve sbírkách, založil folklorní 
festival. V roce 1978 Dalibor Bambuch 
spolu s  Vladimírem Grebíkem založili 
CM, která později dostala název Strý-
ci. Dnes ve Strání působí několik folk-
lórních muzik a souborů. Vedle Strýců 
Mladí Bruštíci, Husličky, CM Vlasty Gry-
cové, Popremýšláme, soubory Javori-
na a Javorinka. Na fašanky po dědině 
hrají skupinky dospělých, ale i dětí z řad 
našich žáčků. Péčí o  předávání tradic 
mladším generacím se věnovaly paní 
učitelky Anežka Horňáčková, Irena Mi-
chalčíková, Alena Žďárská, Jana Bruští-
ková, Věra Hloušková, v současnosti se 
přidala Marie Otte.  

Jak je možné, že v  jedné vesnici 
existují dvě výborné dechovky, čtyři 
cimbálovky, divadelníci, country kapela, 
bigbítová kapela, chrámový sbor s  or-
chestrem, mužský a ženský sbor, sóloví 
zpěváci a muzikanti? Ve Květné v  ar-
chivu pana Brumovského se zachovala 
stará černobílá fotografie z  roku 1897, 
kde uvidíme pět hráčů na housle, violis-
tu, violoncellistu a kontrabasistu, hráče 
na příčnou flétnu, dva hráče na klarinet, 
jednoho na trubku, trombonistu a dva 
na lesní roh. Malá obec Strání s osadou 
Květná měla kolem roku 1900 dva tisíce 
obyvatel. Díky majitelům sklárny se zde 
rozvíjel bohatý kulturní život. Zahnovi 
finančně podporovali zakládání kapel, 
obstarali učitele a kapelníky. Přinesli 
do zapadlé vesnice moravsko-sloven-
ského pomezí noblesní hudbu vídeň-

ských salónů a kaváren. Jejich snahy 
si určitě zaslouží naši pozornost. Po 1. 
světové válce Zahnovi zaměstnali na 
vrátnici pana Bodziaka, šikovatele vo-
jenské hudby z Brna, který měl za úkol 
také vyučovat skláře hru na nástroj. Po 
jeho smrti zajistil továrník Zahn v roce 
1924 nového kapelníka Františka Fen-
ze ze znojemského divadla. František 
Fenz vedl v  letech 1924–1934 de-
chovou hudbu a smyčcový orchestr. 
V  roce 1925 založil spolu s  mladými 
bratry Waltrem a Emanuelem Zahno-
vými jazzband.  Když přijeli k Zahnům 
obchodní partneři, továrník povolal mu-
zikanty, aby obstarali zábavu. V  továr-
níkově zahradě Pod lipami se pořádaly 
plesy a taneční zábavy. Ve Strání nezů-
stávali muzikanti také pozadu. Podle 
zápisu ze zasedání straňanského Dob-
rovolného sboru hasičů ze dne 18. září 
1894 se dočteme návrh: „Zřízena budiž 
kapela hudební, čítající deset mužů. 
Scházející nástroje budiž spolehlivě 
zakoupeny a budiž majetkem spolko-
vým. Hudebníci jsou povinni při pohřbu 
člena zdarma hráti v průvodu. Z výhry 
odváděti budou do společné pokladny 
ještě procento, které se později stanoví. 
Vlastní vinou poškozený nástroj musí 
být jím samým splacen.“ Kapelníkem 
nově vzniklé dechové kapely se stal Jo-
sef Jurtík, místní varhaník. Muzikanty 
učil hře na dechové nástroje učitel Po-
lášek z Dolního Němčí, jenž byl vyslou-
žilým vojenským muzikantem. Mezi 
válkami kapelník Josef Jurtík založil 
novou kapelu nazvanou Omladina. Tak 
spolu soupeřili staří muzikanti (Zder-
číkovci) a mladí (Sklenárovci). Před 
velkými církevními svátky (například 
Božím Tělem) se udělala malá zkouška 
v hospodě naproti kostela (ve Sklípku) 

a obě soupeřící kapely se spojily v kos-
tele při mši svaté. V padesátých letech 
se z kapely „mladých“ stala Straňanka 
– muzika Občanské besedy a ze „sta-
rých“ muzikantů vznikla Javorinka, je-
jímž zřizovatelem se stal Závodní klub 
při Moravských sklárnách Květná. Díky 
zdravé konkurenci a rivalitě byly a jsou 
obě dechovky výborné a  úspěšné.

 Naši učitelé se snaží rozvíjet 
tyto tradice. Ve škole podporujeme růz-
né hudební formy a žánry. Na pátečním 
koncertu jsme mohli slyšet komorní or-
chestr, folkové seskupení, soubor lido-
vých nástrojů, soubor smíšený, dechov-
ku, výborné sólisty. Dovolte mi, prosím, 
abych poděkovala všem svým kolegům 
ze ZUŠ: paní učitelce Kataríně Bánovco-
vé, Robertu Bánovcovi, Klárce Kolajové 
a Veronice Přikrylové, kteří tu se mnou 
působí od samého počátku. Postupně 
se k nim přidali Helena Milanová, Hana 
Grimová, Hana Miklášová, Nikola Jan-
kových, Samuel Bánovec, Antonín Daní-
ček, Zdeněk Vanďurka, Lenka Blahová 
a Gabriela Popelková.

V minulosti zde působil: Pavel Vacek, 
Anička Vlčková, Lenka Bařinová, Karel 
Tesař, Lenka Assmanová, Klára Tvrdo-
ňová, Eva Horňáková, Jiří Miroslav Pro-
cházka, Aneta Chvílová. Vzpomeňte, 
prosím, se mnou i na Martu Macíčko-
vou, která nám stále chybí.

Za klidné zázemí a podporu děkuje-
me paní ředitelce Ivě Stupkové. Děku-
jeme také všem partnerům, se kterými 
spolupracujeme. Především obci Strání, 
Mateřské škole ve Strání a SPOKOSu. 

Hlavním úkolem školy však není pre-
zentace a zpestřování kulturního života 
obce. Naším úkolem je vzdělávání a vý-
chova žáků podle Rámcových vzděláva-
cích plánů stanovených MŠMT.  Učitelé 
se snaží vedle poctivého hudebního ře-
mesla probouzet u dětí vnímavost a cit, 
vést je ke spolupráci, toleranci, vytrva-
losti a odvaze.  

Všichni se společně snažíme, aby 
naše děti poznávaly krásy světa, aby se 
z nich stali jedineční a odvážní lidé. 

Anna Přikrylová
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KULTURA

Marcela Schön-
baumová (rozená 
Bruštíková) 
je knihovníkem 
Zlínského kraje 
roku 2019

V úterý 8. října 2019, se v sídle 
krajského úřadu ve Zlíně konal pod 
záštitou radního pro kulturu Mirosla-
va Kašného slavnostní ceremoniál 
- vyhlášení nejlepší knihovny a kni-
hovníka Zlínského kraje pro rok 2019. 
V kategorii knihovník - jednotlivec 
byla spolu s dalšími třemi oceněna 
také naše knihovnice, paní Marcela 
Schönbaumová.

Všechny oceněné knihovnice mají 
společné to, že pracují nad rámec 
svých povinností, činnost knihovny 
rozšiřují řadou aktivit pro děti a dospě-
lé a především svou práci vykonávají 
s velkým zaujetím. Marcele děkujeme  
za vzornou reprezentaci v krajské sou-
těži a srdečně blahopřejeme!

Antonín Popelka, starosta obce 

16. ročník harmonikářů  a heligonkářů 
16. ročník setkání harmonikářů a he-

ligonkářů se konal ve farní Dvoraně 
v  sobotu 23.11.2019 a navštívilo ho 
kolem 200 diváků. V programu vystou-
pilo 29 účinkujících skupin (celkem 77 
osob). Velmi nás potěšilo vystoupení 
dětí i  pár maminek z naší ZUŠ a také 
dětí z Komně, které se věnují hře na 
krásný hudební nástroj. Moc děkujeme 
i manžemům Bánovcovým, učítelům 
naší ZUŠ, kteří se dětem a hře na akor-
deón a harmoniku věnují. Je obdivu-
hodné, že nadšenci hry na harmoniku 
přijedou na toto setkání až z Tábora 
nebo Nitry (SR).

Náš spolek také pomáhá našim 
folklorním skupinám, které nemají práv-
ní subjektivitu při správě získané dota-
ce na jejich činnost.

Děkujeme všem, vedení obce i našim 
členům, za spolupráci v roce 2019 a tě-
šíme se na tu další v roce 2020.

Za SPOKOS Antonín Zámečník
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MOTOCROSS STRÁNÍ 2019
Dne 31.8.2019 proběhl v  naší obci 

2. ročník motocrossových závodů. Ten-
tokrát jsme vybrali vhodnější lokalitu. 
Trať jsme postavili na polích místních 
zemědělců – pana V. Nuzíka (Tichák), 
pana Janovského (Cepík) a pana Vintra 
(Koreň), kteří nám tímto umožnili uspo-
řádat závod a za to jim patří obrovské 
díky. Bez nich bychom závod nemohli 
uskutečnit. Trať dále pokračovala na 
pozemcích skládky suti a zeminy, které 
nám pronajala obec Strání. 

Úpravu pozemků před i po závodech 

nám pomohlo připravit z. d. Zelený vrch 
(Dolní Němčí). Obec Strání nám také 
velmi pomohla v  úpravě skládky, aby-
chom na prostranstvích skládky mohli 
zřídit depo pro závodníky.

Trať, stejně tak jako v minulém roce, 
nám navrhl pan Dušan Predanoci (PRE-
DANOCIMX + ACADEMY) a pan Petr 
Šupák (DEMITECH) dokázal tento ná-
vrh zrealizovat za pomoci své techniky.

Vzhledem k velkému suchu bylo po-
třeba kvůli bezpečnosti jezdců zajistit 
kropení trati, do kterého se mimo jiné 

zapojili HASIČI STRÁNÍ ve spolupráci 
s  hasičským sborem Korytná. Ke kro-
pení jsme využili i techniky obce Strání.

Pro nás den závodů začal velmi 
brzy. Naše motocrossové holky muse-
ly v  brzkých ranních hodinách zatápět 
pod kotli a nachystat občerstvení jak 
pro závodníky, tak pro diváky.

Kolem 7. hodiny se začali přihlašovat 
jezdci, kterých bylo nakonec 120. Byli 
jsme příjemně překvapeni, jak velký zá-
jem naše závody vzbudily. Už tréninky, 
které začaly v 9 hodin, přilákaly mnoho 
diváků. Úderem 12. hodiny odstartoval 
první závod z 9 kategorií, ve kterých byli 
hojně zastoupeni jezdci ze Strání, od 
kategorie dětí až po veterány.

Letošní novinkou byla možnost otes-
tovat nové stroje – čtyřkolky od firmy 
Albera (pan Havlík). Závody skončily 
v 17 hodin a poté následovalo slavnost-
ní vyhlášení vítězů. Ti si odnesli hodnot-
né ceny od našich sponzorů. 

O netradiční poháry, které měly u zá-
vodníků velký ohlas, se postarala místní 
sklárna Cerva Bohemia. Další ceny pro 
závodníky darovali: obec Strání, Zelený 
vrch, Optimal Energy – pan Jan Bene-
šík, Level 02, V.S.B.P., Vastap, Santra, 
Autodoprava Miča, Bobospeed, Stan-
ley Moto, Albera, M.T.M. Motorsport, 
CF Moto, Autoservis Kany, Ladox, De-
mitech, Josef Toman, CZ Zbrojovka, 
Zachar, Jan Popelka + Jan Popelka 
st. (Kreháci), David Kadlček, Ladislav 
Kolaja (Fukes). Všem jmenovaným 
tímto velmi děkujeme, protože bez 
nich bychom takovou akci těžko mohli 
zorganizovat.

Děkujeme i klukům ze SMEDOMA, 
kteří nám akci ozvučili i zdokumentova-
li. Za profesionální fotografie děkujeme 
panu Petru Miklášovi a panu Šiguto-
vi. Ze srdce bychom chtěli poděkovat 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podíleli na realizaci této akce.

Tyto závody nás přesvědčili o tom, 
že máme v obci mnoho příznivců a vel-
kou podporu. Věříme, že se nám v do-
hledné době podaří získat vhodnou plo-
chu na pořádání podobných akcí. A my 
se budeme snažit, abychom v příštích 
ročnících přišli vždy s  něčím novým 
a zajímavým – jak pro jezdce, tak i pro 
diváky.

Děkujeme, Motocross Strání
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Setkání seniorů 
V úterý 3.12.2019 uspořádala Obec 

Strání setkání našich spoluobčanů star-
šich 80 let. Účast byla hojná a sešlo se 
jich více než 70. Na tuto besedu přišly 
zazpívat děti z mateřské školy ze Strání 
se souborem Straňánek a děti ze Květ-
né se souborem Květňánek. Tímto bych 
chtěla poděkovat všem, kteří se jakým-
koliv způsobem podíleli na organizaci 
této akce.

Michaela Grebíková

„Šusem do přírody II“
V Lyžařském areálu Štrbáň se i letos 

o prázdninách konala znovu parádní 
letní akcička pro malé i velké Šusem 
do přírody II. Letos akce připadla na 
20. července a počasí nám přálo na 
výbornou.

Pro děti byl přichystán sportovně-
-zábavný program se spoustou her, 
skákacím hradem, malováním na ob-
ličej, lanovou dráhou a samozřejmě 
také občerstvením a drobnými cenami. 
Na své si přišli i rodiče, pro které bylo 
připraveno vychlazené pivo a grilovaná 
krkovička. Závěrem celého sportovního 
odpoledne bylo promítání letního kina 
na „amfíku“ přímo na sjezdovce. Kluci 
ze SMEDOMY promítli českou komedii 
„PO ČEM MUŽI TOUŽÍ“.

Děkujeme za výbornou spolupráci 
všem, kteří se na této akci podíleli. Pře-
devším obci Strání, klukům ze SMEDO-
MY, Miloši Záleskému, paní Otte a všem 
pomocníkům. Děkujeme také Vám 
všem, kteří jste nás přišli podpořit. Dou-
fáme, že se uvidíme nejen za rok, ale že 
nám počasí dovolí setkat se ve Štrbáni 
i během nastávající lyžařské sezóny! 

Za Lyžařský klub Strání – Květná, 
Helena Majorová

SPORT
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z matriky
Narození občané

Otrusinová Natálie, Kapustová Sára, 
Vojtíšek Eduard, Dvořák Vítek, Tomanec 
Daniel, Smetana Vojtěch, Kůřilová 
Lilien, Stojaspal Antonín, Pecníková 
Isabela, Pavelčíková Laura, Podolinská 
Sofie, Ježová Viktorie, Konečná Klára, 
Popelka Dominik  

Zemřelí občané
Kunešová Marie, Janča František, 

Josef Knotek, Šopíková Marie, Láska 
Josef, Miklášová Anežka, Bruštík 
Oldřich, Kotková Anežka, Popelková 
Alžběta, Kohn František, Homola Evžen, 
Zetka Josef

Michaela Grebíková

Vítání občánků
Zářijové vítání občánků ve Strání se 

konalo v neděli 22. 9. 2019 v obřadní 
síni Zámečku ve Strání. Pan starosta 
spolu s krojovanými dětmi ze školky 
přivítali 7 novorozených dětí do života. 
Jaká jména je budou životem prová-
zet? Miminka se jmenují:  Christopher 
Adrian, Bianka, Natálie, Sára, Vítek, Da-
niel, Vojtěch. Ať se jim ve Strání šťastně 
vyrůstá.

A o uplynulém víkendu – v neděli 
15. 12. 2019 jsme měli poslední letošní 
vítání občánků na Zámečku ve Strání. 
Do života jsme přivítali děti, které rodi-
če pojmenovali těmito jmény: Eduard, 
Laura, Lilien, Antonín, Sofie, Isabela, 
Viktorie, Klára a Dominik. Hodně zdraví, 
lásky, štěstí do života.

Barbora Macková

Smuteční rubrika
Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří při-
šli doprovodit na poslední cestě pana 
Jana Halodu. Děkujeme za projevy sou-
strasti a květivé dary. Velké poděkování 
patří MUDr. Končitíkové za lékařskou 
službu a celému personálu DPS za obě-
tavý přístup do posledních dnů. Také 
děkujeme otci Matyášovi za duchovní 
podporu. Poděkování patří i varhanici, 
zpevačkám a všem muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě pana 
Josefa Lásku. Děkujeme za květinové 
dary a projevy soustrasti. Poděkování 
patří i MUDr. Končitíkové, otci Matyášovi, 
muzikantům, varhanici a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří při-
šli doprovodit na poslední cestě pana 
Františka Kohna. Děkujeme za květi-
nové dary a projevy soustrasti. Zvlášť 
děkujeme duchovnímu obci Stanisla-
vu Matyášovi, varhanici, muzikantům 
a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří při-
šli doprovodit na poslední cestě pana 
Oldřicha Bruštíka. Děkujeme za květi-
nové dary a projevy soustrasti. Zvlášť 
děkujeme MUDr. Alžbětě Končitíkové, 
duchovnímu obci Stanislavu Matyášovi, 
varhanici, muzikantům a zpěvačkám.

Velké poděkování všem, kteří doprovodili 
na poslední cestě pana Josefa Knotka, 
za květinové dary a projevenou soustrast. 
Zvláštní poděkování patří paní doktorce 
Končitíkové a otci S. Matyášovi.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit s panem 
Evženem Homolou. Děkujeme všem za  
květinové dary a projevy soustrasti.
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40cítka krásný věk 
Pozorní čtenáři, si jistě všimli, že letošní 

čísla zpravodaje nesou na titulce i údaj 40. 
ročník. Již tolik let, straňanský zpravodaj při-
náší informace z dění o naší obci. 

Během této doby se zpravodaj vyvíjel 
a rostl, což není přehnané, vždyť z jednoba-
revné skládačky o několik stran dorostl do 
současné velikosti a celobarevné podoby 
posledních ročníků, kdy některá čísla do-
sáhla někdy i 40 stran. Tak jak šel čas měni-
la se doba, tak i proměny zasáhli zpravodaj 
a jeho rubriky. Pro ty, co si připomínají po-
dobné jubileum ještě si vybaví rubriku “pro-
gram kina“, která informovala, co se bude 
hrát v kině v KD Květné, tak jak vzalo za své 
kino, tak i  tahle rubrika a jen staré exem-
pláře nám připomenou na jaké filmy jsme 
tenkrát chodili. Tak jak doba něco odnáší, 
tak nové přináší a už řadu let je neodmys-
litelnou součástí zpravodaje i elekronická 
verze, kterou si můžou přečíst straňáci i 
na opačné straně zeměkoule ve stejný čas, 
kdy nám tištěná verze přistane ve schránce 
u domu. 

Přejeme našemu straňanskému zpravo-
daji ať se zdárně popere s tím co mu doba 
postaví do cesty a stále nám přináší zají-
mavé a užitečné informace o dění v obci. 
A  hlavně ať se vždy najdou zapálení lidé, 
kteří budou ochotní se na jeho tvorbě po-
dílet. Tímto by jsme chtěli poděkovat všem, 
kteří se na jeho tvorbě za tu dlouhou dobu 
podíleli a věnovali mu svůj čas a um. Díky 
nim je stále součástí naší obce. 

Redakční rada.

Poštovní úřad ve Strání byl zřízen 
18.  11. 1869. Nejstarší údaj o prvním 
poštmistrovi nám podává sčítací ope-
rát z  roku 1869, kde se uvádí, že na 
čísle popisném 69 žil Josef Kuchinka 
c.k. poštmistr ve Strání. Josef Kuchinka 
se narodil roku 1820 ve Vizovicích a ve 
Strání žil v letech 1860 až 1870. V zá-
pisech obecní rady se píše „Byl napřed 
obecní písař a potom poštmistr.“ V ma-
trice je uváděn před rokem 1869 jako 
„ober schreiber“. Nelze s určitostí říci, 
kde se první poštovní úřad nacházel.

Dalšími známými poštmistry byli 
Maxmilian Kment (kolem roku 1875), 
Salamon Fuchs a později Julius Reich. 
K roku 1873 je uváděn i postilion a po-
druh při poště Martin Šuran. Pravdě-
podobně od dob Salamona Fuchse byl 
poštovní úřad na č.p. 257, který byl spo-
jen s domem č.p. 157 kde byl hostinec. 
Fuchs i Reich byli i majitelé hostince, 
který však většinou pronajímali. Sala-
mon Fuchs se stal poštmistrem snad 
kolem roku 1880, kdy je uváděn v této 
profesi jako člen školní rady. Julius Re-
ich převzal poštmistrovství roku 1903, 
když byl v prosinci toho roku Fuchs 
penzionován. Poštovní úřad zajišťoval 
i „Jízdní poštu“ k přepravě osob, jejíž 

hlavním účelem byla přeprava osob do 
Uherského Brodu. Po roce 1883, kdy 
byla do UH. Brodu přivedena železnice, 
byla trasa a časy odjezdů Jízdní pošty 
upraveny tak, aby poštovní vůz příjž-
děl na vlakové nádraží v čase odjezdu 
vlaku. Roku 1891 byly zřízena funkce 
venkovského listonoše, který obcházel 
okolní obce spadající pod obvod poš-
tovního úřadu ve Strání. Obce a osady 
obcházel v pondělí, středu, pátek a so-
botu takto: Strání - Březová - Olšovec 
- Lopeník - v každém místě se musel 
zdržet 30 minut v místnosti poštovní 
expedice. Kromě zařizování poštovních 
záležitostí, bylo listonoši dovoleno na 
vlastní účet zařizovat soukromé zále-
žitosti své i jiných osob. 20. července 
1898 byl ve Strání zřízen telegraf. 

V dubnu roku 1935 byl poštovní úřad 
ve Strání vyloupen, zloději vnikli do kan-
celáře přes verandu, V kanceláři ukradli 
pokladnu, kterou hned na verandě vypá-
čili a ukradli 500 Kč a za 1300 Kč poš-
tovních cennin. Dle dobového tisku se 
jednalo o čistotné kasaře, protože popel 
z vypáčené pokladny po sobě zametli.

Josef Kubela ml.

pošmistr Julius Reich s dcerou Karolínou dole pak nejspíš zaměstnanci z hostince.

Pošta ve Strání nám slouží již 150let.

Z HISTORIE
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Vánoční hvězdy 
a vůně perníků

Týden před začátkem adventu se 
schází členky červeného kříže Květná, 
aby uspořádaly výstavku perníčků a ad-
ventně vánočních dekorací. Ani letos 
tomu nebylo jinak. V neděli 24. 11. jsme 
se 2 hodiny po poledni sešli v sále Re-
staurace na Huti, která nám každoroč-
ně poskytuje prostory zdarma, za což 
moc děkujeme. Asi desítka prodejců 
s různorodým sortimentem přilákala 
přes stovku návštěvníků. Dobrovolné 
vstupné poslouží k zakoupení balíčků 
pro naše spoluobčany v domovech dů-
chodců a ústavech sociální péče, díky 
všem, co přispěli. Letos jsme se podru-
hé zapojili do dobročinné akce „Vánoční 
hvězda“ pro nadaci Šance. Zakoupením 
hvězdy jsme pomohli naplnit sny ne-
mocných dětí z Hemato-onkologické-
ho oddělení Dětské kliniky v Olomouci. 
Prodalo se všech 120 rostlin, které teď 
zdobí váš domov. 12.000,- zasílám na 
účet nadace. Děkujeme!

Barbora Macková

Krásný stromek, 
zlaté jmelí,

za okny ať sníh se bělí.
Stálé zdraví, 
pevný krok

ať provází Vás celý rok.
Krásné Vánoce 

a šťastný nový rok
přeje všem 

čtenářům zpravodaje 
Za Český červený kříž 

Květná 
   

 Vítězslava Kubíčková
a

 Anežka Zámečníková 

Senioři aktivně
Po dvou velmi vydařených výletech, 

které pro nás „aktivní seniory“ z  obce 
Strání a členy červeného kříže Květná 
zorganizovala paní Barborka Macková, 
máme jasno! Chceme obnovit KLUB 
SENIORŮ v naší obci. Proto jsme se 
rozhodli, že spojením ČČK Květná a se-
niorů ve Strání, může vzniknout nový 
klub, ve kterém se budeme nejen pra-
videlně scházet, ale také organizovat 
různé vzdělávací akce, výlety, turistiku 
aj. Myslíme si, že jako mladí senioři 
můžeme být prospěšní při spolupořá-
dání různých akcí a komunitního života 
v naší krásné obci.

PRVNÍ SETKÁNÍ SE USKUTEČNÍ 
v úterý 7. 1. 2020 od 14:30 ve Dvoraně 
ve Strání. Budeme se těšit na všechny, 
mladší, starší i nejstarší seniory, kteří si 
chtějí zpříjemnit volný čas a zapojit se 
do aktivního života v naší obci nebo si 
jen posedět a popovídat u šálku čaje.

Těší se na vás iniciátorky nápadu 
Zdeňka Halodová a Slávka Kubíčková

Nejen 
pro talentované 
mladé vědce

Chtěl bych touto cestou informovat 
všechny naše talentované středoško-
láky a jejich rodiče i blízké o právě za-
hájeném 42. ročníku SOČ, kdy se pod 
uvedeným akronymem skrývá takzva-
ná středoškolská odborná činnost. Ve 
své podstatě se jedná o soutěž mla-
dých autorů odborných prací v celkem 
18 rozličných oborech (od matematiky, 
chemie, fyziky, přes biologii, geografii, 
elektrotechniku, strojírenství, ekonomi-
ku, kulturu až například po informati-
ku či bezpečnost). Podle schválených 
propozic se mohou související soutě-
že SOČ zúčastnit žáci a žákyně den-
ního studia všech typů středních škol, 
případně nadaní žáci základních škol 
a studenti prvního ročníku vyšších od-
borných škol, kteří v době konání sou-
těže nepřekročí 21 let věku. Vyhlašova-
telem soutěže je Ministerstvo školství, 
mládeže a tělovýchovy ČR a samotným 
garantem pak Národní institut pro další 
vzdělávání.

Jedná se o velmi prestižní soutěž 
s  dlouholetou tradicí, která může vel-
mi efektivně pomoci zahájit následnou 
vědeckou kariéru našich mladých spo-
luobčanů. Touto cestou mohou talento-
vaní či ambiciózní středoškoláci získat 
velmi cenné zkušenosti pro následné 
vysokoškolské studium a okusit tak 
úskalí metodologie tvorby samostat-
ných prací.

V  případě zapojení lze popřát všem 
účastníkům vytrvalost, pevné nervy, 
obětavost a preciznost a jejich nejbližší 
je pak v tomto kontextu nutné požádat 
o maximální pochopení a podporu.

Veškeré podrobné informace lze na-
lézt přímo na dostupných webových 
stránkách www.soc.cz, či na platformě 
sociální sítě Facebook - https://www.
facebook.com/soccz.

Martin Havlík, zastupitel obce Strání
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Ve čtvrtek 10. října jsme se vypravili 
ze Strání a Květné po stopách Sv.Cyri-
la a Metoděje do míst nedalekých, ale 
pro mnohé poprvé navštívených. Naše 
cesta vedla na Slovensko. Jsme moc 
rádi, že pozvání na výlet přijal i náš pan 
farář Matyáš, který nám byl duchovním 
průvodcem. Další velmi milou a moc 
zasvěcenou průvodkyní byla paní Ku-
belová, manželka pana Ivana Kubely, 
který ze Květné (z Ořechové) pochází. 
Moc jí i  otci Matyášovi děkuji za po-
moc s organizací a za mnoho zajíma-
vých informací, které jsme se od nich 
dozvěděli. Protože těch historických 
souvislostí a  míst bylo hodně a nešlo 
to úplně vstřebat za ten jeden den, po-
prosila jsem paní Kubelovou, aby nám 
stručně připomněla, co vše jsme vidě-
li a poznali. Věřím, že i pro ty, co se s 
námi tentokrát na výlet nevydali, bu-
dou tyto informace výzvou k navštívení 
těchto nedalekých a moc zajímavých a 
významných míst. Z reakcí vím, že se 
výlet našim seniorům líbil, a že se na 
jaře 2020 sejdeme u  dalšího, neméně 
zajímavého, putování.

Barbora Macková

Členovia Červeného kríža zo Kvetnej 
a ostatný seniori zo Strání sa vybrali na 
púť na Starú Skalku pri Trenčíně a ná-
sledné poznávanie kraja, s ktorým ich 
spájá spoločná hranica. 

Svatú omšu na Skalke slúžil pán fa-
rár Stanislav Matyáš. Po sv. omši ich 
s históriou Skalky obeznámila paní Jo-
lana Obedová.

Biskup Maurus v stredovekej legen-
de Život svätých pustovníkov Svora-
da vyznavača a Beňadika mučenáka 
opísal život a náznaky oboch svätcou. 
Práve v Skalke pri Trenčíně už v r. 1208 
stál kostol zasvätený sv. Beňadikovi. Ni-
triansky biskup Jakub I. založil na tom-
to mieste opátstvo k úctě sv. Beňadika. 
V opátstve bol malý kláštor. O rozšíre-

nie majetku kláštora sa postaral panov-
ník Bela IV., kláštor sa stal duchovným 
centrom Považia. V roce 1644 kláštor 
s kostolníkom ostrihomský biskup po-
zval jezuitou, ktorí prišli do Trenčína. 
Stará Skalka patrí k najstarším pútnic-
kým miestám na Slovensku. Skupina 
mohla pokračovať v poznávaní Tren-
čianského kraja. 

Cestou do Trienčanských Bohusla-
vic sme videli kostol na Malej Skalke aj 
s hrubou stavbou domu pre pútnikov. 
Na svahu oproti je nová krížová cesta, 
od súčasného umelca Juraja Oravca, 
spracovaná z ušlachtilých materiálov - 
kameň, oceľ a sklo. Autorom textov je 
otec biskup Mons. Viliam Judák. Pre-
chádzali sme Zamarovcami, v ktorých 
žil rod Zamaróczy, z ktorého pochádza 
významný historik, spisovateľ, objaviteľ 
Vojtěch Zamarovský (tento rok oslavu-
jeme 100. výročí jeho narodenia).

Kostolná - Záriečie s kostolom sv. 
Kosmu a Damiana je aj domovom 
redemproristov.

Tu začínajú aj doliny, ktoré končia 
na hranici s Moravou. Drietomská, 
Chocholanská, Melčická a Bošácká 
dolina. Tú poslednú proslávila nielen 
slivovica a ružová hruška, ale aj histó-
ria. Dolina sa tiahne od Váhu asi 20km, 
stredom teče Bošáčka, ktorá pramení 
pod Lopeníkom. Na začiatku doliny sú 
Trenčianské Bohuslavice, v ktorých je 
skvost - baroková kaplnka, ktorej výzdo-
ba patrí medzi najcennejšie tohto typu 
na Slovensku. Kaplnka bola súčasťou 
rozsiahleho kaštielá, ktorý dal posta-
viť r. 1763 generál Anton Erdödy podla 
vzoru francúzského Versailles. Generál 
skoro umiera a kaštieľ prechádza ruka-
mi viacerých majiteľov. Posledným bol 
barón Springer, ktorý nemal prostried-
ky na opravu strechy, preto dal kaštieľ 
zbúrať. Na mimoriadne umeleckú hod-
notu kaplnky upozornil majitela Jozef 

Hanula, maliar, ktorý bol pozvaný, aby 
mu vymaľoval strop bošáckého kosto-
la. V kaplnke sa v neporušenom stave 
zachoval pôvodný rokokový interiér, 
ktorého súčasťou je aj organ. Autorom 
frieskovej výzdoby a oltárných obrazov 
je významný maliar Franz Anton Maul-
bertsch (1724-1796). 

V 13.-14. storočí sa v Bošackej doline 
usídlili mnísi - bosáci (chodili bosí - od-
tiaľ názov Bošáca). Boli to benediktíni 
z Nového Mesta nad Váhom. 

Centrom náboženského života bol 
starobylý kostol v Haluziciach - kostol 
Všetkých svätých, ku ktorému patrili: 
Haluzice, Bošáca, Zemianské Podhra-
die, Bohuslavice, Melčice a Štvrtok. 
Kostol bol pôvodne románsky, neskor-
šia prestavba bola gotická. Tesne pri 
zrúcaninách kostola sa tiahne asi 1km 
dlhá, 200m široká a 50m hluboká Ha-
luzická prierva (strž), ktorá vznikla eró-
ziou potoka. 

Keď sa z Haluzíc pohneme smerom 
na Bošácu, na začiatku obce nás upútá 
barokový rímskokatolický kostol Na-
nebovzatia Panny Márie z roku 1729-
1733 s neskoršou klasickou úpravou. V 
Bošáci sa narodil rímskokatolický kňaz 
Eduard Šándorfi-Škrabánek - národný 
buditeľ, ľudový liečiteľ, redaktor viace-
rých církevných časopisov. V Bošáci sa 
narodil aj akademický maliar Ľudovít 
Bzánský. 

Těsne za Bošácou sa nachádza Ze-
mianské Podhradie. Najmä  rodiny Prí-
leských s Ostrolúckých priťahovali sem 
významné osobnosti. V Pamätnom 
dome sa stretneme napr. s menami: 
Pavol Doležal (autor diela Gramaticca 
slavico-bohemica), Viliam Paulíny-Tóth 
(podpredseda matice slovenskej), Sa-
muel Štúr mladší (evangelický farár, 
brat Ľudovika Štúra). Najvýznamnejší-
mi osobnosťami, ktoré tu žili, sú Ľudovít 
Vladimír Rizner a Jozef Ľudovít Holuby. 
Rizner sa proslavil dielom Bibliografia 
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písomníctva slovenského od najstar-
šich čias po rok 1900. Holuby tu pôso-
bil ako evangelický farár, ktorý sa vy-
pracoval na botanika svetového mena. 
Poznal každú bylinku podjavorinského 
kraja. Zostavil tri obrovské herbáre, 
prispieval do 59 zbornikov a časopisov, 
dopisoval si zo 150 prirodovedcami 
z celého sveta. Pomáhal ľuďom ako 
ľudový liečitel, zbieral povesti, piesne, 
prislovia a porekadlá z tohto kraja. Za 
jeho vedeckú činnost mu v r. 1922 Kar-
lova univerzita v Prahe udelila Čestný 
doktorát. Od r. 1984 udeľuje Sloveská 
botanická spoločnosť za mimoriadnu 
prácu v botanike pamätnú Holubyho 
medailu. 

K unikátným pamiatkam v strednej 
Európe patrí tolerančný empírový evan-
gelický kostol. Bol postavený na moči-
ari v r. 1785, dostavaný bol v r. 1801. 
Projektovala ho žena Estera Příleská. 

Poslednou obcou v dolině je Nová 
Bošáca, v ktorej nájdeme rímskokatolic-
ký kostol Sv. Cyrila a Metoda z r. 1971. 
V kostole s dvoma vežami sú maľby od 
Vincenta Hložníka (tento rok oslavuje-
me 100. výročí jeho narodenia). 

Osadou Šance končí dolina hranič-
ným prechodom do Českej republiky 
- do najbližšej obce Březová. Kde skupi-
na seniorov navštívila kostol Sv. Cyrila 
a Metoda a původcom jim byl sám pan 
farár Pavel Vágner.

Mária Kubelová    

Na počátku bylo slovo a nápad spo-
jit příjemné věci – kamarádství, dobré 
jídlo a pití. A tak v prosinci roku 2015, 
třetí sobotu adventní, sešly se na začát-
ku ulice Záhumenice čtyři týmy (Hasiči 
Strání, Chlapci Guzích, Dzurák + Szöke 
+ Málek + Major + Bavorák, Edyňo + Ko-
sťa + Viktor) k vaření kapustnice. Akce 
se vydařila a všichni jsme cítili, že by 
z  toho mohla být krásná předvánoční 
tradice. A taky že jo. 

Minulý rok se konal čtvrtý ročník. 
Místem konání bylo tentokrát nádvoří 
restaurace Zámeček Strání. Přihlášeno 
bylo 16 týmů, a i když nakonec vařilo 14 
týmů, akce to byla podařená. Vždyť kdy 
se poštěstí vidět tolik krásných (a vese-
lých) kuchařů na jednom místě, popoví-
dat si, zazpívat, okoštovat různé variace 
této polévky a něčím dobrým to i zapít. 

Na tomto místě bychom rádi podě-
kovali všem firmám a super partě lidí, 
kteří nám ochotně pomohli s organiza-
cí a realizací této události:

Obecnímu úřadu Strání v  čele s  pa-
nem starostou Antonínem Popelkou, 
Restauraci Zámeček Strání - celému 
kolektivu a zejména paní manažerce 
Andree Straussové, Firmě Vastap 7 
s.r.o. - Tondovi Popelkovi mladšímu, 
Sklárně Cerva Bohemia s.r.o. - panu 
Marku Miklášovi,  Jirkovi Edynovi, Cim-
bálové muzice Popremýšláme, klukům 
Bruštíkovým, Všem harmonikářům, 
Peťa Kubík a spol, Tondovi Reňákovi, 
Hynkovi Horňáčkovi

Ohlédnutí 
za 4.ročníkem Vánoční kapustnice

Všechny soutěžní týmy se shodly na 
věnování pořadatelského příspěvku pro 
konkrétní dobrou věc v naší obci. Rov-
něž celá částka dobrovolného vstup-
ného, která dosáhla výše 7.920 Kč 
a 5,50 €, byla věnována.

A kteří borci se snažili tento rok uva-
řit nejlepší kapustnicu? Byli to:

1. Kolektiv DZSZMMZ
2. Hasiči Strání
3. JAWA KLUB Strání 
4. SMETRÉ
5. Rychtárovic chlapci
6. Toman Josef a jeho družina
7. Chamuláré
8. MX chlapci
9. Včelaři Strání
10. Edýňo a Viktor
11. Valašská kyselica
12. Zbytky od zitreka
13. Hasiči Suchá Loz 
14. Fotbalisti Strání „B“
Na šestičlenné komisi pak bylo po 

několika hodinovém snažení kuchařů 
vybrat tu nejchutnější. Nebylo to vůbec 
jednoduché hodnotit 14 „vzorků“ najed-
nou. Prvenství tento rok vyvařila par-
ta Sboru dobrovolných hasičů Suchá 
Loz a přebrala tak putovní vařechu pro 
vítěze. 

MOCKRÁT DÍKY VÁM VŠEM, KTEŘÍ 
JSTE PŘIŠLI – AŤ UŽ VAŘIT, PODPOŘIT 
NEBO OCHUTNAT. 

UŽ TEĎ SE TĚŠÍME NA DALŠÍ 
KAPUSTNICU.

Vaši pořadatelé (Dzuri a Tibi)
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Charita Uherský Brod 
Od ledna 2019 provozuje tři nové služby
Vážení občané, 
rádi bychom vás na sklonku roku informovali o fungování nových služeb Charity Uherský Brod. Ty byly podpořeny z Progra-
mu pro poskytování finanční podpory z rozpočtu Zlínského kraje k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského 
kraje pro rok 2019 a 2020 a od 1.1.2019 je také na jeho území v ORP Uherský Brod poskytuje.  

Cílem služeb je umožnit pečujícím fyzickým osobám nezbytný odpočinek a možnost k regeneraci sil k další péči o takto 
nemocné.  O podporu v rámci těchto registrovaných odlehčovacích služeb může tedy požádat takový zájemce, který je od-
kázaný na pomoc druhé osoby, aby jeho pečující osoba či rodina mohla načerpat novou sílu a v tento čas si odpočinout.

Odlehčovací služby máme tři – terénní, ambulantní a pobytovou. 
Terénní Domácí odlehčovací služba Uh. Brod je poskytována na celém území ORP Uherský Brod a funguje každý den od 

6:00 – 20:00 hodin vždy v klientově domácnosti. 
Pečující osoby službu využívají nejčastěji k zajištění péče v čase dovolených, když si potřebují sami zajít k lékaři či zajistit 

své osobní záležitosti anebo si jen odpočinout s vědomím, že je o jejich blízké dobře postaráno.
Pobytová Odlehčovací služba Strání sídlí a je poskytována v budově domu s pečovatelskou službou ve Strání, kapacitně 

má tři lůžka a je poskytována v nepřetržitém provozu tzn. že je o klienty celodenně postaráno včetně zdravotní péče, stravy 
a mnoha aktivizačních činností až po dobu 6 týdnů. 

Ambulantní Odlehčovací služba Uh. Brod byla do konce září 2019 poskytována v Uherském Brodě. Z důvodu zvýšené po-
ptávky po této službě na jiném místě byla přestěhována pro lepší dostupnost od 1.10.2019 do Strání. Nyní sídlí také v domě 
s pečovatelskou službou a jmenuje se Ambulantní odlehčovací služba Strání. Poskytována je ve všední dny od 7:00 – 18:00 
hodin. Klient do ní může docházet pravidelně po celý týden nebo jen v konkrétní dny, kdy potřebuje pečující osoba z jakého-
koliv důvodu volno, a na takový počet hodin, jaký si sám zvolí.

Za odlehčovací služby klient platí podle platné legislativy 130,- Kč/hod. - vyhláška  č. 505/2006 Sb. zákona č. 108/2006 
sb. o sociálních službách. 

Ve Strání poskytujeme celkem tři sociální služby – pečovatelskou službu a odlehčovací službu pobytovou i ambulantní. 
Věříme, že tímto dokážeme zajistit komplex služeb nejenom pro samotné klienty, ale i pro jejich pečující osoby. I ty mají právo 
na odpočinek.

Potřebujete-li právě Vy představované služby, neváhejte nás kontaktovat a dozvíte se více informací, jak Vám můžeme 
pomoci. 

Zlínský kraj poskytl finanční podporu k zajištění odlehčovacích služeb na území Zlínského kraje pro rok 2019-2020.
Děkujeme za podporu a vstřícnost vedení obce Strání.

Jménem všech zaměstnanců Charity Uherský Brod si vám dovolujeme popřát požehnané vánoční svátky
 a do nového roku 2020 mnoho zdraví, štěstí a lásky.

Za pečovatelskou a odlehčovací služby Charity Uherský Brod 
Miroslava Havlíková a Terezie Fojtíková

Domácí odlehčovací služba Uh. Brod
(terénní)

Vedoucí služby
Bc. Terezie Fojtíková, DiS.

Tel.: 724 651 265

Ambulantní odlehčovací služba Strání
Odlehčovací služba Strání (pobytová)

Vedoucí služeb
Bc. Miroslava Havlíková, DiS.

tel.: 776 080 273

OSTATNÍOSTATNÍ
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Dne 26. listopadu 2019 proběhlo 
slavnostní udílení prestižních ocenění 
v  programech Národních cen kvality, 
které se konalo ve Španělském sále 
Pražského hradu. Tento program je pod 
taktovkou Ministerstva průmyslu a ob-
chodu ve spolupráci s Radou kvality ČR.

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 mini-
str průmyslu a obchodu pan Havlíček. 

Prestiž Národních cen kvality vy-
plývá z komplexnosti jejich hodnoce-
ní. Posuzují firmu jako celek ze všech 
možných pohledů a umožňují objektiv-
ně porovnat společnosti různých oborů 
i velikostí. Jsou udělovány ve více než 
80 zemích světa podle stejných princi-
pů a pravidel. V zahraničí je považová-
no získání Národní ceny kvality za jednu 
z nejvyšších met, jíž může firma dosáh-
nout. Jejich předávání se tradičně ují-
mají předsedové vlád, hlavy monarchií 
či prezidenti. V USA je statut ceny a její 
předávání prezidentem přímo zakotve-
no ve federálním zákoně.

Ocenění získávají firmy, které dosáh-
nou 300 bodů a více. Je to rozděleno do 
skupin, formou hvězd – něco jako Mi-
chelinské hvězdy v oblasti gastronomie 
a toto prestižní ocenění získávají pouze 
určité restaurace. 

Což tedy znamená, když získáte 300-
399 bodů, máte 3 hvězdy, když získá-
te 400-499 bodů, tak získáte 4 hvězdy 
a nad 500 bodů získáte maximální po-
čet hvězd, což je 5. 

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 i my, a je brán jako nejvyšší úroveň. 

Důvody našeho přihlášení by se daly 
charakterizovat níže:

možné získání národního a meziná-
rodně uznávaného ocenění „Recogni-
sed for Excellence“ (platnost 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 ze Slavkova mezi nejlepšími

Proběhla pečlivá příprava a samotné 
hodnocení naší společnosti, kde jsme 
byli prověřeni auditory ze soukromého 
sektoru a ministerstva průmyslu a ob-
chodu. Výsledkem toho všeho je, že 
KASKO bylo oceněno na Pražském hra-
dě a získalo ocenění Excelentní firma 
v Národním ocenění.

V  rámci České republiky na 1. mís-
tě v oblasti automobilového průmyslu. 
Dosáhli jsme maximálního možného 
počtu hvězd a tím i získali mezinárodní 
ocenění s celkovým výsledkem GOLD.

Na prvních pozicích dané úrovně 
byly:
• BMW Německo (kategorie PLATINUM)
• KASKO (kategorie GOLD)
• Auto NIEDERMAYER (kategorie SILVER)
• BMW Německo (kategorie BRONZE).

 
V rámci České republiky byla nejblíže 

společnosti KASKO, společnost IVECO 
BUS (Vysoké Mýto), která se umístila na 
úrovni BRONZE.

Je vidět, že naše firma z našeho re-
gionu se propracovala v tomto meziná-
rodním hodnocení do zajímavé společ-
nosti firem působící v  automobilovém 
průmyslu. 

Je to ocenění dlouhodobé a kva-
litní práce majitelů a nás všech 
zaměstnanců. 

Podrobné výsledky a zdroj: http://
www.globalexcel lenceindex.org/
sector/4-automotive

Kamil Bárta
Ředitel úseku kvality a environmentu

KASKO ze Slavkova na Pražském hradě

OSTATNÍ
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Koupím malý stavební pozemek 
nebo garáž ve Strání - Květné 

do 150 000 Kč. / Tel: 775 139 044

Albera Morava s.r.o.
Prodejce zahradní a komunální techniky

Děkujeme za dobrou spolupráci 
   v uplynulém roce a přejeme Vám
příjemné prožití vánočních svátků 

a šťastný nový rok 2020

INZERCE:

MASÁŽE / MAGDALENA TINKOVÁ
Při dnešním uspěchaném životním stylu 

zapomínáme pečovat o své tělo. 
Zbavte se proto stresu, svalové bolesti 

nebo bolesti hlavy díky masáži. 
Nabízím relaxační a sportovní masáž 
zaměřenou na celé tělo, nebo na jeho 

vybrané partie, a to přímo u Vás doma. 

Ceník. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Masáž zad                      30 minut                           250 kč
Masáž šíje                      20 minut                            150 kč
Masáž zad + šíje            45 minut                             300 kč
Masáž HK                      30 minut                          200 kč
Masáž DK                      30 minut                          250 kč
Celková masáž              70 minut                           550 kč
Tejpování                    Dle rozsahu              150 – 450 Kč
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Možnost zakoupení také dárkových poukazů. 

Kontakt: Magdalena Tinková (Štěfkových)
E-mail: majda.tinkova16@gmail.com

Tel: 777 967 030
Trávníky 485

BABY bazárek
Začátkem října, ve dnech 3. - 4.10. 2019, se konal opětovný bazárek 

dětských podzimních a zimních oděvů, obuvi, hraček, knížek a sportov-
ních potřeb. 

Chtěli jsme maminkám s dětmi zařídit lepší přístup za námi, uspo-
řádali jsme jej proto letos v naší místní farní Dvoraně. 

Maminky do bazárku přinesly krabice nebo tašky s věcmi a s vy-
psaným seznamem prodávaných věcí. My jej přebraly a postaraly se o 
to, aby se maminky měly v čem „přehrabávat“. :-) Nesmíme taky zapo-
menout pochválit všechny maminky za skvělý přístup a označení věcí. 
Usnadnily nám tím práci. 

Snad byla spokojenost u těch, co dobře nakoupili, nebo dobře pro-
dali anebo i oboje. :-) 

Na jaře máme v plánu bazárek opět zopakovat s jarními a letními 
věcmi, proto se budeme těšit na další nakupující a prodávající maminky. 

Alena Zetková a Jana Zetková

OSTATNÍ



PRONÁJEM 
ZEMĚDĚLSKÉ PŮDY

V KATASTRU OBCE STRÁNÍ
Nabízíme Vám 

smlouvu o pronájmu 
za nejvýhodnějších podmínek.

Máte-li zájem o pronájem, 
kontaktujte nás telefonicky nebo osobně.

  Petr Vintr - tel.: 730 507 231
Josef Vintr - tel.: 776 060 455

INZERCE:

... vše pro váš počítač ...
- akční ceny, služby - 

 
stolní PC: Dell Optiplex 790 MT; Intel Core i5-2400 
(3,10 - 3,40GHz), 4GB RAM DDR3, 250GB HDD, Intel 

HD Graphics, LAN, VGA, DisplayPort, SerialPort, 
USB 2.0, Windows 10 Professional, 3.990 Kč

notebook: Lenovo ThinkPad L440; Intel Pentium 3550M 
(2,20GHz), 4GB RAM DDR3, 500GB SSHD, 14“ LED HD displej 
(1366x768px), Intel HD Graphics, Mini DisplayPort, VGA, LAN, 

USB 3.0, Wifi, Bluetooth, čtečka paměťových karet, 
webkamera, Windows 10 Professional, 4.399 Kč

notebook: Acer TravelMate P6 - Intel Core i3-5005U 
(2,00GHz), 8GB DDR3, 256GB SSD, 14“ LED IPS Full HD 
displej (1920x1080px), Intel HD Graphics 5500, HDMI, 

VGA, LAN, USB 3.0, Wifi, Bluetooth, čtečka paměťových 
karet, čtečka otisků prstů, webkamera, podsvícená 

klávesnice, Windows 10 Profesional, 6.990,- Kč

• prodej, servis počítačů a služby
• levné tonery, náplně a plnící sady do tiskáren

P O V Á N O Č N Í  V Ý P R O D E J
M: +420 604 471 477 / E: info@levnepocitace.cz

Mgr. Radek Bruštík, Stolařská 2338, Uh. Brod (supermarket Rojal)
www.facebook.com/levnepocitace.cz



26. 12. 2019
ŠTĚPÁNSKÝ TURNAJ V HOKEJI NA BOTÁCH
Hřiště DTJ, Květná 

26. 12. 2019
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
18.00 hod. / kostel Povýšení sv. Kříže

26. 12. 2019
ŠTĚPÁNSKÉ POSEZENÍ U CIMBÁLU
Dvorana

30. 12. 2019 
SILVESTROVSKÝ HOKEJOVÝ TURNAJ 
Začátek 8.30hod. / hřiště za ZŠ Strání 

31. 12. 2019 
VATRA BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKU
Od 13:00 hod. / Velká Javorina

31. 12. 2019 
DĚTSKÁ PŮLNOC S OHŇOSTROJEM
19.00 hod. / Centrum Květné - u kavárny  

31.12.2019, 
PŮLNOČNÍ VATRA NA HRANICI ČR+SR 
24.00 hod. / skládka dřeva u hranice 

1. 1. 2020 
VÍTÁNÍ NOVÉHO ROKU S OHŇOSTROJEM 
19.00 hod. / u Zámečku 

Kalendář akcí:
4. 1. 2020
TŘÍKLRÁLOVÁ SBÍRKA S KOLEDOVÁNÍM 
8.00 - 14.00 hod.  

5. 1. 2020 
TRADIČNĚ NETRADIČNÍ 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT DH STRAŇANKA
kostel Povýšení sv. Kříže

25. 1. 2020
RODIČOVSKÝ PLES
ZŠ Strání

1. 2. 2020 
MYSLIVECKÝ PLES
ZŠ Strání 

8. 2. 2020 
KROJOVÝ PLES
ZŠ Strání 

21.- 25. 2. 2020 
33. FESTIVAL MASOPUSTNÍCH TRADIC 
FAŠANK 2020

22. 2. 2020 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SKLÁRNÁCH 
KVĚTNÁ

Zpravodaj Obce Strání - periodický tisk územního samosprávného celku / Vydává Obec Strání, Na Kopci 321, Strání 687 65, IČ - 00291340 / Registrační 
číslo MK-ČR-E 13094 / Náklad 1260ks / Vychází jako čtvrtletník / Vydáno 19. 12. 2019 / Redakční rada: Barbora Macková, Marcela Schönbaumová, 
Mgr. Zuzana Popelková, MgA. Jan Mimochodek / Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou 
správnost zodpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Za jazykovou úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. Uzávěrka příštího 
čísla bude zveřejněna na obecních stránkách www.strani.cz / Příspěvky osobně na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@ strani.cz

Fotografie přední strana:
Zimní pohled na Strání (foto: Martin Adámek)
Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 2. Slavnosti vína v Uherském Hradišti (foto: Barbora Macková) / 3. - 4. Vernisáž výstavy výtvarných umělců moravsko- 
slovenského pomezí (foto: Barbora Macková) / 5. - 7. Misijní cukrárna ve Dvoraně (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 3. Martinské hody ve Květné (foto: Barbora Macková) / 4. Vánoční dílničky ve škole (foto: Barbora Macková) / 5. - 6. Setkání 
seniorů - děti z MŠ ze Strání se souborem Straňánek a děti ze MŠ ve Květné se souborem Květňánek (foto: Barbora Macková)
7. - 8. Česko zpívá koledy - MŠ Květná (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní strana:
1 - 6.  Rozsvěcování vánočních stromů ve Strání a Květné (foto: Barbora Macková)

KALENDÁŘ AKCÍ
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