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ZPRÁVY Z OBCE

Starosta informuje Program rozvoje obce Strání

Vážení spoluobčané, chtěl bych
Vás všechny přivítat u prvního letošního vydání našeho zpravodaje. Nacházíme se v době po Velikonocích,
která bývá jednou z nejhezčích v roce.
Tento rok nám přichystal nemilé překvapení v podobě pandemie, která
se dostala do naší vlasti a následné
opatření proti tomuto viru nepamatuje žádná dnešní žijící generace.
Podle historických pramenů zasáhly naši zemi a částečně i naši obec
dvě morové epidemie. První před 340
lety v období 1679 – 1680. Tenkráte
proudila z Vídně na Moravu a do Jižních Čech. Ta druhá vypukla v 18. století v r. 1713 a doznívala až v r. 1715.
Rozšířila se z Uher do Rakouska
a Čech. Obě vznikly v důsledku chudoby a špatných hygienických poměrů.
Dnešní epidemie je velkou daní za
otevření hranic a volného cestování
napříč světadíly. Rozšířila se k nám
z Itálie přes Rakousko a zasáhla již
všechny kraje a okresy naší republiky.
Vláda vydala nařízení, která by měla
být nápomocná v řešení dané situace, a která mají dopad na všechny
občany bez rozdílu v podobě omezení
pohybu na veřejnosti, uzavření obchodů a restaurací, provozoven, kostelů,
hřišť apod.
Situaci okolo viru sledujeme všichni s napětím. K zlepšení situace může
přispět každý z nás svým zodpovědným chováním a dodržováním pokynů a nařízení. Je na nás, jak dlouho
budeme s tímto neviditelným nepřítelem bojovat. Proto bych chtěl poděkovat všem, kteří tato pravidla dodržují.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří šili
a šijí pro nás roušky. Těm, kteří rozváží potraviny a léky starším lidem, děvčatům na DPS, která se starají o naše
nejstarší
občany,
prodavačkám
v obchodech, pracovnicím na poště
a všem, kteří musí pracovat na rizikových pracovištích, kde hrozí nákaza.
Věřím, že se co nejdříve všichni
vrátíme k normálnímu životu a Všem
přeji pevné zdraví, nervy, klid a hlavně
dávejte pozor na sebe i své blízké.
Antonín Popelka - starosta

Zastupitelstvo obce Strání bude
na svém dalším zasedání schvalovat
strategický dokument “Program rozvoje obce Strání na období roků 2020
-2025”. Proto jsme rozeslali do každé
domácnosti jeden dotazník, abychom
zjistili názor veřejnosti na základní čtyři
témata. Dotazník odevzdalo necelých
200 respondentů (domů, rodin).
Výsledky dotazníku dopadly takto:
1. Myslíte si, že se kvalita života v obci
za posledních 5 let:
a) zlepšila, b) spíše zlepšila c)zůstala stejná d)spíše zhoršila e)
zhoršila
f)
nedovedu
posoudit.
Toto byly odpovědi
16,7% zlepšila,
37,5 % spíše zlepšila,
37,5 % zůstala stejná,
4,2 % spíše zhoršila,
4,1% zhoršila.

dle

procent:

2. Jak hodnotíte obec v následujících
oblastech:
dostupnost zdravotních služeb, kvalita školství, sociální služby (např. péče
o seniory), kultura a společenský život,
možnosti sportování, komerční služby
(obchod apod.),dopravní spojení s okolními obcemi/městy, stav místních komunikací a chodníků, stav historických
objektů a památek, pracovní příležitosti
(v obci i okolí), rozvoj bydlení, vzhled/
stav veřejných prostranství v obci, stav
životního prostředí v obci, vzhled/stav
obecního majetku, možnosti třídění odpadů, mezilidské vztahy v obci, bezbariérovost obce, komunikace mezi obcí
a občany.
Při hodnocení každé z těchto oblastí bylo
možno vybrat z následujících odpovědí:
a)velmi dobrá, b)dobrá, c)špatná, d)
velmi špatná, e)nedovedu posoudit.

přes 98% kladných odpovědí (součet
odpovědí ,,velmi dobrá „ a ,,dobrá“).
Výrazně kladně byly hodnoceny i kategorie vzhled/stav obecního majetku,
sociální služby (např. péče o seniory)
a vzhled/stav veřejných prostranství
v obci. Všechny tyto kategorie obdržely více jak 90% kladných odpovědí.
Naopak nejvíce negativních odpovědí
bylo zaznamenáno v oblasti pracovní příležitosti (v obci a okolí). Podíl
odpovědí ,,velmi špatná“ a ,,špatná „
zde činil přibližně 87 % . Zde byl také
vůbec nejvyšší podíl odpovědí ,,špatná“ (tj. 52%) a velmi špatná (tj. 35%)
vůbec ze všech sledovaných aspektů.
V podstatě stejnou úroveň nespokojenosti (tj. 34%) vykazovaly další tři oblasti: rozvoj bydlení, dopravní spojení
s okolními obcemi/městy a stav místních komunikací a chodníků.
3. Postrádáte v obci některé služby,
kulturní akce či volnočasové aktivity?

Podle nejčastějších
postrádají:
1. kulturní dům
2. cyklostezky
3. sportovní halu

odpovědí lidé

4. Představte si, že můžete rozhodnout o využití prostředků obce. Na
co byste je přednostně využil/a (max.
3 možnosti)?
Vůbec nejčastěji zúčasnění volili záměr:
1. ,,Rekonstrukce budov pro společenské a kulturní akce“ – 67% hlasů,
2. ,,Zvýšení bezpečnosti „(kamerový
systém) – 47% hlasů,
3. ,,Oprava místních chodníků a komunikací“ – 44 % hlasů.
Děkujeme všem, kteří se ankety zúčastnili a projevili vyplněním dotazníku zájem o veřejné dění.
Antonín Popelka, starosta obce

Vůbec nejvíce pozitivně občané vnímali stav historických památek a objektů,
takřka 16% odpovědí tuto oblast hodnotilo jako ,,velmi dobrou“, 82 % jako ,,dobrou“ a pouze 2% hodnotila negativně.
Druhou nejlépe hodnocenou oblastí
byla možnost třídění odpadů, kde bylo
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Stavební lokalita
Nová hora

Pod Novou horou začal čilý stavební ruch, na několika parcelách
jsou již znát základy prvních domů.
Ať se dílo daří a vyroste zde nové hezké
bydlení.

Mimořádné
odečty vodoměrů
– duben 2020

Z důvodu snížení DPH z 15% na 10
% od dubna 2020 proběhne mimořádné
zapisování stavů vodoměrů.
Popřípadě můžete stav nahlásit na
tel: 778 766 443 p. R. Breznická nebo
tel: 771 129 998 p. M. Janigová, napsat
SMS, e-mail: vodarna@strani.cz, lístek
do schránky OU nebo přilepit ke zvonku
u vašich domů: jméno, ulici, č.p. a stav
vodoměru.
Děkujeme za pochopení.
Pro tento rok je stanovena základní
sazba pro
- vodné 34,-Kč/m³			
- stočné 35,- Kč/m³
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Skládka odpadů
Jahodná

Skládka stavební sutě slouží k dočasnému ukládání stavebních a demoličních odpadů, které jsou následně
drceny a roztříděny do třech frakcí. Provozováním skládek a možností ukládání odpadů pro občany Strání ZDARMA chce OÚ zamezit vzniku černých
skládek. V období od 1. května bude
skládka v Jahodné (suť, zemina i bioodpad) pravidelně otevřena v úterý 13.00
- 15.00 hod, ve čtvrtek 13.00 – 15.00
hod a v sobotu 8.00 – 13.00 hod. Mimo
tuto dobu je možno zapůjčit klíče na OÚ
u paní Novákové po složení vratné zálohy 200 Kč. Důrazně žádáme občany,
aby na skládku ukládali pouze odpady,
které jsou k tomu určeny. Velmi často
se setkáváme s tím, že občané přivezou odpad, který tam nepatří. I proto
je skládka stavební suti i zeminy monitorována kamerovým systémem. Na
skládku suti je s okamžitou platností
možné ukládat pouze vytříděné stavební materiály, a to ve třech kategoriích:
- keramika,
- cihly, omítka, pálená taška,
- beton.
Na skládku mimo jiné NEPATŘÍ:
eternit, azbest (azbestové komíny),
sádrokarton, plast a ostatní komunální
odpad.
Vytříděný cihlový recyklát zdarma
a betonový za poplatek 130 Kč/t, je
možno odebrat v jakémkoliv množství
po dohodě na tel. 602576069.
Na skládku zeminy patří pouze zemina (také čisté kotovice) a kámen.
Nově je zde možnost využívat kóje pro
uložení biologického odpadu ve dvou
kategoriích:
- keře a větve,
- traviny, listí a přebytky ze zahrad (ne
staré seno a sláma).
Staré stavební řezivo je možné uložit
na sběrný dvůr.
Občané Květné mohou nadále využívat skládku za sběrným dvorem,
ale zde opět prosíme, aby odpad třídili
na větve a traviny na místa, která jsou
označena cedulemi. Velmi děkuji všem,
kteří budou tato pravidla dodržovat.
Marian Flekač, místostarosta

Vlastníci
lesů v Dolině

Vzhledem k virové situaci nebylo
možné uskutečnit plánovanou schůzku,
která se měla týkat těžby napadených
stromů kůrovcem v Dolině. K dnešnímu
dni jsou vyznačkovány stromy, které
jsou napadeny kůrovcem (zhruba šest
lokálních míst), alespoň ty, které je nutné co nejdříve vytěžit a odvézt. Spodní
příjezdová cesta k pozemkům bude v
následujících dnech prořezána a zpřístupněna pracovníky OÚ.
Marian Flekač, místostarosta

Černé skládky

Nově se v naší obci vytvořilo mnoho
černých skládek, mezi které také patří
bioodpad (větve) a suť. Upozorňujeme
občany, že pro tyto skládky jsou určeny
ZDARMA sběrné dvory a skládky bioodpadu. V příštích dnech budou černé
skládky likvidovány a označeny cedulemi ZÁKAZ SKLÁDKY.
Děkuji všem slušným občanům, kteří
se takového chování nedopouští, naopak kteří udržují okolí svých domovů
(často obecní pozemky) v čistotě, a tak
přispívají k hezkému a příjemnému prostředí naší obce. Za mé krátké období
ve funkci místostarosty jsem zjistil, že
máme dva typy občanů: jedni, kterých
je naprostá většina a o své okolí se příkladně starají a ti druzí, kteří jsou bezohlední, dělají nepořádek a jenom nadávají na OÚ. A to platí i v jiných oblastech.
Marian Flekač, místostarosta
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Výpis usnesení 8. zasedání
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 20. 12. 2019

8/1 Zastupitelstvo obce Strání
určuje ověřovatele zápisu: Sabína
Kolajová Popelková,
Ing. Dalibor
Stupka, zapisovatelka: Mgr. Michaela
Grebíková, sčitatelka: Mgr. Eliška
Málková
8/2 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje návrhovou komisi: předseda:
Ing. Martin Havlík, Ph. D., MBA, MSc.,
členové: Antonín Zámečník, Josef
Popelka

8/3 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje program 8. zasedání ZO
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Obecně závazné vyhlášky o místních
poplatcích
6. Odměny členům výborů a komisí za
2. pololetí 2019
7. Audit přístupnosti internetových stránek
8. Zpráva o činnosti Finančního výboru
9. Zpráva o činnosti Kontrolního výboru
10. Veřejnoprávní smlouva SPOKOS
11. Veřejnoprávní smlouva Charita
12. Demolice budovy č. p. 188
13. Projekt následného využití
14. Ceny vodného a stočného na rok 2020
15. Změna společných pozemkových úprav
16. Pozemek
17. Rozpočtové opatření č. 14
18. Rozpočet
19. Různé
20. Diskuse
21. Závěr
8/4 Zastupitelstvo obce Strání bere
na vědomí zprávu o činnosti rady obce
8/5 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Strání č. 1/2019, o místním poplatku ze psů.
8/6 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Strání č. 2/2019, o místním poplatku ze vstupného.
8/7 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Strání č. 3/2019, o místním poplatku za užívání veřejného prostranství.

8/8 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku
obce Strání č. 4/2019, o místním poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a
odstraňování komunálních odpadů.

8/9 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje odměny za 2. pololetí 2019
členům výborů a komisí, kteří nejsou
členy zastupitelstva, dle jednotlivých
návrhů předsedů výborů a komisí:
- Finanční výbor – celková částka
7.500 Kč
- Kontrolní výbor – celková částka
7.500 Kč
- Komise pro rozvoj, investice a výběrová řízení celková částka 2.000 Kč
- Komise majetková – celková částka
7.500 Kč
- Komise bytová a sociální – celková
částka 17.500 Kč
- Komise pro kulturu, sport a spolky –
celková částka 2.500 Kč
- Komise likvidační – celková částka
2.000 Kč
Odměny budou vyplaceny ve mzdách
za měsíc prosinec 2019.
8/10 Zastupitelstvo obce Strání
ukládá Radě obce Strání zajistit provedení auditu přístupu internetových stránek obce Strání (a případně existujících
souvisejících mobilních aplikací) v kontextu zákona č. 99/2019 Sb. o přístupnosti internetových stránek a mobilních
aplikací a odpovídající mezinárodní
normy Web Content Accessibility Guidelines (WCAG) 2.1, a to do 30. března
2020 s cílem zjištění nedostatků a rozporů s relevantními právními předpisy.
8/11 Zastupitelstvo obce Strání
bere na vědomí zprávu o činnosti Finančního výboru.
8/12 Zastupitelstvo obce Strání
bere na vědomí zprávu o činnosti Kontrolního výboru.
8/13 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje
veřejnoprávní
smlouvu
o poskytnutí účelové neinvestiční
dotace Společnosti pro kulturu obce
Strání z.s., Na Kopci 216, 687 65 Strání,

IČO: 628318895 na rok 2020 ve výši
170 000 Kč.
8/14 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí účelové neinvestiční dotace
Charitě Uherský Brod, Mariánské náměstí 13, 688 01, Uherský Brod, IČO:
48489336 ve výši 75 000 Kč.
8/15 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje podání žádosti o dotaci na
demolici bytového domu č. p. 188, 687
66 Strání, část Květná z projektu MMR
č. 117D081 - Demolice budov v sociálně vyloučených lokalitách.
8/16 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje projekt následného využití po
demolici bytového domu č.p.188, 87 66
Strání, část Květná.
8/17 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje zvýšení stočného na 35 Kč
bez DPH za 1m³, vodného na 34 Kč bez
DPH za 1m³ pro rok 2020 dle podmínek
dotací.
8/18 Zastupitelstvo obce Strání
ukládá starostovi zajistit vyhotovení
znaleckého posudku na pozemek ve
vlastnictví obce Strání parc.č.st.1700
v k.ú. Strání.
8/19 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje rozpočtové opatření č. 14 dle
návrhu.
8/20 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje rozpočet na rok 2020 jako
přebytkový: příjmy 74.389.600 Kč, výdaje 68.507.200 Kč a
financování
5.882.400 Kč. Částka 432. 400 Kč bude
použita ke splácení půjčky ze SFŽP na
ČOV.Zastupitelstvo schvaluje rozpočet
dle závazných ukazatelů v členění na
paragrafy.
8/21 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje střednědobý výhled rozpočtu obce Strání na roky 2020-2021 dle
návrhu.
Antonín Popelka, starosta
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FARNOST

Díky
za bezpečí dětí

KORONAVIRUS – výzva k obrácení

Ve Květné se po dlouhém roce plném omezení a semaforového provozu zprovoznil most. Stavební firma po
sobě moc hezky uklidila vše stavební
a zkulturnila i okolí mostu. S tím se ale
počítá.
Děkujeme však moc a moc vedení
obecního úřadu, že vyslechl naše prosby a nechal vysadit živý plot kolem cesty a potoka. Je to bariéra, nejen fyzická,
ale i psychická pro děti, které si na hřišti
hrají, běhají a kopou s míčem. Hned budeme jako rodiče klidnější. Kdyby nebyla pandemie, hřiště by už bylo plné dětí.
Když teď musí být izolované doma, tak
aspoň stihne narůst tráva a živý plot
pustí kořínky.
Díky i za dva stromy, které nám časem poskytnou příjemný chládek.
Za rodiče Bára Macková

Když jsme letos vstupovali do doby
postní, nikdo z nás netušil, jak bude
jiná oproti předešlým. Každoročně si
křesťané kladou otázky, jak tuto dobu
dobře prožít, v čem se uskromnit, čemu
věnovat čas a síly. Letos byly odpovědi na tyto otázky z určitého pohledu
jednodušší.
Jsme v mnohém limitováni bez našeho rozhodnutí. Jakékoli omezení
vnější svobody není nikomu příjemné,
ale jde přece především o svobodu
vnitřní. Mnozí se ptají: Proč nás to potkalo? Co to má znamenat? Co máme
dělat? Někteří navrhují zintenzivnit půst
nebo modlitbu.
Chtěl bych nám všem připomenout
několik skutečností. Doba postní je vnímána jako doba pokání, obrácení. Bible

Osvobození a úlevy
na poplatcích za
odpady

Majitelé garáží a obyvatelé sídliště
ve Květné moc děkují panu starostovi a vedení obce i zastupitelstvu za
vybudování komunikace a zlepšení přístupu ke garážím na Lůčkách.
Dlouho jsme na to čekali a konečně se dočkali. Moc si toho vážíme
a děkujeme!

Zastupitelstvo obce Strání schválilo
na svém 8. zasedání dne 20. 12. 2019
obecně závaznou vyhlášku č. 4/2019
o místním poplatku za provoz systému
shromažďování, sběru, přepravy, třídění,
využívání a odstraňování komunálních
odpadů, účinnou do 1. 1. 2020. Sazba
poplatku činí 600 Kč za osobu/rok. Poplatek je splatný ve dvou splátkách, do
30. 6. 2020 a do 31. 12. 2020. Úleva na
poplatku náleží poplatníkovi, který se
zapojil do třídění odpadu, tj. Motivačního a evidenčního systému odpadového
hospodářství. Osvobození na poplatku
se týká v případě, že se poplatník na
území obce zdržuje v příslušném kalendářním roce méně než 3 měsíce z důvodu dlouhodobého pracovního nebo
jiného pobytu v zahraničí. Dále se osvobozují osoby, které pobývají v jiné obci
a mají zde zaplacenou smluvní úhradu.
Je nutné vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ
a doručit jej na Obecní úřad ve Strání.
Tiskopis na uplatnění slevy je k dispozici na webových stránkách obce nebo
Obecním úřadě ve Strání. Vyplněný tiskopis vraťte nejpozději do 13. května
2020.

Za všechny spokojené uživatele Jan Duda

Dagmar Nováková

Poděkování
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mluví o obrácení a pokání jako o návratu k živému Bohu. Jde o návrat našeho
srdce, naší mysli. Nejde tedy o množení
pobožností, ale o vědomé rozhodnutí dát Bohu opět první místo ve svém
životě, dát mu plnou důvěru a lásku.
Svěřit mu jak svoji minulost poznamenanou naší slabostí a hříchem, tak svoji
přítomnost i budoucnost – s důvěrou,
že se postará, když se mu svěříme.
Víme a mnozí máme osobní zkušenost,
že Bůh dokáže i těžké věci našeho života proměnit v dobro, když se mu svěříme do jeho rukou. Stejně tak jedině on
může nakonec proměnit v dobro i současnou zkušenost plnou omezení, starostí, strachu a paniky.
Kdykoli v Bibli čteme o epidemiích,
živelných pohromách či válkách, vždy
to byla období, kdy Bůh volal lidi k pokání a obrácení, protože se od něj vzdálili.
Jedno je jisté. Až se podaří eliminovat
epidemii a nastane období po ní, nikdy
už to nebude jako před ní. Jestli ale období, co pak nastane, bude horší, nebo
lepší, záleží na každém z nás, jak se
k tomu dnes postavíme. Zkusme se každý sám Boha ptát, co od nás očekává.
Vraťme se k Bohu celým srdcem,
a poznáme, jestli nám k vnitřnímu
pokoji pomůže více sledovat televizi
a zprávy na internetu, nebo spíše čas
na modlitbu, četbu a na druhé kolem
nás. Jestli k tomu někomu pomůže
půst, ať se postí, jestli naopak, aby se
najedl, ať se nají, jestli aby byl sám, ať
se stáhne do samoty, jestli jít do přírody,
ať jde do přírody, jestli někomu pomohou konkrétní modlitby, ať se je modlí.
Nesmíme žádný prostředek našeho
života s Bohem vyměnit za život sám
a za Boha samotného. Nezapomeňme,
že jediný Bůh zná východisko z každé
těžké situace a potřebuje k tomu, aby
ho mohl uskutečnit, ty, kteří ho milují
a poslouchají jeho slovo.
P. Vojtěch Kodet OCarm.

KNIHOVNA a IC

Beseda s PhDr. Miroslavou Polákovou

Knihovna Strání uspořádala 23. ledna 2020 besedu s paní PhDr. Miroslavou Polákovou, PhD. na velmi zajímavé
téma“ Měli odvahu žít na moravsko-slovenském pomezí v letech 1939 – 1945“.
Vyprávění bylo velmi zajímavé, profesorka v něm popisovala odboj na Uherskobrodsku a nás nesmírně potěšilo, že
se svým výkladem zaměřila právě na
Strání a její odbojáře. Kdo přišel, určitě
ocenil její autentický výklad. Knihu na
toto téma, kterou profesorka napsala,
jsem zakoupila do fondu knihovny. Kniha, vycházející pod názvem Měli odvahu žít, je výsledkem téměř třicetiletého
vědeckého úsilí, se kterým se autorka
PhDr. Miroslava Poláková, Ph.D. vě-

novala získávání primárních pramenů
k problematice odboje na politickém
okrese Uherský Brod v letech 1939 až
1945. Téma za dobu uplynulých 70 let
v komplexnosti nezpracované je rozděleno podle časového sledu do 6 kapitol
a svým rozsahem dosahuje téměř 800
stran. Vedle archivních materiálů kniha
vychází i z ústních výpovědí více než
140 osob a svým obsahem je plně začleněna do celoprotektorátního dění.
Doplněna je tabulkami a více než 520
fotografiemi. Za svou publikaci profesorka obdržela prestižní mezinárodní
cenu Egona Erwina Kische. Ocenění
převzala na zámku Letohrad na Orlickoústecku. Cena Egona Erwina Kische

Statistika knihovny za rok 2019

Stav knihovního fondu k 31.12. 2019 _____________________________________ 10 948
Přírůstky knihovních jednotek ve svazcích za rok 2019 _______________________ 256
Úbytky knihovních jednotek ve svazcích za rok 2019 __________________________ 57
Registrovaní čtenáři k 31.12. 2018 __________________________________________ 652
Z toho čtenáři do 15 let _____________________________________________________ 153
Návštěvníci využívající internet v knihovně ___________________________________ 710
Návštěvníci kulturních akcí v knihovně _______________________________________ 600
Návštěvníci vzdělávacích akcí v knihovně ____________________________________ 110
Návštěvníci on-line služeb __________________________________________________ 639
Návštěvníci celkem ________________________________________________________ 4427
Výpůjčky celkem __________________________________________________________ 7482
Krásná literatura dospělým čtenářům ______________________________________ 4492
Krásná literatura dětem ____________________________________________________ 1291
Naučná literatura dospělým čtenářům ______________________________________ 508
Naučná literatura dětem ____________________________________________________ 196
Výpůjčky periodik k 31. 12. 2019 ____________________________________________ 995
Počet návštěv webové stránky knihovny ____________________________________1603
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu _________ 599
Marcela Schönbaumová, knihovnice

je autorům literatury faktu udělována již
od roku 1992. Cesta k této ceně však
nebyla jednoduchá. Paní profesorka
shromažďovala víc jak 30 let z archivů,
historických ústavů či koncentračních
táborů fakta o hrdinství, ale i selhání odbojářů. Hlavně také se stovkami
z nich osobně hovořila. V knize vystupuje 2083 osobností (zveřejněno 528
fotografií).
Díky Vám všem, kteří jste přišli, zavzpomínali či načerpali nové informace
o této nelehké době, kterou je potřeba neustále připomínat, aby nedošla
v zapomnění.
Marcela Schönbaumová, knihovnice

Novinky
z knihovny:
Beletrie:
Pokušení osudu – Johnson, A.
Vrány – Dvořáková, P.
Zimní sestra – Collins, M.
Život v jeho stínu – Pavelková, K.
Slzy anděla – Hamarová, D.
Slunečnice – Benková, J.
Chci tě – Frederick, J.
Kdo zabije Evu S.? – Eidler, P.
Malověrnosti – Svobodová, B.
Neprofesionál – Hawkins, J. D.
Oblíbená dcera – Rouda Kaira, S.
Ptáci se zlomenými křídly – Kulin, A.

Beletrie pro děti:
Ledové království II. - kouzelné dobrodružství
Amálie zubatá a zloděj paměti - Anderson, L.
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Karneval s Ajeťáky Lyžařský výcvikový Poděkování
Na fašankovou neděli, jako každý
organizátorům
rok, se na Zámečku v sále konal dět- kurz 7. ročník
ský karneval. Letos jsme si na něj poI letos, jako už tradičně, proběhl lyzvali kamarády z oblíbené pohádky žařský výcvikový kurz pro žáky 7. roční- rodičovského plesu
A je to … Pata a Mata. Přišli v dobré
náladě a hned na úvod rozřezali židličku tak, že už k použítí nebyla. Přišlo
pře sto dětí a nespočet dospěláků.
Tombola – dárky pro děti byly letos bohaté a to hlavně díky našim 2 sponzorům firmě V.S.B.P. a Santra Strání. Moc
děkujeme za finanční přispěvek. DJ
Jan Zámečník hrál našim dětem vesele k tanci i soutěžím, díky mu! Chci taky
poděkovat Patovi a Matovi – Milošovi
a Romanovi, za dobře odvedenou práci
bavičů, holkám čtvrťačkám Miriamce
a Terezce za asistenci. Paní učitelky
z naší školky byly taky na jedničku, moc
díky a taky všem ostatním, chlapům ze
SPOKOSu I rodičům, kteří se zapojovali.
Za rok zase na karnevale ahooooj.
Barbora Macková

ku ve Skiareálu U Sachovy studánky na
Horní Bečvě.
V pondělí ráno nasedlo 31 nedočkavých lyžařů a také paní učitelky do
autobusu, který nás dovezl na místo.
Nejdříve jsme se ubytovali a vybalili
lyže. A pak hurá na svah. Tam byly děti
rozděleny do čtyř družstev a mohlo se
začít lyžovat. Počasí nám přálo a děti
si lyžování užívaly. Bylo ale dost teplo
a sníh na svahu rychle tál. Naštěstí v
polovině týdne znovu nasněžilo, takže
jsme mohli uspořádat i závody ve slalomu. Děti byly velmi šikovné a slalom
zvládlo i čtvrté družstvo. Na prvních
třech místech se v kategorii dívek umístily tyto žákyně:
1. Edita Macíčková
2. Karolína Tomanová
3. Eliška Zetková
A vítězové v kategorii chlapců:
1. Matyáš Zderčík
2. Aleš Zderčík
3. Erik Popelka
Všem vítězům gratulujeme.

Kráska a zvíře bylo téma letošního
rodičovského plesu, který tradičně pořádá SRPDŠ při ZŠ a ZUŠ Strání. Ples
slavnostně zahájilo sedmnáct tanečních párů. Žáci zatančili polonézu a valčík. Taneční průpravu měly na starosti
paní učitelky Marie Zetková a Klára
Jakešová. Pohádkovou výzdobu připravili žáci devátého ročníku pod vedením
paní učitelky Petry Popelkové a paní
učitelky Věry Zetkové.
Vedení školy děkuje všem dobrovolníkům a zejména členům SRPDŠ, kteří
se podíleli na přípravě tohoto plesu. Jen
díky Vaší ochotě získá škola nemalé
finanční prostředky, které budou věnovány na výukové programy pro žáky, nákup knih, podporu dopravy na lyžařský
kurz a jiné.
vedení školy

Eva Bruštíková

Jarní sběr papíru
zrušen

Vedení školy oznamuje, že v důsledku nepříznivé situace na trhu s papírem
bude letos zrušen jarní sběr papíru.
Sběrné suroviny nebudou až do odvolání odebírat školní sběr.
Děkujeme za pochopení.
vedení školy
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Coffee time

V rámci projektu Edison naši školu
opět navštívili zahraniční studenti. Letos to byla Sunny z Tchaj-wanu a Dicky
z Indonesie.
Ve středu 12. 2. jsme pozvali Sunny
a Dickyho na Coffee Time, malou odpolední party s osmáky a deváťáky. Připravili jsme si občerstvení a pár aktivit,
které nám toto odpoledne zpříjemnily.
V několika skupinkách jsme si zahráli
hry v angličtině, pak všichni společně
zazpívali oblíbené hity a nakonec žáci
se zahraničními studenty diskutovali.
Party jsme si náramně užili a spolu se
stážisty na ni budeme rádi vzpomínat.
Velkým přáním studentky Sunny bylo
vidět opravdový sníh, který ještě nikdy
neviděla. Její sen jsme jí splnili výjezdem na naši Velkou Javořinu. Sunny
i Dicky byli okouzleni zasněženou krajinou a prý si odnesli zážitek na celý
život.
„This was the best.“ (Dicky)
Radka Popelková

Projekt EDISON

V týdnu od 10. do 14. února 2020
probíhal i na naší škole mezinárodní
studentský projekt Edison. Letos navštívili naši školu dva mladí stážisté, Dicky
z Indonésie a Sunny z Taiwanu. Projekt
EDISON spojuje mladé lidi odlišných
kultur a národností, aby se seznámili se
zvyky a tradicemi v jiných zemích a stali
se tak generací, která prolomí prohlubující se mezikulturní bariéru a předsudky.
Již v neděli navečer jsme přivítali
a ubytovali v Penzionu u Žajglů dvojici zahraničních studentů, která zde
hostovala po celý týden. Oba zmínění
studují vysokou školu různého zaměření, domluví se anglicky a mají kulturní
přehled o svých zemích. Každý den studenti navštěvovali žáky prvního i druhého stupně nejen v hodinách anglického
a německého jazyka, ale i v ostatních
předmětech. Informace o sobě a své
zemi žákům předali v připravených
prezentacích.
Zahraničním studentům na oplátku
připravili ostatní vyučující a vedení školy ve spolupráci s obecním úřadem ve
Strání, panem starostou a panem poslancem Ondřejem Benešíkem posezení v restauraci na Zámečku, uvítací
občerstvení v Hospodě Sklípek, výlet
na Javořinu, návštěvu hraničního přechodu ve Květné, odpoledne se žáky
8. a 9. tříd, procházky po obci Strání
nebo prohlídku skláren a prodejny skla
ve Květné.
Projekt byl pro všechny zúčastněné
příjemným zážitkem, možností promluvit cizím jazykem i příležitostí poznat
a vyslechnout jiné životní zkušenosti.
Nejednalo se zde jen o zlepšení komunikativních dovedností v cizím jazyce,
nýbrž také o poznání nových lidí z odlišných zemí a kultur.
za kabinet cizích jazyků ZŠ a ZUŠ Strání,
Miroslava Popelková

Beseda s Policií ČR

S programem pro první stupeň Policista je náš kamarád zavítala Policie ČR
do naší školy v posledním únorovém
týdnu. Pro žáky osmého ročníku bylo
připraveno téma Trestná činnost mládeže. Žáci se poučili o tom, jaké můžou
mít jejich špatné činy následky, jaký je
rozdíl mezi přestupkem a trestným činem. Dozvěděli se, jak probíhají policejní zásahy na různých akcích a pobavili
se vyprávěním skutečných zážitků z policejní praxe.
Jana Jančová, ŠMP

Rodičovský ples

Je září a my začínáme cvičit na rodičovský ples. Je nás sedmnáct párů a z
toho tři žáci z osmého ročníku.
Ze začátku je pro nás kluky tanec
něčím neznámým. Neslyšíme rytmus,
nevíme, jestli dát dopředu pravou nebo
levou nohu a o valčíkovém kroku ani nemluvím. Netuším, jak to holky dělají, ale
jim to jde už nějak samo.
Od září začínáme vyrábět ve výtvarné výchově výzdobu na ples s tématem „Kráska a zvíře“. Bylo to náročné.
Zbývalo posledních pár dní a nestíhalo
se. Ke konci ledna už pilujeme poslední
krůčky valčíku a těšíme se na ples.
Předtančení se nám povedlo, ples
jsme si užili a holky se proměnily ve
skutečné krásky.
Žák V. V., 9. A
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Náš ples

Hned v prvním týdnu školy jsme se
začali domlouvat na ples. Ze začátku bylo těžké dohodnout se na výběru
písní a ještě těžší na tématu výzdoby,
protože každému se líbilo něco jiného.
Nacvičovali jsme každé pondělí. Učily
nás paní učitelky Marie Zetková a Klára Jakešová, které to měly s námi těžké, ale nakonec nás to krásně naučily.
Tématem výzdoby plesu byla „Kráska
a zvíře“.
Poslední dny před plesem byly pro
nás náročné, protože jsme dodělávali
výzdobu a měli jsme poslední zkoušky.
V sobotu 25. ledna 2020 nastal ten den,
na který jsme se těšili už od září. Ale
zároveň jsme měli strach. Před plesem
jsme se fotili. Holky měly oblečené krás-

né bílé šaty a kluci bílou košili s tmavě
modrým motýlkem. V devět hodin jsme
vstoupili v zástupu do tělocvičny, která
byla plná rodičů a známých lidí, kteří se
na nás napjatě dívali. Při tančení jsem
myslela na tři věci a to: usmívat se, nezakopnout o šaty a nesplést kroky. Po
dotančení jsem cítila příjemný pocit,
protože jsem už nebyla nervózní. Pak
následovalo sólo pro rodiče a učitelky.
Nechyběla ani diskotéka v jídelně.
Tento večer se pro mě stal nezapomenutelný. Jsem pyšná na všechny mé
spolužáky, že jsme všechno společně
zvládli. Věřím, že všichni jednou budeme rádi vzpomínat na náš ples.
Žákyně A. V., 9. A

Nejlepší mladý
chemik Zlínského
kraje je ze Strání

Naše základní škola se letos poprvé
zúčastnila soutěže pro žáky 8. a 9. ročníků - Mladý chemik. Její krajské kolo
vyhrála žákyně deváté třídy Eliška Zetková. Eliška pluje na vítězné vlně. V této
soutěži též vyhrála ve školním kole, pak
v okresním kole. A v chemické olympiádě vyhrála školní kolo a v okresním
kole byla vyhodnocena jako úspěšná
řešitelka.
Soutěž v roce 2007 založila Střední
průmyslová škola chemická v Pardubicích. Toto chemické klání v žácích rozvíjí jejich tvůrčí schopnosti. A také se
snaží obor chemie představit jako vědu
hravou a zábavnou, praktickou i poetickou, jako disciplínu, která má budoucnost, protože skýtá široké možnosti
studijního i pracovního uplatnění.
Letošního kola se zúčastnilo 21 základních škol celého Zlínského kraje
a celkem 522 žáků. Soutěž se skládala
ze dvou částí. Teoretické znalosti prověřil písemný test, praktické dovednosti laboratorní práce. Součet bodových
zisků z obou částí soutěže určil celkové
pořadí.
Celostátní kolo proběhne 9. června
2020 v prostorách chemicko-technologické fakulty Univerzity Pardubice.
Elišce moc blahopřejeme a všichni jí
společně budeme v celostátním kole
držet palce.
Jitka Bartošová
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Podpora manuální Česko zpívá koledy Výstava panenek
Na středu 11. prosince 2019 připaKoncem ledna proběhla ve Dvoraně
zručnosti žáků
dl den, kdy se celá republika vánočně „Výstava panenek“. To jsme si nemoha zúčastnila se v hojném po- ly nechat ujít a po domluvě jsme se
v ZŠ a ZUŠ Strání naladila
čtu dalšího ročníku akce ,,Česko zpí- vydaly, obě MŠ, na prohlídku panenek.

ZŠ a ZUŠ Strání obdržela neinvestiční dotaci z Fondu Zlínského kraje ve
výši 105 000 Kč na realizaci projektu:
„Podpora manuální zručnosti žáků v ZŠ
a ZUŠ Strání“. Díky spoluúčasti zřizovatele bylo vybaveno 20 žákovských pracovišť (každé v hodnotě cca 10 000 Kč)
v dílnách ZŠ a ZUŠ Strání. Šlo především o nákup pracovních stolů (ponků)
a k nim příslušného příslušenství – svěráků a dílenského nářadí (kladivo, kleště, pilky, šroubováky apod.).
Vybavení dílen v ZŠ a ZUŠ Strání bylo
v nevyhovujícím stavu, převládalo zde
většinou původní vybavení, které bylo z
velké části poškozeno a nefunkční.
Přínosem projektu je obnova materiálního vybavení školních dílen a tím
zkvalitnění manuální zručnosti žáků
v rámci pracovních činností či zájmové
činnosti žáků.
Cílem bude vzbudit u žáků zájem
o řemesla a jejich následné uplatnění
a využití v praktickém životě.

vá koledy“. Ačkoliv se zima přihlásila
pořádným mrazem, neodradila věrné
příznivce naší ,,školkové“ akce, kteří
si přišli s dětmi společně zazpívat vánoční koledy. Vzduchem se vznášela
atmosféra pospolitosti, sounáležitosti
rodiny, domova i přátelství všech lidí
dobré vůle. Děkujeme všem těm, kteří i přes velký mráz přišli podpořit tuto
krásnou vánoční celorepublikovou akci,
díky patří i muzikantům, že nás i přes
velkou pracovní vytíženost přišli hudebně doprovodit. Děkujeme také vedení
obce Strání za finanční příspěvek, díky
němuž jsme se mohli zahřát výborným
horkým punčem.
Pavlušová M.

Klukům se nejdříve moc nechtělo, ale
nakonec byli velmi rádi, že s námi tuto
výpravu na výstavu podnikli.
Hned u dveří jsme měli možnost vidět krásný starodávný kočárek. Když
jsme pak vstoupili do hlavní místnosti, nevěděli jsme, kam se dříve dívat.
Čekalo nás tam nepřeberné množství
panenek od úplně nejstarších, se kterými si hrály už naše babičky, až po ty
nejnovější, které nebyly k rozpoznání
od novorozených miminek. Nejvíce se
dětem líbila panenka v životní velikosti,
která vyhrála i několik soutěží. Chlapci obdivovali staré kočárky nejen pro
miminka, ale i pro panenky. Některé
panenky jsme si dokonce mohli i pochovat. Výstava byla nejen krásná, ale i
velice zajímavá. Ocenit musíme zejména práci vystavovatelek, které si většinu
panenek vyráběly samy.
Děkujeme!
Tinková I.

vedení školy

Na návštěvě u Pata a Mata

Kdo by neznal „šikovné“ kutily Pata
a Mata. Děti z naší MŠ je znají také.
V první polovině února jsme měli
možnost navštívit výstavu těchto dvou
povedených kamarádů. V Uherském
Brodě na Panském domě jsme se blíže
seznámili s těmito postavičkami. Děti
si mohly popracovat na jejich dvorečku
a zahrádce, natřít stěnu, shrabat listí.
Prohlédly si obrázky, poskládaly kostky
a taky na magnetické tabuli doplnily, co
kam patří.
Před odchodem jsme se ještě podívali na několik filmových příběhů Pata
a Mata.

Výlet byl velmi zajímavý a těšíme se
na další podobný.
Zetíková J.
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KULTURA

Babičky čtou dětem Beseda
V měsíci únoru do MŠ Strání a v MŠ
Květná přišli prarodiče číst dětem po- s cestovatelem

Adventní koncert

hádku před spaním.
Každá babička si měla vybrat pohádku, kterou měla ráda jako dítě. Každý
den předčítala jedna z babiček. Děti si
před spaním ulehly do postýlek a jejich
babičky začaly číst. Dětem se předčítání velmi líbilo a vždy si vynutily pohádku
navíc. Za splnění přání a příjemně prožitý čas poděkovaly děti ze včeliček babičkám básničkou a malým dárečkem.
Pro všechny děti i paní učitelky to byl
velmi pěkný zážitek.
V příštím školním roce opět navážeme na čtení babiček a budeme rádi,
když se zapojí i dědečci.:-)
Všem zúčastněným moc děkujeme
a těšíme se na další čtení.
Janigová H.

Tento školní rok cestujeme světem.
Nejdříve jsme se seznámili s naší
vesnicí, pak jsme zavítali do Uherského
Brodu a ještě je v plánu cesta do našeho okresního města Uherské Hradiště.
Ale taková Amerika, tam je už těžší se
podívat. A přesto jsme jednu část Jižní Ameriky navštívili a to Peru. Samozřejmě jen „jakože“. Díky paní Ireně Michalčíkové jsme se na chvilku přenesli
do krajiny plné barev. Viděli jsme, jak v
současném Peru lidé žijí, baví se, co jí,
jaká je tam móda a také jak tancují, a to
jsme si hned vyzkoušeli. Také proběhla módní přehlídka, protože paní Irena
přinesla kabelky a pončo. Beseda byla
velmi poutavá a paní Michalčíkové děkujeme i touto cestou.
Také jste navštívili nějakou zajímavou část naší planety?
Tak nám přijďte povyprávět.
Popelková Š.

Polytechnická
výchova v MŠ

V naší mateřské škole se děti předškolního věku i z mateřské školy Květná
setkávaly s lektorkou projektu „Technické školy“,jejímž cílem bylo rozvíjet u
dětí technické myšlení. Děti pracovaly
s konstruktivními stavebnicemi Lego,
stavěly si domečky ze základny a rozvíjely si myšlenkové aktivity. Týmová
spolupráce se dětem moc líbila.
Nesázalová J.

Vystoupení
na Zámečku

I letos děti ze Straňánku i z Květňánku přišly společně zpříjemnit adventní
čas našim nejstarším spoluobčanům,
kteří se setkali na Zámečku. Děti ze
Straňánku předvedly pásmo s názvem
Kopanička a děti z Květňánku Malou
hospodyňku. Poté jsme naše diváky potěšily vánočním perníčkem. Odměnou
nám byl velký potlesk a úsměv na tváři.
Straňáková J.
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Adventní čas je časem zklidnění a rozjímání, i když většina z nás ho tráví shonem
a přípravami na Vánoce, aby byly plné
hojnosti, dárků a všeho co k nim „patří“…
V pátek 20. 12. 2019 se naskytla ke zklidnění ideální příležitost. V našem krásném kostele se konal již tradiční Adventní koncert. Tentokrát jsem si dovolila
vybrat jiný než folklorní žánr. Přijely čtyři
dámy, smyčcové kvarteto, které si říká
GADREW WAY. Dvě houslistky, violistka
a zpěvačka v jedné osobě a violoncellistka. Sváteční atmosféru podtrhlo barevné nasvícení a kvalitní zvučení pana
Jirky Nováka, za což mu moc děkujeme.
I když kostel nebyl vyprodán do posledního místa, 120ti divákům a posluchačům se dle ohlasů koncert líbil. Bylo
to něco možná netradičního, možná nečekaného, ale umělecký zážitek to jistě
byl silný. Svědčí o tom i reakce jednoho
z přespolních návštěvníků, který ještě v
noci po skončení koncertu napsal toto:
„Chci se s vámi podělit o zvláštní zážitek
z adventního koncertu ve Strání v kostele. Čas adventní, tak jsem si říkal, to bude
zážitek. A taky že byl! Čtyři pěkné houslistky a vynikající! Ale ten repertoár…
skladby těžké, neznámé, nemelodické,
záměrně disharmonické, ale na vysoké
umělecké úrovni. Vysoká profesionální
úroveň celého souboru je nezpochybnitelná. Bezesporu nabídl to nejlepší.
Jen výběr skladeb by si zasloužil větší
pozornost s ohledem na posluchače. V
každém případě si organizátoři zaslouží
ocenění za snahu nabídnout v tomto regionu něco výjimečného. Děkuji. Vlastislav Janča“.
Děkuji vedení obce za možnost tento
koncert uspořádat. Za rok se můžeme
těšit zase na folklorní program s adventní tématikou.
Muzikantky měly z koncertu ve Strání
krásný zážitek (z prostředí a milých lidí
kolem) a děkují divákům za příjemnou
atmosféru.
Barbora Macková

KULTURA

Krojový ples

Plesovou sezónu ve Strání zakončil
ples krojový, který každoročně pořádá FS Javorina. O hudební doprovod
se postarala CM Falešnica a DH Drietomanka, které se kromě tanečních
písní nebály zařadit „kdejakou vypalovačku“. I tento rok se konalo vyhlášení
krasavice a šohaja plesu. Po dlouhém
vybírání a hlasování zvítězil Sebastian
Zámečník z Vlčnova a Dita Habartová
z Vések. Mnoho pozornosti strhla bohatá tombola. Hlavní cenou byly již tradičně ušití kroje v hodnotě 10.000 Kč,
dále letní kino od Smedoma a další zajímavé ceny. Školou tance zpestřili večer
domácí, i přátelé z druhé strany hranic
z FS Otava. Slovem provázela Maruška
Múčková a Pepa Veselý.
Zábava se protáhla až do rána a to
jenom díky Vám, kteří jste se sjeli z celého okolí! Ze srdce Vám děkujeme
a doufáme, že jste si ples užili alespoň
tak, jako my a příští rok se sejdeme
zase v tak hojném počtu.
Členové FS JAVORINA

Fašanky

33. ročník festivalu jsme zahájili
v pátek 21. února 2020 vystoupením
místních účinkujících, od těch nejmenších z MŠ až po nejstarší folkloristy
z naší obce. Letošní téma znělo „Můj
otec, moja mať“. Vystoupení se velmi
vydařilo.
Sobotního slavnostního zahájení na
obecním úřadě se, kromě dalších pozvaných hostů, zúčastnil i náš rodák
Mons. Josef Nuzík. Ve svém proslovu
mimo jiné uvedl, že člověk musí pracovat, ale musí umět taky odpočívat.
A tyto tradice a zvyky, které nám předali
naši předkové a které se ve Strání daří
zachovávat, jsou naším odpočinkem
a zároveň Božím darem. Jeho slova vyvolala u přítomných velký potlesk.
Celý festival vyžaduje několikaměsíční přípravy ochotných lidí, kteří věnují
svůj čas a úsilí k tomu, aby se Fašank
vydařil. Na prvním místě je to fašankový výbor ve složení – Pavel Popelka,
Kateřina Myšinská, Marie Múčková, Antonín Zámečník, Václav Málek, Barbora
Macková, Michaela Luzarová, Sabina
Popelková a Andrea Straussová. Bez
jejich nadšení, ochoty, připomínek, zkušeností a cenných rad by festival nebyl
tím, čím je. Patří vám naše upřímné poděkování! O zdárný průběh festivalu se
stará velká spousta lidí, kteří si taktéž
zaslouží poděkování. Dovolte mi je zde
na tomto místě vyjmenovat. Naše díky
patří: všem účinkujícím, dětem z MŠ
a ZŠ a jejich paní učitelkám, folklorním
souborům a jejich vedoucím, cimbálovým muzikám, fašančárům, spolku
SPOKOS, holkám z infocentra a knihov-

ny, paní učitelce Aničce Přikrylové, hasičům, ředitelce ZŠ Strání Ivě Stupkové
a všem zaměstnancům, vedení a zaměstnancům obou skláren ve Květné,
zaměstnancům obecního úřadu, zastupitelům, chlapům z MH za zajištění
technických věcí, celému personálu
Zámečku, všem krojovaným, panu Miroslavu Vaškových a týmu pracovníků
muzea J. A. Komenského v Uherském
Brodě, zaměstnankyním DPS, všem,
kteří se rádi a pravidelně zapojují do
sobotního jarmarku, restauracím, které
poskytly zázemí a pohostily pozvané
soubory, díky moderátorům, díky všem
ochotným cukrářkám, které usmažily
koblihy, naše díky patří také mužům ze
SNU za jejich pohostinnost a zázemí
na Štrbákovci. Poděkování patří také
Ministerstvu kultury, Zlínskému kraji, a
letošním sponzorům: firmám Mero.cz,
AG transport, Zahradnictví Fornůsek,
Slovácké dopravní stavby SDS, Elektroben a KASKO.
Velkým zpestřením během fašankového festivalu je možnost navštívit
Sklárny ve Květné a Rodinnou sklárnu
Ladislava Breznického. Prohlídka je tradičně spojena s nákupem skla. Tímto
děkujeme vedení obou skláren za tuto
jedinečnou příležitost, kterou návštěvníci Fašanku oceňují a v hojném počtu
sklárny navštěvují.
Díky také těm, které jsem nejmenoval a kteří si poděkování zaslouží.
Ještě mi dovolte malý postřeh na závěr. Mezi pravidelné návštěvníky Fašanku patří pan Peter C. di Giulio. Narodil
se v New Yorku a nyní žije s manželkou
v Itálii. Když jsme se s ním loučili, jeho
paní nám s dojetím řekla: „Závidíme
vám vaši kulturu, závidíme vám vaše
tradice.“ A tyto naše tradice se dochovaly díky našim předkům a nepochybuji
o tom, že díky vám všem je dokážeme
předat dalším generacím.
Marian Flekač, místostarosta
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Křest alba Zpod Javoriny
Je nám velkým potěšením, že jsme
mohli v průběhu pátečního fašankového programu pokřtít album Zpod Javoriny. Jeho součástí je zvukový nosič,
kde jsou písničky z našeho regionu a
blízkého okolí. Přispěli jimi členové cimbálové muziky Strýci nebo její spoluzakladatel Dalibor Bambuch.
Kromě známých pěveckých sólistů
jako je např. dlouholetý zpěvák, primáš
Antonín Bruštík, se můžete zaposlouchat do krásných písniček v podání
Ondry Popelky, Davida Smetany nebo
sboru muziky. Velkým obohacením a
přínosem CD je paní Vlasta Grycová;
její lyrické melodie se sametovým hlasem jsou nenapodobitelné. Když k ní
ještě připočteme ženský pěvecký sbor
Netáta, tak každý posluchač jistě ocení
„krásu a bohatost“ straňanského folkloru – zpěv a temperament. A je ho tam
hodně ...
Kromě CD si můžete zhlédnout i historická videa z období 1990-2018, např.
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vánoční koledování v místním kostele,
ukázka straňanské svatby v muzeu J.
A. Komenského v Uh. Brodě, fašanky a
hody ve Strání a jiné. Účinkujícími jsou
bývalí a současní členové cimbálové
muziky Strýci a folklorního souboru Javorina. Nemůžeme zapomenout na ty,
co již odešli a dívají se na nás z nebe.
Při sledování videa se před očima
promítají veškeré zájezdy, folklorní vystoupení a zážitky se všemi, kteří souborem prošli. Těch generací už bylo
několik; jejich společné propojení mělo
vždy kouzlo, od těch nejmenších až po
nejstarší, nejzkušenější osobnosti. Proto bych si přál, aby nám to stále „ladilo“ po všech stránkách jako doposud.
Hlavně mladé generaci ať to stále dobře
tančí, hraje a zpívá.
Album Zpod Javoriny by bez podpory přátel a rodiny nevzniklo. Poděkování
patří: Obecnímu úřadu ve Strání, Nadaci SYNOT, muzeu J. A. K. v Uh. Brodě,
obchodním společnostem DREVOPAL

J&F, AG Transport, nahrávacímu studiu Petra Šímy v Mor. Lieskové, grafiku
Jiřímu Zerzáňovi, paní Vlastě Grycové,
ženskému sboru Netáta, všem členům
cimbálové muziky Strýci a hlavně našim rodinným příslušníkům, manželkám a taky rodičům. Děkujeme také
kmotrům našeho CD, starostovi obce
Strání panu Antonínu Popelkovi a dvěma výrazným legendám moravského
folkloru, paní Vlastě Grycové a panu Lubomíru Málkovi.
Doufám, že se nám podaří natočit
další alba. Mnoho straňanských písniček zaznamenal v různých publikacích
i náš rodák, etnograf Pavel Popelka.
Určitě by si zasloužily, aby je měl každý
doma buď ve formě zpěvníků nebo na
zvukových nosičích v podání straňanských muzik. Toto je jeden ze způsobů, jak předat kulturní dědictví dalším
generacím.
Radek Bruštík

KULTURA

Ohlédnutí za písněmi propletenou sezónou Netáty
Nemilé a nečekané události tohoto roku změnily plány každému z nás.
Někoho tyto události zpomalily, jiného
přímo zastavily. Na druhou stranu má
většina z nás možnost trávit více času
s nejbližšími v rodinném kruhu. Bohužel
méně nebo vůbec pak potkáváme naše
kamarády, se kterými jinak rádi trávíme
čas při společných zájmových aktivitách. Máme však vzpomínky na pěkné
chvíle z minulosti a určitě se můžeme
těšit na další setkání v budoucnosti.
Dovolte tedy, abychom alespoň v pár
vzpomínkách přiblížily významné akce,
které potkaly v minulé sezóně ženský
sbor Netáta.
I v minulém roce se Netáty nadále
podílely na krásném programu „Desatera“ jehož autorkou je cimbalistka Magdaléna Múčková. Koncertní šňůra začala již v dubnu a společně s CM Danaj
a jejími sólisty jsme navštívili Uherský
Brod a Dolní Bojanovice. Ke konci roku
jsme s tímto projektem potěšili diváky
ve Vnorovech, Lipově, Žádovicích a naposled u našich sousedů na Myjavě,
kdy byl koncert hlubokým zážitkem
i pro nás.
S krásným projektem nás také v jarních měsících oslovil hudebník, publicista a hudební redaktor pan Jiří Plocek. Spolu s paní Vlastou Grycovou se
Netáta pěvecky podílela na CD nosiči

„Moravské hlasy – Východní Morava“.
Hned po velikonočních svátcích jsme
natáčeli v komorním prostředí kostela
Nanebevzetí Panny Marie v Mařaticích
a cappella (bez hudebního doprovodu)
písně ze Strání. Kromě nás se na tomto
CD prezentují sbory a sólisté z celého
Slovácka.
Slovy autora: „Morava je pestrá a ojedinělá, zvláště ta písňová. Zpívá se na
mnoha místech: děti, dívky, chlapci,
ženy, muži. Chci na CD zachytit esenci
moravského zpěvu v jeho čistotě, intimitě, od dětství po stáří. Bez velkých
jmen a orchestrů. Krásný fenomén.“
I letní měsíce přinesly spoustu zážitků a společných vystoupení. Na tradiční
„Jízdě králů“ ve Vlčnově se Netáta spolu
se straňanskými folkloristy představila
v pátečním i nedělním programu. Užily
jsme si i propršené slavnosti vína, a to
byla rozhodně nová a zajímavá zkušenost. Velkou ctí také pro nás bylo
vystoupit v rámci 28. ročníku festivalu
„Janáček a Luhačovice“ i se straňanskými fašančáry na lázeňské kolonádě
v programu „Janáček Všudybyl“. Tento prestižní hudební festival je k poctě
skladatele v Luhačovicích každoročně
pořádán od roku 1992 a představují
se zde významní čeští i zahraniční interpreti, filharmonici, operní i baletní
soubory.

V měsíci listopadu přišlo pozvání na
„Kateřinský jarmark“ do Uherského Brodu. Zde si spolu s námi zazpívala i Natálka Bruštíková a holky z Javorinky pod
vedením Věrky Hlouškové, zahrála CM
Mladí Bruštíci a CM Strýci.
Folklórní sezónu jsme tradičně
ukončily v našem kostele na svatoštěpánském koledování, spolu s místními sólisty, soubory a muzikami. Naše
pozvání přijali hosté z Horního Němčí,
sourozenci Adélka a Kubík Bobčíkovi,
kteří krásně zakoledovali a všem hostům svým bezprostředním vystoupením vykouzlili úsměv na tváři. Zároveň
nás velmi těší, že naše vánoční koledování je v posledních letech hojně navštěvováno, že si spolu s námi přicházíte užít vánoční atmosféru a rozjímání
v našem krásném kostele.
Na začátku letošního roku zaštiťovala Netáta páteční fašankový program
s názvem: „Můj otec, moja mať.“ Smyslem a myšlenkou celého programu,
bylo vyjádření díků, lásky a pokory našim rodičům a prarodičům. Slovy jednoho z účinkujících: „Druhého takového
není na světě, jako maminky a tatínka.“
Velký náš dík patří všem účinkujícím
i alším ochotným spolupracovníkům
(OÚ Strání, Smedoma, Antonín Reňák,
Jiří Novák st., Jiří Novák ml., František
Ševčík, Barbora Macková) při přípravě a
zdárné realizaci. Děkujeme rodičům za
odvahu nechat nás popovídat si s jejich
ratolestmi a naše srdečné poděkování
patří také starší generaci za nahlédnutí
do jejich dětských let.
Závěrem děkujeme všem našim
doprovodným muzikám za spolupráci
(CM Strýci, CM Mladí Bruštíci, CM Popremýšláme) a všem, se kterými jsme
se společně podíleli na krásných akcích
a vystoupeních.
Velké poděkování také patří našim
místním hasičům za dopravu. Věříme, že i v tomto roce bude příležitost
se společně sejít, zazpívat a zatancovat u muziky. Těšíme se na společné
setkání!
Za ženský sbor Netáta,
M.Múčková, K. Myšinská
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Smuteční rubrika

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří
se přišli rozloučit a na poslední cestě
dorovodit pana Petra Popelku. Děkujeme
za projevy soustrasti, psychickou
podporu a květinové dary. Zvláštní
poděkování patří otci S. Matyášovi,
MUDr. Alžbětě Končitíkové, kamarádům
z ročníku 1988, 1989, všem florbalistům
a motocross týmu.
Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří
doprovodili na poslední cestě paní
Dagmar Parmovou. Zvláštní poděkování
patří zejména paní doktorce Alžbětě
Končitíkové, sousedům a blízkým
přátelům, muzikantům, panu pastoru
Michalu Klusovi a spolku SPOKOS.
Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří
přišli doprovodit na poslední cestě pana
Josefa Zetku. Děkujeme za květinové
dary a projevy soustrasti. Zvlášť
děkujeme MUDr. Alžbětě Končitíkové,
duchovnímu otci Stanislavu Matyášovi,
varhanici, muzikantům a zpěvačkám.
Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří
přišli doprovodit na poslední cestě
pana Antonína Hrbáka. Děkujeme za
projevy soustrasti a květinové dary.
Velké poděkování patří duchovnímu
otci Matyášovi, ročníku 1959, firmě
ČSAD Uherské Hradiště, p. varhanici,
zpěvačkám a muzikantům.

Zarmoucená rodina děkuje všem příbuzným, přátelům a známým za projevení soustrasti a květinové dary při posledním rozloučení s panem Josefem
Neškerou.
Pozůstala
rodina
děkuje
všem,
kteří doprovodili na poslední cestě
pana Lukáše Révaye, děkujeme za
květinové dary a projevy soustrasti.
Poděkování patří MUDr. Končitíkové,
MUDr.
Juřenčákové,
zdravotním
sestřičkám, kněžím farnosti, varhanici,
muzikantům a zpěvačkám.
Pozůstala rodina děkuje všem, kteří
přišli doprovodit na poslední cestě
nešeho
nejstaršího
spoluobčana
pana Jana Mikláše. Děkujeme za
květinové dary a projevy soustrasti.
Zvláštní poděkování patří MUDr.
Juřenčákové za celoživotní péči.
Děkujeme otci Matyášovi, muzikantům
i muzikantům.

Z matriky
Narození občané
Eliška Tomancová, Richard Vaculín,
Sára Zimčáková, Šimon Prajza, Lucas
Kolaja, Martin Grebík, Vojtěch Frühauf,
Agáta Kolajová, Ema Janovská

Zemřelí občané
Dagmar Parmová, Ludmila Žajglová,
Kateřina
Zámečníková,
Anežka
Havlíková, Ludmila Kohnová, František
Rigó, Josef Zetka, Jan Zifčák, Josef
Zderčík,
Antonín
Hrbák,
Josef
Zámečník, Jan Vintr, Lukáš Révay,
Josef Neškera, Josef Zetka, Jan Mikláš,
Magdalena Cmolová, Emilie Popelková
Marie Kusendová

Statistika obyvatel
obce Strání 2019

Počet obyvatel
ve Strání k 1. 1. 2020 _____________ 3527
Dospělí _________________________ 3052

Pozůstala
rodina
děkuje
všem,
kteří doprovodili na poslední cestě
paní Emilii Popelkovou. Děkujeme
zdravotním sestřičkám z Charity paní
MUDr. Končitíkové a otci Matyášovi,
muzikantům. a zpěvačkám. Velké díky
za projevy soustrasti a květinové dary

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří
se dne 29. února 2020 přišli rozloučit
s panem Josefem Zámečníkem.
Upřímně děkujeme všem, kteří se
podíleli na smuteční mši ve farním
kostele Povýšení sv. Kříže, a také všem
za projevy soustrasti a květinové dary.

Děti do 3 let ________________________ 95
Děti od 3 do 6 let ___________________ 85
Děti od 6 do 15 let ________________ 295
Marie Kusendová

Rodina Černá oznamuje, že 6. 1. 2020 zemřel pan Jozef Černý,
který ve Strání - Květné řadu let žil. Většinu života tak prožil
v Kopřivnici. Zemřel ve věku 70 let. Poslední rozloučení
proběhlo v Ostravě dne 8. 1. 2020.
Všem, kteří jste ho znali, děkujeme za tichou vzpomínku.

INZERCE:

Koupím byt či dům
ve Strání nebo ve Květné.
Prosím nabídněte.
E-mail: jarom137@gmail.cz
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Koupím stavební pozemek
ve Strání-Květné do 200 000 Kč.
Tel: +420 775 139 044

OSTATNÍ

Usměvavý
pan Jan Mikláš

Na sklonku loňského roku, jsme
navštívili pana Mikláše, abychom mu
s panem starostou a paní matrikářkou
popřáli zdravíčko a stálý úsměv na tváři k jeho krásným 101. narozeninám.
Byl obklopen velkou, milující rodinou,
která se o něj starala a když je veselo,
žilo se i v jeho věku hezky. V úterý 21.4.
nás zaskočila zpráva o jeho odchodu.
Přejeme upřímnou soustrast všem
jeho blízkým a budeme na chvíle strávené s tímto vzácným člověkem rádi
vzpomínat.
Barbora Macková

5. ročník vánoční kapustnice

Opět po roce čtvrtou sobotu adventního času jsme se mohli potkat u vaření
kapustnice. Místem konání bylo i tentokrát nádvoří Restaurace Na Zámečku
Strání.
Tradičně vařily týmy z minulých let
a přivítali jsme i nové týmy. Měli jsme
tak možnost ochutnat čtrnáct druhů
a variant této výborné polévky. Díky
sponzorům a dobrovolníkům měli návštěvnici možnost dát si zdarma nebo
za dobrovolný příspěvek něco dobrého
k snědku, okoštovat svařák, poslechnout nebo si i zazpívat písničky a také
zatančit při hraní místních muzikantů.
Hasiči Suchá Loz se snažili obhájit
loňské vítězství, ale po verdiktu šesti-

členné komise bylo rozhodnuto, že nejlepší kapustnicu tento rok uvařili Chamuláré a přebrali tak putovní vařechu
pro vítěze.
Rádi bychom poděkovali všem firmám a partě lidí, kteří nám ochotně
pomohli s organizací a realizací této
události: Obecnímu úřadu Strání v čele
s panem starostou Antonínem Popelkou, Restauraci Na Zámečku - 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, Santra Strání-panu Františkovi Jankových, Víno Hruška Blatnička, Jirkovi Edynovi, cimbálové muzice
Popremýšláme, klukům Bruštíkovým,
všem harmonikárům a muzikantům,
Hynkovi Horňáčkovi.
Velké díky taktéž všem soutěžním
týmům, které se shodly na věnování pořadatelského příspěvku. Rovněž celá
částka dobrovolného vstupného, byla
věnována za účasti jednoho zastupitele
obce Strání na nákup kompenzačních
pomůcek pro mladou rodinu v naší
obci.
MOCKRÁT DÍKY VÁM VŠEM, kteří
jste přišli – ať už vařit, podpořit nebo
ochutnat.
UŽ teď se těšíme na 19. 12. 2020 :-)
Vaši pořadatelé (Dzuri a Tibi)
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OSTATNÍ

Senioři aktivně...

Klub aktivních seniorů se poprvé sešel 7. 1. 2020. Sešlo se nás 16. Domluvili jsme se, že se budeme pravidelně setkávat vždy 1. úterý v měsíci ve Dvoraně
v 14.30 h. Začali jsme plánovat společné aktivity. První byl výšlap na Vápenky.
Některé odradilo špatné počasí, ale ti co
se vydali, nelitovali, odměnou jim bylo
na Vápenkách sluníčko a dobrý oběd.
Na další vycházku jsme naplánovali
výšlap na Březovou, ale bohužel opět
nás zradilo počasí, sněžilo a byla taková ledovka a vítr, že jsme zůstali doma.
Pak už byly fašanky a tak se
nás pár seniorek sešlo v 6 ráno na fašankovou sobotu a nasmažily jsme
koblížky na fašankovým týmem organizovaný košt koblih. To ráno byly tak
krásné červánky, které jsme pozorovaly
z okna, a to nám bylo odměnou za práci
a taky jsme se pěkně pobavily a mnohé se od zkušených koblihářek naučily.
Děkujeme obci i za volné vstupenky na
večerní program.
Na další setkání jsme naplánovali
výlet do termálů, ale ten už jsme kvůli
koronaviru neuskutečnili. Snad se situace brzo uklidní a my se zase sejdeme
a budeme vzpomínat u starých fotek,
kterých máme díky mému strýcovi Ludvíkovi Uhrovi několik velkých krabic. Děkujeme taky mojí dceři Barborce, že nás
přivedla na myšlenku obnovit klub seniorů a pomáhá s organizováním výletů,
za což jí patří velké díky.
Ještě bych se chtěla omluvit
členům ČK Květná, že jsme nemohli
uskutečnit výroční schůzi a potěšit se
tak s dětmi z Květňánku. Snad se sejdeme v létě na pasínku a třeba si dáme
dobré špekáčky. Přeji všem hodně trpělivosti, zdraví a optimismu v tak nelehké
době. Pán Bůh nám k tomu pomáhej.
Vítězslava Kubíčková
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Opatření COVID-19 v Domě
s pečovatelskou službou ve Strání

Ano, všichni známe pojem COVID-19,
na jehož rizika nás média, lékaři i okolí
neustále upozorňují. V DPS ve Strání
pracujeme s jednou z nejrizikovějších
skupin obyvatel, se seniory, proto se
snažíme situaci nebagatelizovat, ale
naopak. Opatření, která jsme byli nuceni ve spolupráci s obcí Strání udělat, se
však mnohým nelíbila.
1) zákaz návštěv
2) zákaz vycházení z budovy
Žádný obyvatel DPS nemůže vycházet z budovy DPS. Pokud tak učiní,
svým návratem naruší prostřední karantény. Osoby, které nechtějí z nějakého důvodu respektovat toto nařízení,
mají možnost pobytu u svých příbuzných nebo jinde, dle jejich uvážení. Naši
klienti jsou opakovaně vybízeni ke vzájemné toleranci a respektování nařízení. Chráníte tím taktéž personál, který
o klienty v DPS pečuje. Může se stát, že
bude v karanténě a péče bude výrazně
omezena. Nákupy, pochůzky a vyřizování na úřadech zajistí Pečovatelská
služba Strání. Své požadavky mohou
klienti nahlásit v kanceláři vedoucí v suterénu DPS nebo přímo pečovatelce.
Nákupy probíhají zpravidla v pondělí
a ve čtvrtek.
Těmito opatřeními jsme zdroj nákazy
eliminovali pouze na personál v přímé
péči. Opatření týkající se personálu jsou
velmi důsledně dodržována. Pracovníci
musí nosit roušky (několik za den), mají
k dispozici respirátor FFP2, dezinfikovat ruce, auta, nábytek, podlahy atd.,
je pečlivě sledován jejich soukromý
život, kontakty s ohroženými osobami
musí hlásit. Postupně nám budou distribuovány jednorázové ochranné pláště a ochrany očí pro případ potvrzení

nákazy.
Rodinní příslušníci mají možnost
svým příbuzným přinést osobní věci,
potraviny atd., zazvoní, personál je
převezme a osobně předá. Preferujeme však nákup našimi pečovatelkami
z důvodu co nejmenších kontaktů s jinými osobami.
Používejte telefon, mluvte se svými
příbuznými, oni Vás potřebují. Taktéž
to nyní nemají lehké.
Volné chvíle se našim klientům snažíme zpestřit programem v malých
skupinkách. Promítáme filmy, hrajeme,
zpíváme, cvičíme, povídáme si. Ono to
má taky své kouzlo.
Nikomu z nás není tato situace příjemná. Ale jedině společnými silami ji
dokážeme zvládnout. Mějme se navzájem rádi.
Děkujeme obci Strání a všem dobrým lidem za roušky, které nám ušili
a přinesli !
S přáním pevného zdraví
Bc. Miroslava Havlíková, DiS.
vedoucí pečovatelské a odlehčovací služby Strání

Poděkování

Velké poděkování patří klukům ze
Smedomy za zprostředkování živých
přenosů velikonočních obřadů.

OSTATNÍ

Koblížek s láskou Poděkování ZŠ Čtverka za dar
Jménem žáků i všech zaměstnanců se závažnými zdravotními problémy,
dělaný, na sádle
školy bych chtěla poděkovat všem, kteří navštěvuje v posledních letech naši
naší škole darovali peníze ve sbírce ve školu stále více dětí s těžší formou
smažený
vaší farnosti.
kombinovaného postižení, které vyža-

Už po čtvrté se nám v rámci festivalu
masopustních tradic podařilo oslovit šikovné gazdinky ze Straňanské aj Květňanské dědinky, které měly čas a chuť
sa posnažit a krabicu dobrých koblihů
na Fašanky nasmažit. Což jsme samozřejmě rády, že se nám aspoň trochu
podařilo a některé šikovné gazdinky se
nám ozvaly a koblížky od rána smažily.
Ráno se koblížky vyzvedly, předalo
se gazdinkám forotné a s úsměvem
a dobrou náladou jsme mohly jít na
ochutnávku. Všechny voněly a lahodily oku i chuti. A že jsou straňanské
koblížky velmi chutné, ukázalo už to, že
poptávka po nich byla hned od začátku
a prodaly se všechny až do posledního.
Koblížky ochutnávali malí, velcí, místní i
přespolní.
Jsme moc rády za to, že i letošní rok
byl rozmanitý v originalitě. Měli jsme
koblížky neplněné, plněné marmeládou,
s jahodovým krémem, dírou uprostřed
a na své si přišli i vyznavači zdravého
jídla - RAW a veganské koblížky.
Ráda bych tedy poděkovala všech
gazdinkám, které pro tuto ochutnávku
koblížky nasmažily - paní Lidce Benešíkové, Marii Tomancové, Ivaně Hlouškové, Marii Popelkové, Sabině Nožičkové,
Renatě Havlíkové, Aktivním seniorkám
a také přespolní gazdince z Uherského
Brodu. Nám i všem milovníkům koblih
udělali takovou radost. Jsme moc rádi,
že jste nás podpořily a budeme se těšit na další spolupráci při dalších ročnících. A při této příležitosti bych velmi
ráda oslovila i jiné gazdinky, které mají
čas a chuť, aby se příští rok také připojily a nasmažily pár kousků. Nemusíte
se bát, nikomu neřekneme, čí jsou to
koblížky, nejedná se o soutěž, nýbrž o
ochutnávku. Ať i jiní poznají tradice naší
obce.
Letošní ochutnávku bych označila za
úspěšnou. Už jen proto, že se prodalo
vše, co se nasmažilo, a zbyly prázdné
krabice. Vždyť i né jeden návštěvník fašanků měl pusu od cukru a odnesl si
plný sáček koblížků domů. Protože koblihy s láskou nasmažené jsou to pravé
nebíčko v pusince.
		

Alena Zetková

Jsme základní škola, která se věnuje
vzdělávání dětí s mentálním postižením, kombinovaným postižením (zrakovým, řečovým, sluchovým, tělesným)
a autismem.
Vzděláváme děti z celého Uherskobrodska – od Strání až po Luhačovice, kterým toto vzdělávání nemůže
zajistit jejich kmenová škola. Jsme
jediné školské zařízení tohoto typu na
Uherskobrodsku.
Vzhledem k tomu, že školní docházka je povinná pro každé dítě, i pro děti

dují intenzivní individuální péči. Jedná
se o děti s autismem, těžkým mentálním postižením, tělesným postižením
a s různými typy syndromů. Často se
setkáváme u našich dětí s problémy
psychického rázu, sebepoškozováním
a fyzickou agresí. Tato práce je velmi
náročná na personální, ale i materiální
zabezpečení.
V současné době zavádíme ve škole
metody bazální stimulace a snoezelen
terapii.
Pro aplikaci těchto terapií je zapotřebí pomůcek, které jsou většinou nákladné a pro nás cenově obtížně dostupné
(masážní, polohovací, vibrační pomůcky a předměty různých tvarů, povrchů,
vůní).
Proto většinu finančních darů využíváme pro nákup těchto pomůcek,
popř. na speciální školení zaměstnanců
v těchto terapiích.
Bez možnosti sponzorských darů je
pořízení těchto pomůcek pro všechny
děti velmi náročné a postupné vybavování by bylo otázkou mnoha let. Věříme,
že i díky vaší pomoci se toho naše děti
dočkají co nejdříve.
Část peněz získaných ze sponzorských darů využíváme též k nabídce
aktivit pro děti, které by si tyto aktivity
normálně nemohly dovolit, ať už terapie
s pejsky, u koní, muzikoterapie, či vícedenní pobyty dětí v přírodě.
Pro případné další zájemce o podporu našich dětí a aktivit přikládám číslo
účtu. Vystavení darovací smlouvy je
samozřejmostí. Každý dar může být
adresovaný buď konkrétnímu dítěti, na
konkrétní pomůcku nebo obecně na
pomůcky a aktivity pro všechny děti.
Jsme škola otevřená všem a případné
dárce rádi přivítáme a ukážeme Vám,
jak byly darované finanční prostředky
využity.
Naše číslo účtu: 86-4085220237/0100.
Základní škola Čtverka, Uherský Brod
IČO: 60371714
Na Výsluní 2047, 688 01		
telefon: 572 632 273
Petra Guričová, ředitelka školy
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AMBULANTNÍ OHLEHČOVACÍ SLUŽBA STRÁNÍ
Dne 1.10.2019 byla přestěhována Ambulantní odlehčovací služba z Uherského Brodu do Strání.
Dům s pečovatelskou službou, Sv. Cyrila a Metoděje 271, Strání
Provozní doba: v pracovní dny od 7:00 do 18:00 hod.
Pečujete o vaše rodinné příslušníky? Potřebuje si něco vyřídit nebo si udělat den pro sebe? Využijte naši odlehčovací službu. Vašeho rodinného příslušníka přivezte kdykoliv v době od 7:00 do 18:00 hod. a my se o něj postaráme.
Co mám pro to udělat?
Kontaktujte vedoucí služby nebo sociální pracovnici viz. kontakty níže a domluvte se na dalším postupu. Taktéž
si můžete stáhnout a vyplnit Žádost o poskytování Ambulantní odlehčovací služby Strání přímo na webu Charity
Uherský Brod. Tu po té přineste přímo na DPS, kde si domluvíte způsob poskytování služby.
Jak fungujeme?
Chceme odlehčit pečujícím osobám v každodenní péči o svého blízkého a nabídnout jim časový prostor, který
mohou využít podle svých potřeb (odpočinek, návštěva lékaře, kamarádky, dětí, atd atd)
Dokážeme individuálně zajistit podporu, pomoc a péči osobám, které mají sníženou soběstačnost z důvodu věku,
tělesného, chronického onemocnění nebo zdravotního postižení, o které jinak doma trvale pečují rodinní příslušníci či jiné pečující osoby. Jedná se o dospělé osoby a seniory z Uherskobrodska.
Co děláme?
Provádíme úkony podle Zákona 108/2006 Sb. o sociálních službách § 44
a) pomoc při zvládání běžných úkonů péče o vlastní osobu,
b) pomoc při osobní hygieně nebo poskytnutí podmínek pro osobní hygienu,
c) poskytnutí stravy nebo pomoc při zajištění stravy,
d) poskytnutí ubytování v případě pobytové služby,
e) zprostředkování kontaktu se společenským prostředím,
f) sociálně terapeutické činnosti,
g) pomoc při uplatňování práv, oprávněných zájmů a při obstarávání osobních záležitostí,
h) výchovné, vzdělávací a aktivizační činnosti.
Kolik služba stojí?
- 130 Kč za hodinu, podle skutečně spotřebovaného času nezbytného k zajištění úkonů péče; netrvá-li úkon celou
hodinu, výše úhrady se poměrně krátí,
- 170 Kč denně za celodenní stravu v rozsahu minimálně 3 hlavních jídel, 75 Kč za oběd, včetně provozních
nákladů souvisejících s přípravou stravy,
Kontakty:
Vedoucí služby: Bc. Miroslava Havlíková, DiS. telefon: 776 080 273 (vhodné si předem domluvit osobní schůzku),
email: miroslava.havlikova@uhbrod.charita.cz, provozní doba: Po - Pá 8:00 - 14:00 hod.
Kapacita služby: 10 klientů
Územní působnost: ORP Uherský Brod
Provozní doba služby: PO – PÁ, pracovní dny 7:00 – 18:00 hod.
Pokud vyžadujete odlehčovací službu v nepřetržitém režimu, jedete na dovolenou, do nemocnice atd., využijte
Odlehčovací službu pobytovou na stejné adrese ve Strání. Službu je nutno objednat s velkým předstihem. Kapacita je velmi rychle naplněna.
MŮŽETE SE PŘIJÍT PODÍVAT A SLUŽBU SI VYZKOUŠET.

CENTRUM PRO ZDRAVOTNĚ POSTIŽENÉ ZLÍNSKÉHO KRAJE, O. P. S.

Centrum pro zdravotně postižené Zlínského kraje, o. p. s
Poradna se nachází v Uherském Hradišti na Palackého náměstí č. 293 v historickém domě tzv. u
obrů vedle hotelu Grand. Najdete nás v přízemí, vchod z ulice „Na Morávce“ naproti České Spořitelny.
Dům je vybaven i plošinou pro bezbariérový vstup. Plošina se nachází ve dvoře, vstup také z ulice „Na
Morávce“. V Uherském Hradišti poskytujeme dvě služby, a to odborné sociální poradenství pro zdravotně postižené a tlumočnickou službu pro neslyšící.
Co umíme a co vám můžeme nabídnout?
Tlumočení do znakové řeči. Doprovod tlumočníkem při vyřizování na úřadech, u lékaře či do dalších
institucí, kde je třeba tlumočit.
Odborné sociální poradenství v těžké životní situace pro zdravotně postižené, jak v otázkách partnerských, tak při vyhledávání doprovodných služeb či pomoci s vyřízením kompenzačních pomůcek.
Důležitou službou je také možnost vyzvednout si u nás bezplatně Euroklíč.
Euroklíč
Má na něj nárok každý člověk se zdravotním postižením, držitel průkazu TP, ZTP, ZTP/P, diabetik, stomik, onkologický pacient, člověk trpící roztroušenou sklerózou, Parkinsonovou chorobou, nespecifickými střevními záněty: Crohnovou chorobou a ulcerózní kolitidou, močovými dysfunkcemi, a který má
zároveň bydliště v ČR.
Kdy nás můžete navštívit?
Pracovní doba poradny ambulantní 		

Pracovní doba poradny terénní

Pondělí
Úterý
Středa
Pátek

Pondělí
Úterý			
Středa
Pátek
8:00 - 12:00

8:00 - 12:00
12:30 - 16:30
8:00 - 12:00 				

12:30 - 16:30

Kontakty
Odborné sociální poradenství:
Tel: 733 297 962
Email: uherskehradiste@czp-zk.cz
Tlumočnické služby:
Tel: 778 005 177
Email: m.travnickova@czp-zk.cz
Všechny poskytované služby jsou bezplatné!
Více informací najdete na našem webu: www.czp-zk.cz
Gahurova 5265, 760 01 Zlín / Tel: 575 570 600 / e-mail: reditel@czp-zk.cz / web: www.czp-zk.cz

INZERCE:

Reznictví Na Sýpce
Jste- li vlastníkem
zemědělského pozemku
v katastru obce Strání???
Rádi od Vás pozemek odkoupíme
nebo si Váš pozemek pronajmeme
za účelem zemědělské živočišné
výroby.

Reznictví Na Sýpce
oznamuje,
že od 1. 5. 2020 zahajuje
provoz točené zmrzliny.
Těšit se můžete na

~ točenou zmrzlinu,
~ zmrzlinové sorbety
a nově také

~ ledovou tříšť.
Bližší info:
Řeznictví Na Sýpce nebo tel.: 778 434 534

Těšíme se na Vaši návštěvu
Personál Řeznictví Na Sýpce

Fotografie přední strana:
Jarní Mechnáčky (foto: Jiří Zrzáň)
Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 3. Vanoční koncertv DH Javorinka (foto: Barbora Macková) / 4. - 6. Tříkrálová sbírka (foto: Ladislav Janča) / 7. Adventní
koncert (foto: Martin Štecher)
Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 3. Tříkrálový koncert (foto: Ladislav Janča) / 4-6. Štěpánské koledování (foto: Ladislav Janča)
Fotografie zadní strana:
1 - 7. Festival masopustnách tradic - Fašank 2020 (foto 1-2: Barbora Macková, foto 3-7: Martin Štecher)

CENÍK INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI: Celá strana - 2000 Kč (A4 přesně š190 x v277mm), 1/2 strany - 1000 Kč (A5
přesně š190 X v138mm), 1/4 strany - 500 Kč (A6 přesně š95 x v138mm), Řádková inzerce - 200 Kč, Ceny jsou včetně DPH.

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 7. 5. 2020 / 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
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