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Radostné Svátky vánoční a  mnoho úspěchů v roce 2021 Vám přejí
Antonín Popelka - starosta, Marian Flekač - místostarosta, členové obecní rady a zastupitelstva, 

pracovníci obecního úřadu, místního hospodářství, Zámečku a Kavárny
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Starosta informuje
Vážení spoluobčané, 

blíží se konec tohoto roku a nastal čas 
na malé bilancování, jak se nám dařilo 
v oblasti investičních akcí. 

Nebudu teď psát o momentální 
epidemiologické situaci, kterou jsme 
všichni díky různým opatřením zasaže-
ni, omezeni a to jak v kulturním, spor-
tovním i praktickém životě.

I přes velké množství negativních 
prognóz ohledně financování obcí ze 
státního rozpočtu, se nám podařilo kro-
mě dvou akcí (zateplení bytového domu 
795 a opravy komunikace na Rubani-
cích u byt. domu č. 288. tyto akce se 
přesouvají na jaro příštího roku) zdárně 
dokončit všechny plánované investice. 

Podařilo se odkoupit do obecního 
majetku vyhořelý kulturní dům i s fun-
gující restaurací, kterou od měsíce čer-
vence provozujeme. 

Byla zrekonstruována mateřská 
školka ve Květné. Na sběrný dvůr byly 
za dotační podpory SFŽP (státní fond 
životního prostředí) pořízeny tři velko-
objemové kontejnery, které nám pomů-
žou při snižování cenových nákladů na 
smíšený odpad.

S podporou dotačního programu 
,,brownfield“ proběhla demolice byto-
vého domu č. 188 ve Květné.

Díky finanční podpoře z dotace 
SFŽP (státní fond životního prostře-
dí) se vybudoval nový bezdrátový 
rozhlas. 

Byla zrekonstruována poslední ze 
čtyř přečerpávacích stanic na vodním 
hospodářství. 

Celkově jsme v letošním roce proin-
vestovali přes 22 milionu Kč.

Dobrou zprávou je, že se vstupem 
do roku 2021 mohou pokračovat po-
zemkové úpravy, které nám při zdár-
ném dokončení umožní přípravy na 
další realizace v extravilánu (území 
ležící mimo zastavěné území obce) 
např. komunikace s pásy pro cyklisty 
,,cyklostezky“, tůně, malé rybníčky, či 
sportovní zařízení v extravilánu. 

Antonín Popelka, starosta

Na novém hřbitově byla vystavěna 
budova se sociálním zařízením a skla-
dovacím prostorem.

Poděkování
Děkujeme všem, kteří se jakýmkoli 

způsobem zasadili o zdárný chod, pěk-
ný vzhled nebo propagaci naší obce. 
Všem slušným, obětavým a milým li-
dem, kteří se letos snažili život v  naší 
obci učinit příjemným.

 A. Popelka, starosta 
a M. Flekač, místostarosta

Vánoční pracovní 
doba OÚ Strání
23. 12. 2020 ____________ 8:00 - 12:00 
28. 12. 2020 ____________ 8:00 - 12:00  
29. 12. 2020 ____________ 8:00 - 12:00 
30. 12. 2020 ____________ 8:00 - 12:00  
31. 12. 2020 _____________ ZAVŘENO 
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Vánoční provozní 
doba Sběrný dvůr
22. 12. 2020 ____________ 13:00 - 15:00
28. 12. 2020 - 4. 1. 2021 ___ ZAVŘENO 

Strání má 
„stavbu roku 2019“

V úterý 15. 9. 2020 proběhlo na zámku 
v Holešově slavnostní vyhlášení výsled-
ků  soutěže Stavba roku 2019 Zlínského 
kraje. Naše Sportovní centrum FC Strání 
získalo HLAVNÍ CENU v kategorii Reali-
zace rozvojových projektů měst a obcí.  
Cenu přebral starosta Antonín Popelka 
a jeden z projektantů  stavby Ing. Josef 
Grebík. Gratulujeme! 

Barbora Macková

 Poděkování
Rád bych touto cestou poděkoval 

Marii a Martinovi Popelkovým (Šinkáro-
vých), kteří svým velmi vstřícným posto-
jem k OÚ (potažmo celé obci) umožnili, 
aby mohla být stažena žaloba v rámci 
probíhajících pozemkových úprav ve 
Strání. Je zde předpoklad, že zhruba do 
poloviny příštího roku by mělo dojít k je-
jímu uvedení v platnost a tím i možnosti 
žádat o dotace pro naši obec.

M. Flekač, místostarosta

Nový hřbitov
Upozorňujeme občany, že nový 

hřbitov je nově monitorovaný kamero-
vým systémem. Je zde také možnost 
v  době konání pohřbu použít toalety 
v budově zázemí hřbitova.

M. Flekač, místostarosta

Advent
Doba adventu je doba očekávání 

a zklidnění, doba, kdybychom měli po-
korně rekapitulovat celý uplynulý rok. 
Když se podíváme, jaký byl tento rok, 
vybaví se nám především onemocnění 
Covid-19.  Kvůli této pandemii jsme mu-
seli čelit mnoha zákazům a omezením, 
které pocházely z  vnějšku, tedy nikoli 
z vlastní volby a měly nás ochránit před 
nemocí, bolestí a smrtí. Velké množství 
lidí onemocnělo a mnozí přišli o práci. 
Někteří zažívali pocit osamocení, nebo 
bolest ze ztráty materiálních jistot. Přes 
všechna omezení je obdivuhodné najít 
ty, kteří si i v těchto nesnadných časech 
zachovali jasnou mysl a uměli najít na 
vzniklé situaci něco pozitivního. Lidé, 
kteří svůj čas a pomoc věnovali rodině, 
přátelům, nemocným. Uměli najít jiný 
zdroj radosti pro sebe i pro druhé a tak 
si i v  této nelehké době uchovat vnitř-
ní pokoj. Děkuji těm, kteří přes všech-
no bolestné neztratili naději, ale využili 
příležitost ke konání dobra i těm, kteří 
přehodnotili své priority. Všem, kteří 
zpomalili a zklidnili a tím naplnili pravý 
smysl Adventu. Přeji vám radost, pokoj 
a lásku nejen v  době vánoční, ale po 
celý nový rok 2021.

M. Flekač, místostarosta

Výpis usnesení 
11. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Strání konaného 
dne 24. 9. 2020

11/1  Zastupitelstvo obce Strání 
určuje ověřovatele zápisu: Mgr. Ond-
řej Benešík, Ing. Martin Havlík, Ph.D., 
MBA, MSc., zapisovatelka: Ing. Micha-
ela Luzarová, sčitatelka: Mgr. Eliška 
Málková

11/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: předseda:  
Mgr. Irena Michalčíková, členové:  Ing. 
Martin Havlík, Josef Popelka

11/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 11. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Veřejnoprávní smlouva
6. Rozpočtové opatření
7. Různé
8. Diskuse
9. Závěr

11/4  Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
obce

11/5  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření 
č.18/2020 dle předloženého návrhu, 
které bude k dispozici na úřední desce 
Obecního úřadu Strání

   Antonín Popelka, starosta obce

Vodné-stočné 2021
Výše pro 2021 VODNÉ - 35,- + 15% 

DPH a STOČNÉ - 36,- + 15% DPH

Radka Breznická

ZPRÁVY Z OBCE  
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Výpis usnesení 10. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 29. 6. 2020

10/1  Zastupitelstvo obce Strání 
určuje ověřovatele zápisu: Antonín Zá-
mečník, Mgr. Hynek Horňáček, zapiso-
vatelka: Ing. Michaela Luzarová, sčita-
telka: Mgr. Eliška Málková

10/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: předse-
da:  Mgr. Irena Michalčíková, členo-
vé:  Mgr. Dalibor Stupka, Mgr. Anna 
Mimochodková

10/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 10. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu 

a  zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Obecní pozemky
6. Kupní smlouvy Nová Hora
7. Hospodářská činnost – restaurace 

v kulturním domě 
8. Odměny členů výborů a komisí
9. Schválení mimopracovního poměru 

člena Zastupitelstva
10. Závěrečný účet obce Strání za rok 

2019 včetně Zprávy č. 197/2019/EKO
11. Účetní závěrka obce Strání za rok 2019
12. Projektový záměr „Sportovní hala 

Strání“
13. Členství obce v MAS Výchovní 

Slovácko
14. Zpráva finančního výboru 
15. Rozpočtové opatření
16. Různé
17. Diskuse
18. Závěr

10/4  Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
obce

10/5  Zastupitelstvo obce Strání 
odkládá prodej pozemku ve vlastnictví 
obce Strání parc. č. 2983/1 v k.ú. Strání 

10/6  Zastupitelstvo obce Strání 
revokuje usnesení ZO č.5/21 ze dne 
27.05.2019

10/7  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitostem, a to k po-
zemkům parc. č. 2571/27 a parc. č. 
6555/3 (po schválení komplexní po-
zemkové úpravy parc. č. 14688) o vý-

měře 1323 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 
paní Z.K. bytem Strání - Květná. Smluv-
ní strany se dohodly na kupní ceně 
396.900 Kč bez DPH, celková kupní 
cena 480.249 Kč s DPH

10/8  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti,    a to k po-
zemku parc. č. 2571/28 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy  parc. č. 
14689) o výměře 1193 m2 v katastrál-
ním území Strání, jak je zapsáno na LV 
č. 10001 pro katastrální území Strání, 
včetně zavkladování omezení vlastnic-
kého práva (předkupní právo) ve pro-
spěch Obce Strání, uzavřenou mezi 
Obcí Strání a paní J.K. Strání a panem 
V.K. Nivnice. Smluvní strany se dohod-
ly na kupní ceně 357.900 Kč bez DPH, 
celková kupní cena 433.059 Kč s DPH

10/9  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti a to k po-
zemku parc. č. 2571/29 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č. 14690) o výměře 1208 m2 v  kata-
strálním 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 L.T. bytem 
Strání-Květná a paní H.T. bytem Strá-
ní. Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 362.400 Kč bez DPH, celková kup-
ní cena 438.504 Kč s DPH

10/10  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti, a to k po-
zemku parc. č. 2571/30 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. č. 
14691) o výměře  1085 m2 v katastrál-
ním území Strání, jak je zapsáno na LV 
č. 10001 pro katastrální území Strání, 
včetně zavkladování  omezení vlast-
nického práva (předkupní právo) ve 
prospěch Obce Strání, uzavřenou mezi 
Obcí Strání a panem E.M. bytem Strá-

ní. Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 325.500 Kč bez DPH, celková kup-
ní cena 393.855 Kč s DPH

10/11  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti, a to k po-
zemku parc. č. 2571/34 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. č. 
14695) o výměře  800 m2 v katastrál-
ním území Strání, jak je zapsáno na LV 
č. 10001 pro katastrální území Strání, 
včetně zavkladování  omezení vlast-
nického práva (předkupní právo) ve 
prospěch Obce Strání, uzavřenou mezi 
Obcí Strání a paní J.D. bytem Strání-
-Květná a panem D.Z. bytem Přerov V 
- Dluhonice . Smluvní strany se dohodly 
na kupní ceně 240.000 Kč bez DPH, cel-
ková kupní cena 290.400 Kč s DPH

10/12  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitostem, a to k po-
zemkům parc. č. 2571/40 a 6572/53 
(po schválení komplexní pozemkové 
úpravy parc. č. 14685) o výměře 1097  
m2 v  katastrálním území Strání, jak je 
zapsáno na LV č. 10001 pro katastrální 
území Strání, včetně zavkladování ome-
zení vlastnického práva (předkupní prá-
vo) ve prospěch Obce Strání, uzavřenou 
mezi Obcí Strání a panem P.J. bytem 
Strání. Smluvní strany se dohodly na 
kupní ceně 329.100 Kč bez DPH, celko-
vá kupní cena 398.211 Kč s DPH.

10/13  Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti,  a to k po-
zemku parc. č. 2571/47 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. č. 
14678) o výměře  863 m2 v katastrál-
ním území Strání, jak je zapsáno na LV 
č. 10001 pro katastrální území Strání, 
včetně zavkladování  omezení vlast-
nického práva (předkupní právo) ve 
prospěch Obce Strání, uzavřenou mezi 
Obcí Strání a panem P.K. bytem  Strání-
-Květná. Smluvní strany se dohodly na 
kupní ceně 258.900 Kč bez DPH, celko-
vá kupní cena 313.269 Kč s DPH

10/14  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
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Program 
vánočních 
bohoslužeb  
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání

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

Pá 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

So 26. 12. 
Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka
7.30 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá

Ne 27. 12. 
Svátek Svaté Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa 
7.30 hod. / mše svatá 
10.30 hod. / mše svatá s žehnáním vína

Po 28. 12.
Svátek 
betlémských Mláďátek
17.30 hod. / mše svatá

Út 29. 12. 
 7.00 hod. / mše svatá

St 30. 12. 
17.30  hod. / mše svatá

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

Pá 1. 1. / Nový rok 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie 
- Nový rok
7.30 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá
17.00 hod. / mše svatá

vlastnictví k  nemovitosti,  a to k po-
zemku parc. č. 2571/36 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. č. 
14697) o výměře  808 m2 v katastrál-
ním území Strání, jak je zapsáno na LV 
č. 10001 pro katastrální území Strání, 
včetně zavkladování omezení vlastnic-
kého práva (předkupní právo) ve pro-
spěch Obce Strání, uzavřenou mezi 
Obcí Strání a panem V.Z, bytem Strání. 
Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 242.400 Kč bez DPH, celková kup-
ní cena 293.304 Kč s DPH

10/15  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti,  a to k po-
zemku parc. č. 2571/35 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. č. 
14696) o výměře  803 m2 v katastrál-
ním území Strání, jak je zapsáno na LV 
č. 10001 pro katastrální území Strání, 
včetně zavkladování  omezení vlast-
nického práva (předkupní právo) ve 
prospěch Obce Strání, uzavřenou mezi 
Obcí Strání a paní K.H. bytem Strání-
-Květná a panem R. K. bytem Uherský 
Brod. Smluvní strany se dohodly na 
kupní ceně 240.900 Kč bez DPH, celko-
vá kupní cena 291.489 Kč s DPH

10/16  Zastupitelstvo obce Strání 
rozhodlo o hospodářské činnosti obce 
– restaurace v kulturním domě. Datum 
zahájení činnosti bude od 1. 7. 2020 
a místo provozovny bude náměstí Em. 
Zahna 682, 687 66 Strání – Květná. Za-
městnanci budou zařazeni do obecního 
úřadu.

K  provozování restaurace v  kultur-
ním domě bude založen nový bankovní 
účet, a výdaje a příjmy se budou vést 
mimo rozpočtovou skladbu

10/17  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje odměny za 1. pololetí 2020 
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 4.500 Kč
- Komise pro rozvoj, investice a výbě-

rová řízení – celková částka 1.500 Kč
- Komise majetková – celková částka 

4.500 Kč

- Komise bytová a sociální – celková 
částka 10.500 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 červen 2020.

10/18  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje uzavření dohody o provede-
ní práce se zastupitelem obce, p. Mgr. 
Davidem Smetanou, jejíž předmětem je 
výkon funkce plavčíka na koupališti ve 
Květné

 
10/19  Zastupitelstvo obce Strání 

schvaluje Závěrečný účet obce Strání 
za rok 2019 včetně Zprávy č. 197/2019/
EKO o výsledku přezkoumání hospoda-
ření obce Strání za rok 2019 a souhla-
sí s  celoročním hospodařením v  roce 
2019, a to bez výhrad a zároveň přijímá 
opatření potřebná k nápravě zjištěných 
chyb a nedostatků a bere na vědomí, že 
uvedeným nedostatkem nevznikla obci 
žádná škoda, proto nebyly přijaty závě-
ry vůči žádným osobám

 
10/20  Zastupitelstvo obce Strání 

schvaluje účetní závěrku za rok 2019

10/21  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje podání žádosti o dotaci do 
výzvy MMR ČR pro rok 2020, podpro-
gramu Podpora obcí s 3001–10000 
obyvateli, 117d8220H  Podpora budo-
vání a obnovy míst aktivního odpočin-
ku na projektový záměr „Sportovní hala 
Strání“

10/22  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje zařazení území obce Strání 
do územní působnosti MAS Východ-
ní Slovácko, z.s. na plánovací období 
2021 – 2027

10/23   Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu finančního 
výboru

10/24  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 10

Antonín Popelka, starosta obce
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Novinky 
z knihovny
Beletrie: 
Nový domov – Page, L
Slunce v dešti – Ďuranová, M
Královna Rejčka – Denková, M
Na jedné lodi – Clark, M
Tajemný oheň – Smith, W
Inkoust – Belsham, A
Jedna velká lež – Rose, J
Sladká pomsta – Jonasson, J
Hvězdy na cestě – Krajčo Babinská, K
Dunmor Castle. V bouři 2 – Taylor, K
Bílá paní – Kulich, R
Zakázaná píseň – Walden, L
Moje vánoční řecká – Tonge, S
Americký princ 2 – Simone, S
Bokovka – Vajsejtlová, B
Láska a válka – Trenow, L
Pohlednice z Itálie – Brown, A
Na tenkém ledě – Patterson, J
Sestra Luny – Riley, L
Domeček pod lipami – Javořická, V
Modré zvonky – Javořická, V
Vesnické obrázky – Pittnerová, V.  
Chlapec z lesů – Coben, H
Láska na splátky – Kinsella, S
Věrný čtenář – Seeck, M
Dokonalá zrada – North, L
Maják na útesech – Lamballe, M
Co neodvál ani čas – Körnerová, H, M 
Jak se spřátelit – Glasgow, K
Román o růži – Vondruška, V
Prolhaný život dospělých – Ferrante, E
Teď to trochu štípne – Tarneke, A
Nedotýkej se mě – Kneidl, L
Nepřízeň osudu – Pittnerová, V
Dubnové slunce – Gillerová Brezniková, K
Betonová blondýna – Connely, M
Poslední řecké léto – Baggot, M

Beletrie pro děti: 
Vánoční tramvaj – Krolupperová, D
Veverka a Myška v Praze – Marešová, J
Popletený svět – Janišová, I
Šel jsem se psem – Březinová, I
Tony Stark: Iron Man. 1 – Slott, D
Děti kapitána Granta – Delgado 
Hrabě Monte Christo – Forero, M
Kluci jsou jako žvejkačka – Gier, K

Naučná literatura:
Papírové dekorace – Täubner, A
Proč nemám jíst – Knighton, K
Naše studánky – Pověsti – legendy – 
místopis – Kovařík, P 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Věda versus víra
V  minulosti (stejně jako v  součas-

nosti) se mnozí lidé domnívali, že věda 
a víra se vzájemně vylučují. Pokud se 
ale budeme poctivě snažit nalézt od-
povědi na naše otázky a budeme ote-
vření přijmout a respektovat i jiný názor, 
můžeme být překvapeni. Nejenom, že 
se věda a víra nevylučují, ale krásně do-
plňují, dokládají slova slavných vědců. 
Některé z nich jsme vybrali a uvádíme 
níže.

Pravděpodobnost náhodného vzni-
ku života je asi taková, jako že se vy-
tiskne slovník cizího jazyka výbuchem 
v tiskárně.

Albert Einstein, fyzik, objevitel teorie relativity,
nositel Nobelovy ceny

Nádherný pořádek a soulad vesmíru 
mohl vzniknout jen podle plánu vše-
mohoucí a vševědoucí Bytosti. Toto je 
a zůstává mým posledním a nejvyšším 
poznáním.

Isaac Newton, matematik, fyzik a astronom,
zakladatel klasické teoretické fyziky,

 objevitel gravitačních zákonů

Čím hlouběji vnikáme do harmonic-
kého působení přírodních sil, tím pokor-
nějšími a skromnějšími se cítíme a tím 
více vzrůstá náš obdiv nad nekonečnou 
Moudrostí, která udržuje pořádek ve svě-
tě a proniká celé stvoření.

    Werner von Siemens, fyzik,
jeden ze zakladatelů elektrotechniky

Každý přírodovědec musí mít urči-
tý náboženský cit, protože si nedovede 
představit, že by ony neobyčejně jemné 
souvislosti, které odhaluje, promýšlel 
poprvé sám. V  nepochopitelném ves-
míru se projevuje nesmírný převažující 
rozum. 

Albert Einstein, fyzik, objevitel teorie relativity,
nositel Nobelovy ceny

Z knihy Mozaika duchovní moudrosti 

vybrala K. Flekačová

Předání knížky 
pro prvňáčka 

S cílem podpořit čtenářskou gramot-
nost již od začátku školní docházky 
a motivovat děti ke čtení vznikl projekt 
Svazu knihovníků Knížka pro prvňáčka. 
Letošní ročník je sice trochu jiný než 
roky předcházející, především tím, že 
karanténa a korona krize zrušily dětem 
školní docházku a naše knihovna byla 
taky zavřená, tak jsme nemohli tuto 
slavnost uskutečnit. 

Knížka pro prvňáčka - původní 
česká novinka, která byla napsána 
a  ilustrována výhradně pro účastníky 
projektu a kterou nelze v  běžné knih-
kupecké síti minimálně tři roky koupit.  
Letos je to kniha spisovatelky Len-
ky Rožnovské a ilustrátorky Andrey 
Popprové – Katka a klokan ze šuplíku. 
Předání těchto knih proběhlo v  úterý 
8. prosince 2020 v  knihovně. Žáci 2.A 
a 2.B se postupně vystřídali, převzali si 
knihu a přihlášku do knihovny, kde bu-
dou mít registraci na jeden rok zdarma. 
A k tomu nechyběla také malá sladkost. 
Z dětí se už staly sice druháci, ale věřím, 
že i tak je knížka potěší a všichni si ji pře-
čtou, třeba o vánočních prázdninách. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice
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Přístav plný aktivit
Koncem srpna se v naší obci rozšířil 

dotazník (verze elektronická i papíro-
vá), který se týkal nabídky zájmových 
kroužků, kurzů, seminářů, přednášek 
a workshopů pro děti, dospělé i seniory 
u nás ve Strání-Květné. Tento dotazník 
byl startovacím bodem v rámci projek-
tu „Zvyšovanie kvality života na vidieku 
vytváraním komunitných škôl“.

Do dotazníkového šetření se zapojilo 
135 respondentů, kterým moc děkuji!

A co jsem díky tomuto průzkumu zjis-
tila? Zde jsou moc zajímavé výsledky. 
Do průzkumu se zapojilo 69,5% žen 
a 30,5% mužů ve věku 11-71 let. Z prů-
zkumu vyplynulo, že 96,2% responden-
tů by si přálo víc volnočasových aktivit 
pro děti i dospělé v naší obci. Nejvíce 
by vyhovovaly odpolední kurzy po škole 
– pro ty hlasovalo 57 osob, pro kurzy 
v podvečerních hodinách bylo 45 osob, 
dopolední kroužek pro maminky s dět-
mi by chtělo 31 z vás, pro jednorázové 
přednášky 31 a víkendové worksho-
py 29 respondentů. Cena, kterou jsou 
účastníci kurzů ochotni zaplatit za 1 ho-
dinu je v průměru 100,-. A z nabízených 
aktivit dostalo nejvíce hlasů – KURZ 
angličtiny pro dospělé – 46, na pomy-
slném druhém místě se nám umístil 
kurz s názvem „Základy první pomoci“ 
o ten projevilo zájem 37 osob, 28 hlasů 
dostal kroužek „Pohyb nás těší“ shodný 
počet hlasů – 27 dostaly kurzy „ První 
pomoc u malých dětí“, „Floristický kurz“, 
„Kulinářský kurz – tradiční jídla“, „Péče 
o zahradu během roku“, „Bylinky a jejich 
tajemství“, „Sportovní kroužek pro do-
spělé- míčové hry“. Z dotazníkového še-
tření tedy vyplynulo, že zde zájem o vol-
nočasové aktivity je a bylo by dobré ho 
uspokojit. Na základě těchto poznání 
jsem založila facebookovou stránku 
s názvem „Přístav PLNÝ aktivit – volno-
časové centrum Strání-Květná“ a byly 
vyhlášeny 4 kroužky pro děti: Zumba 
Kids- Pop dance – pro děti 5-10 let (do 
tohoto kroužku se závazně přihlásilo 29 
dětí) Zálesáček – pro děti 6-11 let (při-
hlášeno 21 dětí), Zdravoťák – pro děti 
8-13 let (přihlášeno 7 dětí) a In-Tvoření 
– pro děti 6-11 let (přihlášeno 6 dětí).  
Pro dospělé jsme připravili kurz Ang-
ličtina-jazykově konverzační kurz (při-
hlásilo se 13 studentů), Rehabilitační 
hodinka – cvičení na bolavá záda (při-
hlášeno 10 osob), plánoval se víkendo-

Milovníci přírody a třeba i Ti z nás, 
kteří odebíráme časopis Bílé Karpaty, již 
jistě toto výročí zaznamenali. Chráněná 
krajinná oblast Bílé Karpaty byla zřízena 
výnosem Ministerstva kultury ČSR dne 
3. 11. 1980. Naše Bílé Karpaty, v jejichž 
srdci leží i naše obec, jsou jedinečným 
územím z pohledu druhové rozmanitos-
ti, zachovalosti přírody i místní kultury.

Co je pro Bílé Karpaty tak typické 
a láká návštěvníky k objevování?

Historicky docházelo v rámci hos-
podářského využívání krajiny k rozsáh-
lému odlesnění s citem na krajinářské 
úpravy. Díky tomu vznikly jedinečné 
květnaté louky s roztroušenými stromy 
a keři, představující dnes typický krajin-
ný ráz Bílých Karpat.

Vyslovíme-li Bílé Karpaty, většinou 
se nám okamžitě vybaví orchidejové 
louky. Krajina luk a pastvin s bohatým 
výskytem orchidejí patří k druhově nej-
bohatším rostlinným společenstvům, 
a to jak v evropském, tak ve světovém 
kontextu.

Pár zajímavostí:
CHKO BK má 52 maloplošných 

zvláště chráněných území, žije zde 
67 tisíc obyvatel, 43,5% území zabírají 
lesy (nejhojnější dřevinou je buk 32%, 
smrk 28% a dub 12%), na ploše 1m2 
se vyskytuje přes 65 druhů rostlin, bylo 
zaznamenáno 50 planých druhů vsta-
vačovitých rostlin (orchidejí), byl zde 
zjištěn výskyt sta druhů denních motý-
lů a více než dvou tisíc druhů nočních 
motýlů – jedná se o 60% všech druhů 
motýlů, kteří se vyskytují v ČR, v posled-
ních letech zde byly pozorovány všech-
ny naše velké šelmy: vlk, medvěd, rys 
i kočka divoká, nachází se zde 8 rozhle-
den a 18 naučných stezek aj.

Správa CHKO Bílé Karpaty má sídlo 
v Luhačovicích. Jednou z nejdůležitěj-
ších věcí, o kterou se CHKO BK stará, 
je intenzivní a systematické provádění 
botanických a zoologických průzkumů. 
Velmi důležitá pro zachování a zlepšo-
vání stavu krajiny je také možnost vyu-
žívat jak národní, tak evropské finanční 
zdroje. Díky nim je možné zajistit mo-
zaikové seče, pastvu, údržbu mokřadů, 
budování drobných vodních ploch, zlep-
šování stavu lesa, výsadby stromů aj.

Co je však do budoucna nejdůležitěj-
ší? Dobré vztahy se všemi, kteří hospo-
daří a žijí v krajině Bílých Karpat.

Ať nám život v Bílých Karpatech přiná-
ší samá pozitiva a s láskou o ně pečujme. 
Z časopisu Bílé-Biele Karpaty 2/2020 (je 
možné jej zapůjčit v knihovně) čerpala

Barbora Macková

CHKO Bílé Karpaty slaví letos 40let!
*******************

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
**

**
************************************************

Už nadešel krásný 
vánoční čas

a kouzlo Vánoc 
je všude kolem nás. 

Přejeme Vám, 
ať oslavíte 

tento svátek spolu 
a sejdete se 

u štědrovečerního stolu. 

Krásné Vánoce
 a šťastný Nový rok 
přeje všem čtenářům 

a návštěvníkům 
knihovny 

a informačního centra

Marcela Schönbaumová
a 

Barbora Macková

Vánoční pracovní 
doba Knihovna a IC
22. 12. ___ 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00
23. 12. ____________________ ZAVŘENO
28. 12.  __________________ 9:00 - 12:00
29. 12.  __________________ 9:00 - 12:00
30. 12. ____________________ ZAVŘENO
31. 12. ____________________ ZAVŘENO
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vý workshop „Kurz první pomoci“ a také 
„Kurz první pomoci pro maminky a ta-
tínky malých dětí“, kroužek Míčové hry, 
4x kreativní workshop „NAŠE TRADICE“ 
zahrnuje: 1. Údržba kroje – žehlení ru-
kávců a košil, skládání kroje do krabic, 
2. Nový kroj – vázání šátku, kroj, co kdy 
a k čemu se nosí, 3. Starý kroj – vázá-
ní šátku, součásti kroje, co se k čemu 
nosí, 4. Folklorní taneční – výuka našich 
tanců „straňanská“, korytná, karyčky aj.

Plánovaný začátek kurzů byl v týd-
nu od 5. 10. Vše naplánováno, termíny 
vymyšlené, uchazeči oslovení, lektoři 
nažhavení… a bohužel vláda vyhlásila 
NOUZOVÝ STAV a tím nám všechny 
volnočasové aktivity zakázala… Ještě 
byla naděje, že se sejdeme, alespoň na 
úvodní zahajovací hodiny od 19.  10., 
ale stav se kvůli šíření korony ještě 
více zhoršil… a už nás k sobě nepustili. 
Všechny aktivity se odložily a začátek je 
zatím v nedohlednu.

Rozjetý přeshraniční projekt „Zvyšo-
vanie kvality života na vidieku vytvára-
ním komunitných škôl“ byl nyní na dva 
měsíce přerušen, protože ani na Slo-
vensku kroužky a kurzy nejedou. Tak 
uvidíme. Budu ráda, když se stanete 
fanouškem našeho „přístavu“ a budete 
nás sledovat na FB profilu, i zde se do-
zvíte aktuální informace. Moc se spolu 
s lektory těším, až nám doba umožní se 
sejít a aktivity si společně užít!

Přeji Vám kouzelné Vánoce v kruhu 
vašich blízkých, hodně zdraví a v novém 
roce 2021 na viděnou.

Barbora Macková

dobrých i zlých, laskavých i hašteřivých, 
veselých i vážných. To jsou hrdinové 
pohádky Největší dar. A kromě nich 
také svérázní obyvatelé malé valašské 
vísky. Jak to dopadne, když se boho-
vé začnou plést do života lidí a lidé do 
života bohů? Zvítězí Morena, bohyně 
zimy, která na zemi přinese věčný led 
a mráz, nebo ji přemohou bohyně jara, 
léta a podzimu? Dozví se nejvyšší bůh 
Svarožic o Morenině řádění včas a vrátí 
koloběh čtyř ročních období do rovno-
váhy? To všechno jsou otázky, na které 
vám přinese odpověď pohádka Největší 
dar. Jedno vám ale prozradíme už teď! 
Ostatním bohům se nakonec podaří 
Morenu zastavit. Budou k tomu však 
potřebovat něco daleko silnějšího než 
svá kouzla. Pomůže jim jedna prostá 
valašská dívka, která má ten největší 
dar, na nějž ani Moreniny čáry nestačí!

Režie: Marta Santovjáková Gerlíková, 
Daria Hrubá

Scénář: Daria Hrubá, Pavla Horňáková
Hrají: Bolek Polívka, Sabina Rojková, 

Chantal Poullain-Polívková, Anna Polív-
ková, Petr Čtvrtníček, Pavel Nový, Ra-
dek Melša, Jiří Dvořák, Martin Stránský 
a další

zpracovala Barbora Macková

Největší dar a čarovné poháry  
Proč je tato pohádka tak trochu 

naše? Vysvětlení je jednoduché – kou-
zelné poháry, ze kterých pohádkové 
bytosti v podobě bohů pijí kouzelné 
lektvary, byly vyrobeny u nás ve Sklár-
ně Květná. Mistrem sklářem, který byl 
u jejich zrodu je Miloslav Záleský. Jsou 
to poháry prostodivných tvarů a jsou 
opravdu kouzelné. Takže i kus naší 
krásné sklářské tradice bude navěky 
zachován na filmovém plátnu. Pohádka 
půjde do kin asi na jaře 2021. Budeme 
se na ni všichni těšit a na scény s po-
háry obzvlášť! Děkujeme Milošovi za 
reprezentaci.

O čem pohádka bude? V dávných do-
bách ovládali naši zemi pohanští boho-
vé a bohyně. Nejen na Valašsku dobře 
známý bůh Radegast, ale plno jiných – 

KNIHOVNA a IC
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První den byl za námi a nastala éra 
dodržování vládních a hygienických 
opatření – všichni žáci bez roušek (na 
základě zrušení povinnosti jejich noše-
ní ze dne na den, kdy pan premiér An-
drej Babiš zrušil nařízení o povinnosti 
nosit roušky, které nařídil ještě tehdejší 
ministr zdravotnictví Adam Vojtěch). 
Ranní rutinou se stala dezinfekce rukou 
všech žáků i zaměstnanců a měření 
teploty při vstupu do školy. Dokonce 
jsme museli oddělit vstupy do školy pro 
žáky 1. a  2. stupně, aby se nám před 
školou žáci zbytečně nehromadili. Le-
vým hlavním vchodem vstupovali žáci 
2. stupně a  pravým hlavním vchodem 
žáci 1. stupně. Nutností se stala také 
pravidelná dezinfekce klik, baterií, toalet 
a v podstatě všeho ve společných pro-
storách školy.

Na zahajovací poradě jsme také mu-
seli vyřešit několik organizačních záleži-
tostí týkajících se chodu výuky, pravidel-
ného větrání, dozorů, rozpisů přestávek 
a nástupů tříd na oběd tak, aby se třídy 
co nejméně potkávaly. Otázkou bylo 
také využití odborných učeben. Jak to 
provést, aby se mohly třídy v těchto 
odborných učebnách střídat, a zároveň 
jsme dodrželi všechna hygienická opat-
ření? Nezbylo vyučujícím nic jiného, než 
si odebrat pár minut ze své přestávky 
a využít tyto minuty k řádné dezinfekci 
pomůcek, lavic a klik učebny.

Dalším oříškem byla pro nás organi-
zace obědů. Od začátku školního roku 
museli žáci sedět ve školní jídelně v od-
děleních po jednotlivých třídách a  če-
kat na oběd v řadě s rozestupy mezi 
třídami alespoň 2 metry. S tím souvi-
selo nové uspořádání stolů v jídelně. 
Samozřejmostí byla také dezinfekce 
před vstupem do jídelny. Ani přesto si 
nesměli žáci brát příbory z hromadných 
zásobníků, a tak jim je vydávaly naše 
paní kuchařky.

A takto jsme fungovali až do 18. 9. 
2020 než došlo k první změně. Vstou-
pila v platnost povinnost nošení roušek 
pro všechny ve společných prosto-
rách školy, a navíc pro žáky a vyučující 
2. stupně také v učebnách. Žáci a vyu-
čující 1. stupně byli zatím tohoto naříze-
ní ušetřeni a v učebnách mohli být bez 
ochrany nosu a úst.

Následoval kolotoč dalších změn na 
základě vyhlášení nouzového stavu. Od 

Koronavirový školní rok 2020/2021 
Letošní školní rok byl poprvé za mého 

působení zahájen bez slavnostního 
uvítání žáků před budovou školy a bez 
uvítacích proslovů představitelů obce, 
fary, SRPDŠ, Školské rady a jiných hos-
tů. Vzhledem k doporučení co nejmenší 
koncentrace žáků byli všichni uvítáni ve 
třídách pouze rozhlasem. To neplatilo 
pro naše nové prvňáčky a jejich rodiče. 
S těmi jsme se společně přivítali v mul-
tifunkčním sále, a abychom společně 
dodrželi nařízení vlády, všichni jsme si 
nasadili roušky a řádně se zdezinfikova-
li, protože v této době platila povinnost 
nošení roušek v uzavřených prostorách 
s účastí nad sto osob. Bylo to pro nás 
všechny neobvyklé a zároveň neza-
pomenutelné, ale přesto jsme měli tu 
čest slavnostně přivítat v naší škole 37 
nových prvňáčků a představit jim jejich 
nové třídní učitelky. Čestným hostem 
zde byl pan starosta Antonín Popelka, 
kterému děkujeme za jeho vroucná 
slova.

Obrazy jako živé
Máte rádi procházky po našich 

rozkvetlých loukách? Rádi učíte své 
děti, jak se která kytka jmenuje? Po-
znáváte naši přírodu rádi detailně?  
Tak i pro vás bude milou novinkou, že 
jsme v tomto roce zrealizovali studie pří-
rodních rezervací Nová hora a Hrnčárky. 
Namaloval je pro nás pan malíř Pa-
vel Procházka z Vlčnova, který tvoří 
pro NP Šumavu i pražskou ZOO. Sa-
motným obrázkům předcházelo po-
drobné studium terénu, chráněných 
rostlin, květin, hub, živočichů a hmyzu, 
které se v těchto lokalitách vyskytují. 
Obrazový materiál poslouží jako pod-
klad pro naučné cedule, které pozvou 
hlavně rodiny s dětmi do těchto míst 
a zpříjemní procházku hravým tvořením 
a poznáváním. Plánujeme k těmto ce-
dulím vydat i tématické pracovní listy. 
Věříme, že se Vám obrazy pana Pro-
cházky budou líbit, jsou totiž jako živé.

Kdo by se chtěl připojit k vymýšle-
ní námětů pro vycházky v okolí Strání, 
nebo hledání zajímavých míst pro od-
počívadla a naužné stezky, výhledy zá-
žitky, ozvěte se.

Barbora Macková

KNIHOVNA a IC ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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INZERCE:

Koupím stavební pozemek 
ve Strání-Květné 

a nebo nemovitost 
do 1.750 000 Kč. 

Tel.: +420 775 139 044

Pan Svačina shání pro svou 
ženu skleničku s křivou no-
hou z naší sklárny, kterou ji 
rozbil. Prosí o nabídnutí 2  ks 
nebo i celé sady. Nutně ji 
potřebuje. Prosím nabídně-
te, jistě někdo doma máte. 
Tel: 702 477 257

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

5. 10. 2020 musela přejít základní umě-
lecká škola na distanční výuku. Žákům 
1. stupně byla přerušena výuka plavání 
v Uherském Brodě, které se pravidelně 
účastnili každý pátek. Změnilo se také 
nově uspořádání stolů ve školní jídelně. 
Žáci jedné třídy mohli sedět maximálně 
po 6 u jednoho stolu a současně ne-
mohlo být ve školní jídelně více osob, 
než je počet míst k sezení. Jinými slovy, 
nebylo možné, aby žáci čekali v řadě na 
uvolnění místa u stolu. Z toho důvodu 
jsme museli nově přeorganizovat pří-
chody a zavést rozpis, kdy mohli jed-
notlivé třídy navštěvovat školní jídelnu. 
Od tohoto data se omezila také výuka 
tělesné a hudební výchovy pro žáky 
2. stupně. V tělesné výchově byly pre-
ferovány zejména vycházky venku na 
čerstvém vzduchu. Hudební výchova 
probíhala bez zpěvu. Pozastavena byla 
také činnost kroužků ŠD a ŠK. Škola se 
uzavřela veřejnosti.

Po těchto změnách jsme začali my-
slet na nejhorší – přechod na distanční 
výuku. V hlavách se nám honily myš-
lenky, jak nejefektivněji tento nelehký 
úkol vyřešit a jak všechno zařídit v co 
nejkratší době tak, aby bylo vše pro pří-
pad nouze nachystáno. V mediích se 
začala objevovat zpráva o financování 
výpočetní techniky pro zajištění cho-
du distanční výuky a tím se toto zboží 
stávalo nedostatkovým. Peníze byly při-
slíbeny, ale fyzicky jsme je neměli. Ne-
zbývalo nic jiného, než oslovovat firmy 
s požadavkem dodání techniky a  od-
ložení splatnosti faktury do doby, než 
peníze z ministerstva dorazí. Takovou 
firmu jsme naštěstí našli a výpočetní 
technika dorazila za pět minut dvanáct. 
Nastal maratón instalací a zprovozňo-
vání techniky a hledání nejvhodnější 

aplikace pro distanční výuku. Bylo totiž 
nutné sjednotit veškerou výuku do jed-
noho uceleného systému. Chtěli jsme 
se poučit z jarní distanční výuky, která 
probíhala na různých komunikačních 
kanálech a mohla se tak jevit chaoticky.

Pro naši školu nám přišla nejvhod-
nější aplikace MS Teams, kterou využí-
vá řada škol a je tedy ověřená. Nejprve 
jsme museli založit každému žákovi 
školní účet, což znamenalo vytvořit cca 
280 školních účtů a přiřadit je jednotli-
vým žákům a vymyslet systém hesel. 
Prioritou pro nás bylo seznámit nejprve 
žáky 2. stupně s prostředím této aplika-
ce a proškolit učitele 2. stupně. S žáky 
2. stupně jsme postupně navštěvovali 
učebnu informatiky, kde jsme jim pře-
dali přihlašovací údaje a s MS Teams 
jsme je seznamovali. Žáci si tak mohli 
vše prakticky vyzkoušet. Netrvalo dlou-
ho a začalo se mluvit o přechodu žáků 
2. stupně do systému střídání prezenční 
a distanční výuku. K tomu došlo 12. 10. 
2020. Naše přípravy tak nebyly marné 
a  vyplatily se. V tento den se změnila 
také výuka na ZUŠ, která přešla z dis-
tanční výuky na individuální prezenční 
výuku (tzn. jeden pedagogický pracov-
ník na jednoho žáka). Došlo opět ke 
změně míst v naší školní jídelně. Počet 
žáků u stolu se zmenšil z počtu 6 žáků 
na 4 žáky.

Tento systém výuky vydržel pouhé 
2 dny. Na základě telefonátů z Krajské 
hygienické stanice ZK začala neko-
nečná éra trasování žáků a pedagogů. 
Ve středu 14. 10. 2020 vláda rozhodla 
o přechodu všech žáků na distanční 
výuku, včetně žáků 1. stupně a ZUŠ. 
Bylo nutné během krátké doby zajistit 
mnoho dalších věcí – proškolit učitele 
1. stupně, přiřadit účty a hesla žákům 

1. stupně, přeinstalovat notebooky pro 
žáky, zajistit co nejvíce dostupných 
online materiálů pro co nejefektivnější 
distanční výuku apod. Žákům jsme po-
skytli celkem 7 notebooků a 3 webka-
mery. Posléze se nám podařilo zajistit 
neomezená data pro žáky od operátora 
T-mobile.

Paradoxem bylo, že v den přechodu 
na distanční výuku nám dorazily slíbe-
né respirátory pro zaměstnance školy 
z odboru školství. Na krabici byl úsměv-
ný citát: „Každá epidemie jednou skon-
čí, ale česko-čínské přátelství přetrvá“.

Takto jsme fungovali až do středy 
18. 11.2020, kdy do školy nastoupili 
žáci 1. a 2. ročníku. Během této doby 
jsme stihli online třídní schůzky, něko-
lik online porad učitelů, zavedli jsme 
bedýnkový systém předávání materi-
álů u vchodu, upravili jsme rozvrh pro 
distanční výuky na základě doporučení 
MŠMT tak, aby žáci nebyli přetěžováni 
a netrávili celý den sezením u počítače.

Od pondělí 30. 11. 2020 by se do 
školy měl vrátit zbytek žáků 1. stupně, 
všichni žáci 9. tříd a rotačně 6. až 8. 
ročníky. Všichni doufáme, že ve škole 
vydržíme co nejdéle.

Toto všechno bychom nezvládli, ne-
být flexibility našich učitelů, správce IT 
a všech zaměstnanců školy. Velký po-
díl na téměř bezproblémovém průběhu 
distanční výuky mají také rodiče, kteří 
svým dětem poskytli veškeré technické 
vybavení, pravidelně dohlížejí na plně-
ní úkolů svých dětí a komunikují s uči-
teli a tím nám poskytují cennou zpět-
nou vazbu k výuce. Tímto bych chtěla 
všem poděkovat za velkou trpělivost 
a spolupráci!

Iva Stupková, ředitelka školy
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Milá babičko,  
už měsíc jsme zase doma a nemůže-
me chodit do školy. Výuka nám probíhá 
jenom přes internet. Chybí mi osobní 
setkání se spolužáky i učiteli. Má to ale 
i kladné stránky. Ráno si můžu trošku 
pospat, protože nemusím vstávat na 
autobus. Každý den mi maminka uvaří 
výborný oběd, což je mnohem lepší než 
jídla ve školní jídelně. Taky je na této 
době dobré to, že můžeme být doma 
všichni spolu. Přesto ale doufám, že se 
už co nejdříve zase vrátíme do školy a 
svět bude opět v pořádku.  

Těším se, až tě uvidím.  

Eliška 
 
Ahoj milá babičko a dědo.

Jak se máte? Jste zdraví? My se máme 
dobře. Tatínek s maminkou chodí do 
práce a já s Aďou máme každý den 
on-line vyučování. Výhodou on-line vý-
uky je, že nemusíme tak brzy vstávat. 
V osm hodin se připojíme a pozdravíme 
se s paní učitelkou a se spolužáky. Paní 
učitelka nám vysvětlí učivo a zadá úko-
ly. Někdy máme špatné připojení, ale za 
chvíli se to zase spraví. O přestávce si 
nachystám malou svačinku. Vyučování 
nám končí po dvanácté hodině a jdeme 
se naobědvat. Už se těším na spolužá-
ky. Až se všechno uklidní, brzy vás rádi 
navštívíme.  

Všichni se na Vás moc těšíme a pře-
jeme vám hodně zdraví. 

Ráďa 

Dopisy napsali Tereza Zderčíko-
vá,  Zuzana Ševčíková, Eliška Margeti-
nová a Radek Janiga.

A jaký pocit z on-line výuky mají naši 
nejstarší žáci? Zde jsou klady a zápory 
distančního vzdělávání z pohledu pat-
náctiletých deváťáků: 
POZITIVA: 
• Nemusím brzy vstávat. 
• Déle spím. 
• Nemusím se učit. 
• Máme krátký rozvrh, některé hodiny 

jsou kratší. 
• Doma mám klid a pohodlí. 
• Kdykoliv můžu jíst a pít. 
• Nosím pohodlné domácí oblečení. 
• Nemusím chodit ven. 
• Mám více volného času. 
• Nemusím nosit roušku. 
 NEGATIVA:
• Chybí mi kamarádi a sranda ve třídě. 
• Sedím dlouho u počítače. 
• Vypadává internet. 
• Těžko se soustředím na učení. 
• Nestíhám, máme více samostatných 

úkolů. 
• Hůře rozumím novému učivu. 
• Doma mě to nebaví, jsem sám/a. 
• Méně se učím. 
• Nejezdíme na exkurze. 
• Střední školy a jejich nabídku pozná-

váme pouze virtuálně. 
• Špatná příprava na přijímací zkoušky. 

 
Snad se situace zlepší natolik, aby 

k podobnému uzavření škol již nemuse-
lo dojít. Osobní kontakt s kamarádem 
nenahradí sebelepší on-line přenos. 
Denní režim a pravidelné plnění povin-
ností prostě k životu patří. Ať je nám 
deset, patnáct nebo čtyřicet, všichni se 
určitě těšíme, až i na veřejnosti odloží-
me roušky a budeme moci bez obav 
navštívit naše nejbližší, přátele a zná-
mé. Zatím je snad potěší tyto řádky.  

Jana Jančová 

Od 14. října 2020 jsou naši žáci 
doma a s okolním světem (kamarády, 
učiteli, spolužáky) jsou každý pracovní 
den v on-line spojení přes MS Teams. 
Jaké to je?  

Žáci 6. B o tom v hodině slohu napsa-
li svým prarodičům. V osobním dopise 
jim popsali jejich školní den. Z mnoha 
hezkých dopisů, které by babičku i dě-
dečka jistě potěšily, jsem vybrala jenom 
některé. 

Milá babičko.
Jak se máš? Já se mám celkem dob-
ře. Kvůli koronaviru jsou všechny školy 
zavřené, a tak se s bráchou učíme z do-
mova. Každé ráno vstávám v 7 hodin. 
Umyju se, obleču a připravím si snídani. 
Pak jdu do svého pokoje, kde si zapnu 
notebook a přihlásím se do on-line vy-
učování. Takto se přihlásí všichni spolu-
žáci ze třídy a tímto způsobem s námi 
paní učitelka probírá učivo. Podle den-
ního rozvrhu se na každou hodinu spo-
jíme s jinou paní učitelkou. Dokonce pí-
šeme i testy! Výhodou je, že nemusíme 
brzy vstávat a jít pěšky v zimě do školy. 
Ale vadí mi, že se nevidím se spolužáky 
a nemůžu navštěvovat žádné kroužky, 
jak jsem chtěla. Bavil mě tenis a florbal. 
Když mi skončí výuka, jdu si ohřát oběd. 
Maminka s tatínkem se v práci střídají, 
tak jsou s námi někdy i doma. Odpole-
dne chodíme společně na procházky 
do přírody a večer hrajeme hry. Pokud 
mám hotové všechny úkoly do školy na 
druhý den, ráda si čtu, maluju a dívám 
se na televizi.  

Už se těším, až tě brzy navštívím. 

Ahoj Terezka 
 
Ahoj babičko a dědečku, 

mám se dobře. Distanční výuka je do-
cela v pohodě, i když se to někdy seká. 
Ale protože nemusím chodit do školy, 
můžu déle spát. Někdy máme mnoho 
úkolů. Vždy se to snažím udělat ten 
den, aby se mi to moc nehromadilo. Má 
to své výhody i nevýhody. Výhody jsou, 
že můžu déle spát a když je špatné po-
časí, nemusím jít pěšky do školy. Nevý-
hody jsou, že nemůžu být s kamarády.  

Ahoj a mějte se krásně. Hlavně buď-
te zdraví. 

Vaše Zuzka 
 

Distanční výuka na ZŠ a ZUŠ Strání  

**
**

**
**

**
**

**
****************************************************** *************************************
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Sportujeme…
Letošní podzim sportu moc nepřál. 

Byly zrušeny všechny soutěže, kterých 
se pravidelně zúčastňujeme. I přesto se 
nám podařilo s žáky 9. ročníku alespoň 
vyjet na kolech.

Cesta začínala u školy, díky polní 
cestě za bývalou Chronotechnou jsme 
se vyhnuli hlavní silnici. Tu jsme pouze 

překročili ve Květné a pokračovali ko-
lem Cicůrku na Podskalku, kde jsme si 
dali krátkou svačinovou pauzu. Odsud 
jsme vyšlapali na Kobelňanskou a po-
kračovali až na Hrabinu. Cestou jsme se 
občas zastavili, abychom si vychutnali 
nádherné výhledy, kterých je na této tra-
se několik. Z Hrabiny už jsme sjeli pou-

ze k rybníku a odtud zpátky ke škole. 
Výlet na kolech zvládli všichni bez po-
tíží, i když jsme místy museli překonat 
horší kamenitý terén. Pocit uspokojení 
ze společně strávených chvil v přírodě 
překonal i známky fyzické námahy.

Minisčítání 2020
Úvodem si dovolím malý pohled do 

historie sčítání lidu. Soupisy obyvatel 
se prováděly od středověku, zahrnova-
ly však údaje pouze o části populace, 
zřizovány byly za účelem vojenským 
a  daňovým. Významný mezník v evi-
denci obyvatel učinila patentem Marie 
Terezie v polovině 18. století. První sčí-
tání v roce 1754 proběhlo již jednotně v 
celé habsburské monarchii. Sčítání pro-
váděli nejprve ve farnostech duchovní 
a poté vrchnost spisy rozšířila o soupis 
domů a hospodářskou charakteristiku 
majitele domu. Evidence byla dost ne-
přesná a získaná data byla téměř sto 
let považována za státní tajemství. Mo-
derní sčítání odstartoval zákon z r. 1869 
za císaře Františka Josefa I., kde bylo 
stanoveno pravidelné opakování akce v 
desetiletých intervalech. Šetření zajišťo-
valy obce, zapisování i třídění probíhalo 
ručně. Pokud se někdo vyhýbal účasti 
při evidování obyvatel nebo lhal, mohl 
úřad uložit dotyčnému vězení nebo pe-
něžitou sankci. Výtěžek ze sankcí pak 
připadl do fondu pro chudé v dané obci.

Poslední sčítání lidu, domů a bytů 
proběhlo v České republice v roce 2011, 
kdy bylo poprvé možné vyplnit formulář 

i elektronicky. Srovnat současný stav 
země budeme moci již na jaře 2021, 
kdy ČSÚ chystá další sčítání obyvatel, 
které připravuje prostřednictvím elek-
tronických dotazníků (bude i nadále 
však možné odevzdání papírové verze 
dotazníku).

A co je tedy Minisčítání 2020? Mi-
nisčítání je zábavně-vzdělávací akce 
pořádaná Českým statistickým úřa-
dem. Cílem projektu je zvýšit statis-
tickou gramotnost dětí – představuje 
jim statistiku jako atraktivní nástroj pro 
popisování a poznávání každodenního 
života. Vyhodnocení letošního pátého 
ročníku Minisčítání bude zveřejněno 
v  lednu 2021, kdy se nám odhalí pre-
ference dnešní české mládeže (více na 
www.miniscitani.cz).

Už nyní však máme k dispozici prů-
běžné výsledky za naši školu, se kte-
rými vás blíže seznámím. Návratnost 
dotazníků byla 95%. Data za naši školu 
pochází od 53 chlapců a 59 dívek ve 
věku od 11 do 15 let. Dotazník byl složen 
z 24 otázek týkajících se nejrůznějších 
oblastí. Pro rodiče, učitele a vychova-
tele jsou obzvlášť cenné informace vy-
povídající o tom, jak děti tráví volný čas, 

kde se pohybují v online prostoru a jak 
mají nastavený hodnotový žebříček. 
Odpověď nabízím podrobnějším rozbo-
rem dat spadajících do této kategorie. 
Žáci tráví nejčastěji 2 hodiny denně na 
internetu (nebo hraním elektronických 
her). Řada z nich vlastní hned několik 
účtů na sociálních sítích. Nejpočetněj-
ší je skupina uživatelů Instagramu (67 
žáků), 58 žáků má založený Facebook, 
55 žáků využívá Snapchat a více jak 
50% žáků naší školy je registrováno i na 
YouTube a TikToku. To se odráží i ve 
způsobu komunikace mladé generace, 
neboť právě 75 žáků označilo sociální 
síť za dominující komunikační prostře-
dek při kontaktování kamarádů – pouze 
21 žáků upřednostňuje osobní kontakt. 
Za rok přečtou žáci nejčastěji 2 knihy, 
přesto 10% žáků nečte vůbec. Nejraději 
by vycestovali do Evropy, severní Ameri-
ky a vesmíru. Milým výsledkem šetření 
jistě je, že 41% dětí za svůj vzor označila 
rodiče (na 2. místě byli sportovci s 21% 
a třetí místo drží Youtubeři – 11%). A co 
je pro žáky nejdůležitější? Rodina (68%), 
kamarádi (12%) a zdraví (12%).

Marie Pavlušová
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V září jsme s velkou chutí rozjeli svoji 
velkou cestu za uměním, abychom se 
naučili zkrášlovat si život hudbou nebo 
výtvarným tvořením. Jenže brzy se 
nám do cesty postavil nepřítel Coviďák 
a začal nám házet pod nohy překážky. 
Situace nabrala na dynamice a my jsme 
mohli buďto nadávat nebo se přizpů-
sobit a hledat nové cestičky. Naštěstí 
jsme neměli v ranci jen buchty jak hlou-
pý Honza z pohádky. Byli jsme vybaveni 
počítači, notebooky a tablety. Stačilo 

jen zvládnout nejrůznější elektronické 
pomocníky jako např. WhatsApp, Me-
ssenger, Skype, Microsoft Teams, Goo-
gle Meet. Cílem bylo vytěžit ze součas-
né situace maximum pro ověření všech 
možností výuky „na dálku“ bez osobní 
přítomnosti žáka a učitele a přes všech-
ny potíže upevnit návyky, které souvisí 
s rozvojem žáků během domácí přípra-
vy. Jinými slovy, vzali jsme celou situa-
ci pozitivně jako výzvu. Aspoň jsme se 
něco nového společně naučili. Děkuje-
me všem rodičům i žákům za společné 
dílo a spolupráci a přejeme všem zvlád-
nutí všech překážek a výzev, které život 
přináší.

Zveme Vás na virtuální výstavu a kon-
cert, které najdete na stránkách školy. 

Anna Přikrylová
Zde je malá ochutnávka

ZUŠka jede dál, covid - necovid  Nová učebna 
chemie a jazyků

V rámci projektu „Rekonstrukce 
odborných učeben a zajištění jejich 
bezbariérovosti v ZŠ Strání“, který je 
spolufinancován z EU, konkrétně z In-
tegrovaného regionálního operačního 
programu (IROP) a obcí Strání, byla 
kompletně zrekonstruovaná v průběhu 
letních prázdnin učebna chemie a jazy-
ků. Do učeben byly pořízeny interaktiv-
ní tabule, notebooky a položeny nové 
podlahy. V učebně chemie byl navíc 
nově proveden rozvod vody a plynu, po-
řízen nábytek, digestoř a měřící senzo-
ry. K zajištění bezbariérovosti školy byl 
v  rámci projektu zakoupen schodolez. 
V areálu školy jsme vybudovali malé ar-
boretum, které dětem zpříjemní pobyt 
ve školní zahradě a bude mít také na-
učnou funkci.

Iva Stupková, ředitelka školy
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Náš nový Školní vzdělávací program 
(ŠVP) s názvem MATEŘSKÁ ŠKOLA – 
ZÁKLAD ŽIVOTA se v letošním roce ori-
entuje na vytváření základů a následné 
rozvíjení pregramotnosti dětí, zejména 
matematické a čtenářské. K  realizaci 
vytyčených cílů nám přispěje i vzdělá-
vání učitelek, které se prostřednictvím 
Šablon III uskuteční v  Mateřské škole 
Děkanka, Praha II, která je naší družební 
školou a má v oblasti matematické pre-
gramotnosti kvalifikované učitelky.

Na tento školní rok máme stanove-
ny tyto krátkodobé cíle:

1) Prostřednictvím plánovaných akti-
vit učit dítě orientaci v prostoru a čase. 
Využívat interaktivní displej k  získá-
vání, uplatňování a sdílení poznatků 
a zkušeností.

2) Spoluvytvářet základní spole-
čenská pravidla soužití v  MŠ nejen při 
využívání zahrady. Posilovat tělesnou 
zdatnost, obratnost a zodpovědnost. 
Vytvořit základy kooperativních vztahů.

3) Vybudovat novou putovní knihov-
nu pro děti a rodiče ve vstupu MŠ 
s možným poskytnutím odborných ma-
teriálů a knih ze stran MŠ k  cílenému 
rozvoji čtenářské a matematické pre-
gramotnosti. Rozvíjet otevřenou komu-
nikaci s rodiči.

Vzdělávání bude realizo-
váno v těchto Integrova-
ných blocích:

U NÁS DOMA
V  tomto bloku se zaměříme na 

poznávání našich domovů, lidí, kteří 
s  námi bydlí, jejich vlastností a zvyk-
lostí. Vzpomeneme také ty, které jsme 
měli rádi a už mezi námi nejsou. Pro-
zkoumáme blízké okolí našeho domo-
va a seznámíme se s pracemi v domác-
nosti, životem na dvorku i na zahradě.

KNIHA MŮJ KAMARÁD
Záměrem IB je vzbudit zájem dětí 

o psanou podobu jazyka, poznávat 
nová slova, rozvíjet vyjadřovací schop-
nosti, tvořivost, samostatnost, logické 
operace. Kniha pomůže rozvíjet nejen 
čtenářskou, ale také matematickou 
pregramotnost. Práce s  textem, grafo-
motorické úkoly, logopedické hry, pro-
storová orientace je možným obsahem 

tohoto bloku. Děti se seznámí s různý-
mi žánry literatury, s novými pojmy jako 
spisovatel, ilustrátor. Do projektu zapo-
jíme rodiče, prarodiče při předčítání, ať 
již doma, či ve škole (dle možností).

MOJE ZDRAVÍ
Zaměříme se na péči o své zdraví, 

budeme zkoumat, co tělo posiluje, bu-
deme podporovat děti k uvědomění si 
vlastního těla, poznávání sebe sama, 
uvědomění si pozitivních citů  k sobě. 
Budeme dodržovat pozitivní vztah ke 
svému tělu, vyhýbat se úrazům. Bude-
me mezi sebou komunikovat, využije-
me pomoci odborníků. Budeme rozvíjet 
digitální gramotnost při hledání nových 
informací. Osvojíme si základy hygieny 
a dodržování pravidel.

ŽIVLY
V  tomto integrovaném bloku je na-

šim pedagogickým záměrem seznámit 
se se  živly, změnami v  přírodě.  Pro-
střednictvím pokusů a objevů získáme 
nové zkušenosti, dovednosti a poznat-
ky. Smyslem je vytvořit povědomí o pří-
rodě živé i neživé. Uvědomíme si nebez-
pečí, se kterým se můžeme setkat, jako 
je požár, proud vody, silný vítr. Cílem 
bude ověřit, co je pro člověka nezbytné 
a potřebné a co jej naopak ohrožuje.

Na webových stránkách školy jsou 
pro všechny rodiče dětí dostupné infor-
mace a materiály ke vzdělávání. I v této 
nelehké době probíhá v případě potřeby 
vzdělávání distančním způsobem. Spo-
lupráce s rodiči funguje, o čemž svědčí 
i zpětná vazba od rodičů.

Děti malují seniorům
Na první říjnový den připadá Mezi-

národní den seniorů. A právě k  němu 
směřovala celonárodní kampaň Mini-
sterstva práce a sociálních věcí Děti 
malují seniorům k  svátku. I my jsme 
se do tohoto projektu zapojili a zaslali 
jsme přáníčka do DPS Strání. Na naše 
nejstarší spoluobčany myslíme, a tak 
jim i k Vánocům chystáme přáníčka pro 
radost.

Sluníčka – Pohádka O kohoutkovi 
a slepičce (Moje zdraví) - rozdělení se 
s kamarádem

Včeličky – co všechno roste na za-
hradě (U nás doma)

Mravenečci – připravujeme se na Vá-
noce (U nás doma)

Sluníčka + Včeličky spolu po karan-
téně (U nás doma, Moje zdraví) -  děti 
hrají pohádku O třech medvědech, učily 
se postup oblékání

Nový školní vzdělávací program 



Natálka natáčela 
s Brolnem

Zájmová činnost dětí a následné 
úspěchy potěší nejenom každého ro-
diče. Většina z  nás si váží našeho do-
mova, krásné přírody kolem a je patřič-
ně hrdá na kulturní a společenské dění 
v naší obci.

Rád bych se podělil o hudební a pě-
vecké úspěchy Natálky Bruštíkové. 
Letos byly různé přehlídky a soutěže 
ochuzeny, konaly se s  nucenými pře-
stávkami do přelomu září a října. I přes 
tato omezení byla Natálka vybrána 
Českým rozhlasem Brno na natáčení 
s Brněnským rozhlasovým orchestrem 
lidových nástrojů. V  pořadu, který se 
bude vysílat 1. ledna 2021 na vlnách 
ČRo Brno, se představí s dalšími dětmi 
z různých koutů Moravy. Zajímavostí je i 
to, že v dané kategorii 10-15 let je jedna 
z nejmenších a nejmladších zpěváků.

„Jen tak dál, ať se o Strani ví ... „ jak 
napsal jeden nejmenovaný fanoušek ;) 
Přejeme jí hodně zdaru a úspěchů.

Straňanské hody
2020 - poděkování

Letošní hody se konaly z důvodu 
vládního nařízení převážně na venkov-
ním prostranství u Zámečku. Páteční 
večer nám zpříjemnila hudební skupi-
na ,,Křídla“. V sobotním programu vy-
stoupily naše domácí folklorní soubory 
a dechová hudba Mistříňanka. V neděli 
proběhl průvod krojované chasy za do-
provodu dechové hudby Javorinka od 
Zámečku do kostela Povýšení sv. Kříže.

Spolek SPOKOS děkuje všem, kteří 
se podíleli na spolupráci a organizaci 
letošních hodů. Děkujeme vedení obce 
Strání a pracovníkům MH Strání a re-
staurace na Zámečku, p. J. Novákovi 
za ozvučení, p. R. Bruštíkovi za přípravu 
sobotního programu místních folklor-
ních skupin a všem účinkujícím, paní R. 
Popelkové za zhotovení dožínkového 
věnce. Děkujeme také krojované cha-
se, kterou tvořili bývalí žáci 9. tříd a FS 
Javorina, jejich rodičům a prarodičům, 
kteří pomohli se zajištěním krojů, de-
chové hudbě Javorinka za doprovod 
krojovaných do našeho kostela, Otci 
P.  Stanislavu Matyášovi a jeho hostu 
P.  Augustinu Prokopovi OP za slavnost-
ní hodovou mši svatou.

Za spolek Společnost pro kulturu obce Strání 
Antonín Zámečník

Vzpomínky 
na skvělou paní učitelku zůstanou…

Patřila k těm nejaktivnějším a obětavým učitelkám. Rozdávala radost a úsměv 
všem v jejím okolí. Denně připravovala pro děti pestré a zajímavé činnosti, které 
jim utkvěly v paměti. Na každou další činnost se o to více těšily. Dokázala vytvořit 
poutavé podnětné prostředí, získala si děti svým elánem a kreativitou. Nebála se 
žádné výzvy. Děti se na ni těšily. Vždy si s ní užívaly celý den v MŠ. A když za nimi 
přišla i v době nemoci, byly rády. Objímání a otázky, kdy už se konečně vrátí, byly 
toho dokladem. Bohužel si ji budeme pamatovat už jen ve vzpomínkách. Patří jí 
náš obdiv a velký dík, jsme rádi, že jsme tu mohli s ní být. 

Naše MŠ utrpěla velkou ztrátu, ale vše, co vryla do našich i dětských srdíček 
paní učitelka Jarmila Homolová, zůstává.

Zaměstnanci MŠ

MŠ Květná po rekonstrukci
Naše děti mají nově zrekonstruova-

nou MŠ a ty se tam mají! Vznikly nám 
krásné nové prostory, které nám zpří-
jemní náš pobyt v mateřské škole. Vel-
ký úspěch získala opravdová kuchyňka, 
kterou děti využívají ke hraní nebo k pří-
pravě zdravých svačinek.

Tímto děkujeme vedení obce.

Berušky – moje zdravá svačina 
(Moje zdraví)

Sluníčka – Podzimníček (Moje zdraví)

Přejeme všem hezké vánoční svátky, ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje, ať Vás láska stále hřeje,

ať Vás úspěch a zdraví provází, i v  roce, který přichází.

Krásné Vánoce přejí zaměstnanci MŠ Strání- Květná. **************************************
**

**
**************************************

********

MATEŘSKÁ ŠKOLA KULTURA
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V sobotu 22. srpna 2020 se za hor-
kého letního počasí konal již tradiční 
motokrosový den ve Strání. Už potřetí 
pečlivý organizátoři akce přichystali 
pro závodníky velmi náročnou trať pl-
nou zatáček, které potrápily nejednoho 
závodníka a sami závodníci přiznali, že 
trať byla náročná. Cíl byl jasný, místo 
aby se motorky či čtyřkolky proháněly 
po lese, mohou si jejich majitelé vy-
zkoušet adrenalin tam, kam patří, tedy 
na závodní trať. Proto byly závody do-
provázené akcí Lesů České republiky, 
která se nazývá Ne po lese. Ale ani sa-
motní diváci nebyli nikterak ochuzeni 
o nádhernou podívanou na celou trať 
a na startovní pele jezdců. A to nebylo 
vše. Pořadatelé pro diváky dále přichys-
tali bohatý doprovodný    program. Pří-
tomní měli možnost zhlédnout simu-
lovaný hasičský zásah, během něhož 
došlo i na střihaní auta, prohlédnout 
si vystavené čtyřkolky nebo se nasytit 
bohatého občerstvení ve formě vynika-
jícího guláše, klobás z udírny a jiných 
dobrot. Atmosféra byla jedinečná, li-
dem chutnalo a diváků byly stovky. 
Na startu se objevila více než stovka 
závodníků v deseti kategoriích. Věkové 
rozpětí bylo velice široké. A účast byla 
z celého širokého okolí a samozřejmě 
nechyběla účast našich místních bor-
ců. V brzkých ranních hodinách čekala 
závodníky přejímka, poté následovalo 
seznámení s tratí a následný trénink. 
Samotný závod byl v odpoledních ho-
dinách za velmi horkého počasí, které 
závodníkům ještě více ztěžovalo už tak 
dost náročné podmínky. Celá akce pro-
běhla bez zranění a bez jakýchkoliv pro-
blému jak ze strany závodníků, tak po-
řadatelů, kteří tímto všem účastníkům 
děkují za účast, disciplínu a podporu. 
Dále pořadatelé děkují všem sponzo-
rům a všem těm, kteří pomáhali při 
plánování či samotné realizaci 3.  roč-
níku, který určitě nebude posledním.    

Obsazení v kategoriích:
- kategorie 50: 1. místo Amálie Anna 

Kameníková, 2. místo Vít Weissmann, 
3. místo Marek Zderčík, 4. místo Marek 
Kudla

- kategorie 65: 1. místo Adam Ka-
meník, 2. místo Michal Januš, 3. místo 
Vojta Wissman

- kategorie 85: 1. místo Dominik Zá-
bojník, 2. místo Michal Vaculík, 3. místo 
Jan Kulha

- hobby A: 1. místo Ondřej Paroušek, 
2. místo Šimon Řezníček, 3. místo To-
máš Žáček

- hobby B: 1. místo Radim Červenka, 
2. místo Hynek Doležal, 3. místo Daniel 
Koller

- open: 1. místo Josef Posluch, 
2. místo Radek Macháč, 3. místo Vladi-
mír Nančevský

- veterán: 1. místo Daniel Neumann, 
2. místo Josef David, 3. místo Jiří 
Šťastný

- čtyřkolky: 1. místo Tomáš Plcr, 2. 
místo Michal Zabloudil, 3. místo Tomáš 
Maceček

- pitbike: 1. místo Radek Maršálek, 
2.  místo Matyáš Zderčík, 3. místo Mi-
chal Kaňa

- dějiny: 1. místo Petr Kolaja, 2. místo 
Luboš Fránek, 3. místo Josef Zámečník

Motokros Strání sponzorovali: obec 
Strání, Level, Kadlček David, Pavel Mi-
mochodek, Autodoprava Popelka Jan, 
Popelka Jan st., Ladislav Maliňák, 
V.S.B.P. ,COLT, Lukáš Málek, Vastap, 
Nábytek Štefan, Sklárna Květná 1794, 
Santra, Saruman, Albera, Hospoda Sklí-
pek, FOX, Drevopal, Ladislav Kolaja, Op-
timalenergy, MTMmotosport, Monster-
fitness, Libor Míča, Lesy ČR, AČR, ZD 
Dolní Němčí, Václav Nuzík, Petr Kolaja 
(Koreň), DITIPO, Autoservis Kany, Jan 
Knotek, Demitech a Bagry Moravia s.r.o..  
TÍMTO VŠEM DĚKUJEME!

Za všechny z motokrosu napsal 
Štefan Margetin ml.

 Motocross Strání – 3. ročník 

SPORT
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Z matriky
Narození občané

Adriana Skočovská, Nina Nožičková, 
Lukáš Janovský, Petr Mimochodek, 
Vojtěch Vanďurka, Timon Popelka, 
Jiří Ševčík, Viktorie Popelková, Elen 
Zámečníková

Zemřelí občané
Josef Martiška, Ludmila Lásková, 

Ján Dedík, Marie Lišková, Alžběta 
Zetková, Vlastimil Trnka, Jan 
Žajgla, Emília Adámková, Ludmila 
Zámečníková, Anežka Grebíková, 
Anežka Mimochodková, Ludmila 
Bruštíková, Josef Novák, Jarmila 
Homolová, Helena Bušová, Jan Zetka, 
Jiří Koníček, Marie Kolajová starší, 
Marie Kolajová mladší, František 
Štajner, Václav Vintr, Jan Zámečník

Dagmar Nováková

Vítání občánků
Celých 9 měsíců jsme ve Strání ne-

přivítali naše nové občánky do života... 
důvody jsou jistě více než jasné. V ne-
děli 20.9.2020 jsme na Zámečku ve 
dvou obřadech přivítali 14 dětí do živo-
ta. Jak se jmenují? Chiara Toman, Eliš-
ka Tomancová, Richard Vaculín, Lukas 
Kolaja, Vojtěch Frühauf, Kateřina Nu-
zíková, Adam Jegla, Sára Zimčáková, 
Adéla Masařová, Agáta Kolajová, Ema 
Janovská, Levi Popelka, Brigita Fleka-
čová a David Zetka.

Další vítání občánku jsme prožili 
3  adventní neděli. V obřadní síni Zá-
mečku ve Strání se sešlo 15 budoucích 
kamarádů a jednou možná i spolužáků. 
Jaká jim rodiče vybrala jména?

Třetí adventní neděli jsme v obřadní 
síni Zámečku přivítali do života 14 na-
rozených dětí. Jak se děti jmenují? 
Martin Grebík, Ella Tomanová, Max-
milián Panák, Aneta Guričová, Viktorie 
Bruštíková, Nela Štěpánková, Josefína 
Skácelová, Kateřina Zámečníková, Adri-
ana Skočovská, Nina Nožičková, Lukáš 
Janovský, Vojtěch Vanďurka, Timon 
Popelka, Jiří Ševčík.

Přejeme jim i jejich rodičům spokoje-
ný a láskyplný život v naší obci.

Dagmar Nováková
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Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě pana  
Jana Zámečníka. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Velké 
poděkování patří MUDr. Končitíkové za 
lékařskou službu a celému personálu 
DPS za obětavý přístup do posledních 
dnů. Také děkujeme otci Matyášovi 
za duchovní podporu. Poděkování 
patří i varhanici, zpěvačkám a všem 
muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit a dát poslední sbohem 
paní Jarmile Homolové, ať už osobní 
účastí na obřadu nebo prostřednictvím 
on-line vysílání. Srdečně děkujeme za 
projevy soustrasti i květinové dary. Díky 
patří i otci Stanislavu Matyášovi za 
slova útěchy, zpěvačkám, paní varhanici, 
přátelům a kolegyním za krásná slova 
na rozloučenou. Touto cestou bychom 
chtěli také moc poděkovat přátelům 
(Hance, Zdeňce, Pepovi a Vlastíkovi), 
kteří maminku věrně navštěvovali 
a  drželi ji „na nohou“ až do posledních 
chvil. Tímto jí prokázali obrovský dar 
lásky a porozumění. 

I takové dny jsou... 
V sobotu 14. listopadu 2020 nás na-

vždy opustila paní Jarmila Homolová, 
která byla hlavní tváří i duší obecní akce 
Pochod rodičů s dětmi (36 ročníků), tra-
dičně pořádané ke Dni dětí. Byla moto-
rem, který poháněl celou tu masu dob-
rovolníků, toužících rozdávat radost. 
Uměla nadchnout a povzbudit. Byla 
paní učitelkou mnoha dětí v naší stra-
ňanské školce a také mnohé z nás na-
učila řídit auto ve své autoškole. Bude 
nám v obci moc chybět. Děkujeme za 
její aktivní život plný lásky k druhým a ro-
dině vyjadřujeme upřímnou soustrast.  
A co o ní napsali její kamarádi?

„Jarmila naše milá moc ráda pečo-
vala nejen o děti v mateřské škole, kde 
učila téměř 40 let, ale taky o děti svých 
kamarádů, pro některé se vlastně taky 
stala oblíbenou tetou.

Milovala turistiku, která ji přinášela 
potřebnou relaxaci v jejím životě. Pravi-
delně střídala výšlapy na Javořinu a Lo-
peník, ale každý rok taky vyrážela s přá-
teli do Vysokých Tater či jiných pohoří, 
kde zdolala mnoho náročných tras.

Velmi ráda trávila čas rovněž ve Štr-
báni s  kamarády z  lyžařského oddílu. 
S těmi v zimě lyžovala a v létě jezdila na 
kole po nejrůznějších krajích naší vlasti. 
Tito kamarádi ze Štrbáňa se ji stali vel-
kou oporou v  posledním období jejího 
života, když ji pravidelně navštěvovali 
a ještě letos v létě s ní procestovali celé 
Česko-Slovensko. Jarmila byla skvělá 
organizátorka.

Dlouhé roky pomáhala zajišťovat tra-
diční Pochod rodičů s dětmi ve Květné 
a v  posledních letech jeho organizaci 
převzala zcela do vlastních rukou.

Byla rovněž u zrodu oblíbených 
country bálů ve Květné. Milovala coun-
try hudbu.

Pokud mohla, nevynechala snad 
žádné vystoupení její oblíbené místní 
kapely, a tak se nakonec stalo, že když 
před rokem hrála tato kapela ve Květné 
na Martinských hodech, pozvala Jarka 
všechny své kamarády z celé republiky, 
aby mohla ještě jednou se všemi pose-
dět u její oblíbené hudby.

Nikdo nevěřil, že by to opravdu moh-
lo být naposled… Pro mnohé to napo-
sled bohužel bylo.

Všem však Jarmila zůstane v  srd-
cích a myšlenkách.“

Barbora Macková a kamarádi

Smuteční rubrika

Děkujeme všem, kteří doprovodili na 
poslední cestě paní Anežku Grebíkovou, 
za květinové dary a projevy soustrasti. 
Děkujeme otci Stanislavu Matyášovi, 
paní doktorce Končitíkové, zpěvačkám, 
paní varhanici, panu kostelníkovi, 
zaměstnancům DPS Strání a taky pánům 
hrobníkům za jejich nelehkou práci na 
starém hřbitově. Pozůstalá rodina.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě naši 
maminku p. Anežku Mimochodkovou. 
Poděkování patří také  p. MUDr. 
Končitíkové, otci  Stanislavu Matyášovi 
a muzikantům. Děkujeme všem za 
květinové dary a projevy soustrasti.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě 
paní Ludmilu Láskovou. Děkujeme za 
květinové dary a projevy soustrasti. 
Poděkování patří i MUDr. Končitíkové, 
celému personálu DPS, otci Matyášovi, 
muzikantům, varhanici a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě pana 
Jana Žajglu. Děkujeme za květinové 
dary a  projevy soustrasti. Poděkování 
patří otci Matyášovi, muzikantům, paní 
varhanici, zpěvačkám a ročníku 1950.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě paní 
Ludmilu Bruštíkovou. Děkujeme 
duchovnímu otci Matyášovi, zpěvačkám 
a muzikantům. Velké díky za projevy 
soustrasti a květinové dary.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 
pana Františka Štajnera. Díky patří 
duchovnímu otci Matyášovi, zpěvačkám, 
paní varhanici a muzikantům. Děkujeme 
za a projevy soustrasti a květinové dary.
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Z HISTORIE

sušené švestky apod.)  Má se zato, že 
tento obyčej je pozůstatkem pověry, po-
dle níž hojnost statků na štědrovečer-
ním stole zabezpečí příští úrodu. Názvu 
Štědrý večer odpovídalo i množství jíd-
la, na tehdejší poměry velké. Podle vy-
právění Alžběty Končitíkové se jednalo 
o tyto pokrmy: „Ráno sa navarila zelnica 
a potom k večeri sa nachystala hracho-
vá polévka, krupica, čaj, buchty a ze su-
chých hrušek sa pékel na lopatě hruš-
kovník.“ Byť postupem doby produktů 
na štědrovečerním stolku přibývalo, 
slova štědrovečerního vinše zůstala 
neměnná: Vinšujem vám, vinšujem, ty 
veselé svátečky, Krista Pána narození, 
aby nám dál Pánbu zdraví, štěstí, boží 
požehnání, na statečku rozmnožení, na 
poli hojnosti a po smrti nebeské krá-
lovství. Pochválen buď Ježíš Kristus! 
Po vinšování hospodář rozdělil mezi 
všechny u stolu oplatek s medem. Idylu 
Vánoc doplňoval malý stromek, zavě-
šený na stropě. Jeho výzdoba byla zpo-
čátku velmi prostá: řetězy z barevných 
papírů, pozlacené ořechy, suché trnky 
zabalené do barevných papírů. Dárky 
pod stromečkem nebývaly.

V průběhu večeře i po večeři se hod-
ně věštilo. Například se předpovídal 
osud podle plamene nebo kouře svíčky, 
rozkrojeného jablka, plovoucích skořá-
pek ořechů. Mnoho věšteb prováděla 
zejména vdavekchtivá děvčata. Ponej-
více chodila třást plotem nebo stromy. 
Ze které strany se ozval štěkot, v tu 
stranu se mělo děvče vdát. Rozšířené 
bylo i tlučení na okno. Odpověděli-li do-
mácí na tlučení slovy: „Dáme ti, dáme,“ 
mělo děvče dostat chlapce za muže, 
odpověděli-li škodolibě: „Seď!“, svatba 
se uskutečnit neměla. Některé věštec-
ké praktiky byly velmi zdlouhavé. Děv-
čata například od svátku sv. Lucie až 
do Štědrého dne pálila každý den jeden 
náhodně vybraný lísteček se jménem 
možného nápadníka. Měla si vzít toho, 
jehož lístek zůstal poslední. Alžběta 
Končitíková se svou sestrou na Štědrý 
den čarovaly takto:

 „Jak sme poumývaly náčiní, zača-
ly sme čarovať. Lúskaly sme orechy 
a dávaly jích na lavór s vodú.  Jak po-
plavú, tak že půjdeme preč z domu, ked 
sa utopí, tak umreme. Už nevím, co sa 
ukázalo, ale ten rok sme sa ani jedna 
nevydala ani neumrela.

Jak se kdysi ve Strání prožíval advent a Vánoce
 Život člověka v minulosti (na mysli 

máme první polovinu minulého století) 
závisel na zemědělském hospodářství, 
a to v podstatě poznamenalo i spole-
čenský život. K velkému zlomu v cyklu 
hospodářského roku docházelo s pří-
chodem listopadu. Údobí úporné dřiny, 
táhnoucí se od skorého jara, bylo vystří-
dáno obdobím zimního klidu, ve kterém 
si lidé chtěli vynahradit to, na co dosud 
nebylo ani pomyšlení. Nastal čas zim-
ních besed a zábav.

Začátkem listopadu se rozběhl ko-
lotoč drapaček. Téměř každý den vy-
jma nedělí a svátků se už se setměním 
scházely hospodyně, aby si vzájemně 
vypomohly při draní. Započaly tak ve-
čery, kdy se zastavoval čas, probíralo 
se dění ve vesnici, vzpomínalo se na 
všechno možné a nejednou zazněl 
i  příběh strašidelný či nejedna pověra. 
Třeba o bosorkách, které mohly škodit 
v hospodářství. Člověk je mohl odhalit 
o půlnoční mši na Štědrý den. To si ale 
musel každý den od svátku sv. Lucie až 
do Štědrého dne vyrobit něco na stoleč-
ku – malé židličce s otvorem uprostřed. 
Podíval-li se pak přes něj o půlnoční 
mši, mohl bosorky uvidět. Byly to ženy 
stojící zády k oltáři. Aby však takový 
zvědavec vyvázl se zdravou kůží, musel 
do kapes nabrat mák a cestou z kos-
tela jej rozhazovat. Bosorky ho musely 
sbírat, a jeho tak nemohly dostihnout. 
Těch strašidelných bytostí bylo v mi-
nulosti vůbec hodně. Například se věři-
lo i  na klekánice, kterými se strašívaly 
děti, aby byly večer po klekání už doma 
a známy byly i mamuny, které necháva-
ly zbloudit nejednoho dospělého muže. 
Vůbec se kdysi při vyprávění u draní peří 
krásně bálo. 

Souběžně s draním peří probíhaly 
i přástky, při nichž děvčata na kolovra-
tech spřádala konopnou koudel.  Vítaná 
příležitost, aby za nimi přišli i chlapci 
s  harmonikou, aby se mohlo zpívat 
a třeba i trochu zatancovat.

Blížící se čas Vánoc hlásal 25. listo-
padu, svátek sv. Kateřiny, poslední pří-
ležitost k tancování před nastávajícím 
půstem. První nedělí po tomto svátku 
pak nastávala doba adventu, příprava 
na příchod Spasitele, která byla slave-
na chozením na roráty, v některých ro-
dinách i večerním modlením růžence. 
Vítaným zpestřením adventní pokory 

byly svátky některých světců, například 
na svátek sv. Barbory (4. prosince) ře-
zala děvčata větvičky třešní, aby jim do 
Vánoc vykvetly. 

Děti nedočkavě čekaly na svátek sv. 
Mikuláše, biskupa, který podle legen-
dy proslul štědrostí. A tak 5. prosince, 
v předvečer jeho svátku, bylo možno 
potkat na ulici průvod tří postav: sv. 
Mikuláše s biskupskou berlou, anděla 
s košíkem a čerta s měchem a řetězem. 
Mikuláš děti chválil a obdarovával, anděl 
ve svém košíku nosil dárky, čert měl za 
úkol děsit neposlušné děti. V domech, 
které Mikuláš nenavštívil, mohly děti 
najít dárky za oknem, a tak hned ráno 
chodily děti po celé dědině a nahlížely 
do oken, kde byl Mikuláš nejštědřejší. 

Dalším významným svátkem byl 13. 
prosinec, svátek sv. Lucie. V tento den 
bylo možno v dědině potkat ženy s po-
moučenou tváří, zahalené do bílé plach-
ty a s husím křídlem v ruce. Věřilo se, 
že v tento den se nesmí příst na kolo-
vratech, a Lucie chodily dodržování této 
pověry kontrolovat a klepaly přistižené 
přadleny vařechou či husím křídlem 
po prstech. Že se při takové obchůzce 
přihodila i nejedna legrace, je nabíledni. 
Paní Alžběta Končitíková, u které jsem 
v sedmdesátých letech sbíral písně, 
vzpomínala na lucijské obchůzky takto: 
„Keď sme jako dívky prádávaly, nekedy 
sme sa pooblékaly za Lucie. Vzaly sme 
si ošívku s múkú, namočily hubu a do 
múky fúkly. Ošívku sme si daly na hlavu, 
do ruky chytily husí krídlo nebo nejaké 
varešisko a šly tam, kde byli nejací ve-
licí chalani, abysme jim vyčákaly: Je-
denkráť u Brúškú pod návratím byli už 
dosť starí kocifajé a oni mysleli, že sme 
opravdové Lucie. Dědo jich tedy zachrá-
nil. Keď viděl, že sa nás moc bojá, tak 
jich pred nama schoval do komory.“

Nejvíce obyčejů a pověr se vázalo ke 
Štědrému dni, který byl až do společné 
večeře dnem postu, nakonec dodnes se 
dětem říká, že když nebudou přes den 
jíst, uvidí večer zlaté prasátko. Všechna 
činnost v tomto dnu se soustřeďovala 
na přípravu slavnostní večeře. Večeřet 
se mělo s východem první hvězdy. Ro-
dina stolovala pohromadě a samotná 
večeře začala vinšem hospodáře, který 
přinesl na stůl ošatku s plodinami, jež 
se v průběhu roku v hospodářství uro-
dily (obilí, jablka, ořechy, česnek, cibule, 
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Gratulace 
Moc gratulujeme paní Mirce Havlíko-

vé, vedoucí DPS Strání, k získání oceně-
ní Zlín. kraje. Vaší práce si velmi vážíme 
a jsme na Vás hrdí! Děkujeme a tleská-
me.  BM

MIROSLAVA HAVLÍKOVÁ MANAŽE-
REM ROKU V KRAJSKÉ ANKETĚ

Ocenění v kategorii „Mimořádné 
manažerské ocenění“ získala v anketě 
Pracovník roku v sociálních službách 
Zlínského kraje za rok 2020 Miroslava 
Havlíková, vedoucí Pečovatelské služby 
a dvou odlehčovacích služeb ve Strání. 
Ocenění převzala na slavnostním vy-
hlášení ankety ve zlínské Baťově vile ve 
středu 16. září. 

„Jsem velmi ráda, že oceňování pra-
covníků v sociálních službách dává pří-
ležitost zviditelnit tuto oblast a umožnit 
širší veřejnosti dozvědět se o lidech, 
pro něž je tato práce nejen zaměst-
náním, ale i naplněním a smysluplnou 
činností,“ uvedla směrem k přítomným 
na slavnosti Michaela Blahová, členka 
rady Zlínského kraje

„Chci poděkovat především za sa-
motnou nominaci, a toho, že někdo si 
váží mé práce, a vidí to, co děláme. A 
pokud někdo něco dělá s láskou, musí 
to být vidět a cítit. Za 20 let práce na 
Charitě mě toto ocenění moc potěšilo,“ 
podotkla Miroslava Havlíková. 

Akce se zúčastnil také starosta Strá-
ní Antonín Popelka a ředitel Charity 
Uherský Brod Petr Houšť.

Starosta Strání ocenění komentoval 
slovy: „Miroslavě Havlíkové k tomuto 
ocenění blahopřeji, jsem rád, že si na 
takové lidi někdo vzpomene a dokáže je 
ocenit. Její práce, a práce všech jejích 
kolegyň, je namáhavá a náročná, a to 
nejen fyzicky ale i psychicky.

Proto jsem rád, že ke svým klientům 
přistupuje i s celým svým kolektivem 
s úsměvem a dobrou náladou, kterou 
vždy správně ,,nakazí“ všechny, co dob-
rou náladu nejvíce potřebují.

Věřím, že Miroslava ještě více zúročí 
své bohaté zkušenosti a bude i nadále 
tou správnou ženou na pravém místě.“

Ředitel brodské Charity Petr Houšť 
k ocenění své kolegyně poznamenal: 
„Jsem nadšený z toho, že kraj ocenil 
dlouholetou a vynikající práci Miroslavy 
Havlíkové. Tato naše pracovnice vede 
tři služby, a to Pečovatelskou službu 
Strání, Odlehčovací ambulantní službu 
Strání a Odlehčovací pobytovou službu 
Strání. Paní Havlíková byla u rozjezdu 
všech těchto služeb. Je nutné připome-
nout, že provoz těchto služeb je nesmír-
ně náročný, a to jak po organizační, per-
sonální i materiální stránce. A všechny 
tyto služby fungují na výbornou a jsou 
plně obsazené a vytížené,“ připomněl 
Petr Houšť. 

Oleg Kapinus

OSTATNÍ

 Potom sme šli do humna trepať 
s trnkama. Čekalo sa, či zabékne ovca 
nebo zablafká pes. Keď zablafká pes, 
tak sa vydá, keď zabékne ovca, že umre. 
Zabékla nám ovca.

Tak sme šly házať strevícú. Staly sme 
si ke stolu a strevícu měly hodiť pres 
hlavu ke dverám. Jak sa obrátí špicú 
ke dverám, že půjde preč z domu, a jak 
sa obrátí do jizby, tak ostane doma. No 
ale sestra strevícu hodila tak nešťastně, 
že trefila hodiny s kukačkú. Sklo len hr-
kotalo, repentlík odletěl. Tata nás za to 
vyčákal...“

Na Štědrý den se chodilo též po ko-
ledě. Koledování začínal obecní pastýř, 
který obcházel vesnici, troubil na roh 
a práskal bičem. S pastýřem chodila 
i jeho žena, která od všech, kterým pas-
týř pásl přes rok dobytek, vybírala vý-
služku. Pastýřovo práskání bičem bylo 
pobídkou pro obchůzku všech ostat-
ních koledníků, a tak zpívání se ten ve-
čer linulo po celé vesnici. 

Zejména se ale svátkovalo až násle-
dující den na Boží narození – Hod Boží 
vánoční (25. prosince).  Jak to vypadalo 
v ten den u Vaculů, v rodném domě paní 
Končitíkové, se můžeme dozvědět též z 
jejího vyprávění:

„Na Boží narození sa nesmělo nic 
robiť. Dobytku teda dali žrať, ale to mo-
selo byť nachystané už na Štědrý den. 
Aj gazdiny už mosely měť všecko na-
chystané od predešlého dňa, len co sa 
maso uvarilo. Aj hrnce sme umývali až 
na druhý deň.“

O Vánocích by se toho dalo napsat 
ještě mnoho. Pokračovaly svátkem 
sv. Štěpána, Novým rokem a svátkem 
Tří králů.  Není místa popsat všechno. 
Zhodnocení společenských vztahů 
v  době našich prapředků z úst paní 
Končitíkové však uvést musím:

„Prvéj byli ludé chudobnější, ale mi-
lovnější. Chodívali k sebě na besedu 
a tam sa zpívaly pěsničky, koledy a ta-
kové. Po večeroch sa prádlo a drápalo. 
Ludé sa schodili za nejakú společnú ro-
botú, ale včiléj? Včil majú všadě tepichů 
nastalných, tak sa ludé aj k sebě bojá 
isť, aby sa nemoseli vyzúvať. Tak rači 
seďá doma.“

Pavel Popelka
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Výlet za vínem
Dne 29. 09. 20 jsme se vydali s klu-

bem aktivních seniorů a členů červené-
ho kříže na zájezd do Lednice a do Val-
tic. V Lednici jsme si prohlédli  krásný 
zámek a také skleník, kde jsme mohli 
obdivovat spoustu exotických rostlin. 
Po prohlídce jsme se v místní restauraci 
posilnili na další cestu výborným řízkem 
a už jsme ujížděli do nedalekých Valtic, 
kde nás čekala prohlídka zámku a po-
tom hurá na exkurzi do vinných sklepů. 
Stálo to zato, čekala nás i ochutnávka 
místních výborných vín, díky panu prů-
vodci jsme se dozvěděli mnoho zajíma-
vého o víně a také nás pobavil množ-
stvím historek a vtípků. Nakonec jsme 
si téměř všichni nakoupili nějaké vzorky 
vína a výborný burčák a ujížděli, myslím 
že všichni spokojení, k domovu. Nála-
da v autobuse byla po degustaci vína 
výborná. Děkujeme Barborce Mackové 
za zajištění zájezdu. Stihli jsme to před 
uzavřením aktivit kvůli covidu tak tak!

Vítězslava Kubíčková

Popelka - fenomén
Přátelé a Popelky a Popelci ze Strání 

a z  okolí, nedávno jsem navštívil Vaši 
překrásnou obec Strání. Byl to den 
otevřených dveří ve sklárně ve Květné. 
Zjistil jsem, že ve Strání je okolo čtyř set 
Popelků.

Já sám nosím jméno Popelka už se-
dmdesát let a již několik let se snažím 
najít propojení rodů Popelků na celém 
světě.

Zatím jsem zjistil, že je nás Popelků 
v Česku okolo tří tisíc. Je ale velmi za-
jímavé, že mnoho Popelků žije v Jižní 
Americe.  Postupně jsem zjistil, že jejich 
prapředkové jsou z Česka.  Někteří Po-
pelci za ,,velkou louží“ v Česku už byli, 
ale mnozí, kteří u nás ještě nebyli, by 
velice rádi Česko, zemi svého původu, 
navštívili a poznali. 

Rodiny Popelků v Jižní Americe za-
ložili dva bratři, kteří odešli za prací 
z Rakouska-Uherska do Ameriky okolo 
roku 1850. Zůstali v Argentině a jejich 
rod se postupně rozrostl asi na pět set 
Popelků. Jejich děti se postupně odstě-
hovaly do Uruguaye, Peru a do Mexika.  
Zjistil jsem také, že další rodiny Popelků 
žijí na Slovensku, na Floridě a v dalších 
městech USA, ve Španělsku, v Němec-
ku, v Rakousku a ve Švédsku. 

Rozhodli jsme se, že založíme skupi-
nu genus Popelka a že příští rok uspořá-
dáme ve Strání světové setkání Popelků 
z celého světa s názvem Popelka fest 
2021. Měl by se konat v rámci Dne obce 
19. 6. 2021, týden před Mezinárodním 
folklorním festivalem ve Strážnici. Po-
dobný festival rodin Popelků se chys-
tá také v Argentině. Mají tam zázemí v 
pivovaru Popelka a vyrábí se zde i pivo 
Popelka. S rodinami Popelků komuni-
kujeme na portálu facebooku „genus 
Popelka“ a máme zde už dvě stě čle-
nů. Může si je najít každý, kterého rody 
Popelků zajímají. Portál genus Popelka 
najdete pod mými stránkami. Uvidíte 
zde, že historie rodů Popelka je velmi 
zajímavá. Také budete překvapeni, kde 
se ve světě můžete setkat s rody Popel-
ků. Nyní s přípravným výborem dáváme 
dohromady i scénář filmu o rodinách 
Popelků z celého světa a jejich propo-
jení. Já sám jsem našel desítky příbuz-
ných, kteří mně zaslali hotové rodokme-
ny i knížky rodu Popelka.

Bude to i pro Vás zajímavé pozná-
vání dalších rodin se jménem Popelka 

(jejich rodokmeny a příběhy rodin) přes 
skupinu „genus Popelka“. Také Vás 
moc prosím o pomoc.  Posílejte nám 
informace o Vašich rodinách a také, ve 
kterých obcích se všichni Popelci na-
cházíte. Pošlete i fotografie svých před-
ků. Popište vyprávění babiček a dědů, 
odkud pocházeli a čemu se v životě 
věnovali.  Rádi bychom vše zpracovali 
do knihy, mnohé bychom s kamerama-
ny navštívili. Vše se sestříhá do zajíma-
vého dokumentárního filmu.  Veškeré 
informace můžete přinést nebo poslat 
do Infocentra Strání i na mail: mic@
strani.cz, nebo na můj mail: karel.popel-
ka007@seznam.cz. 

Dá-li nám Pán Bůh všem zdraví, ur-
čitě se v příštím roce sejdeme a bude-
me vědět o našich předcích a propojení 
našich rodin mnohem víc. Záleží ale na 
nás všech, zda se do této ,,detektivní“ 
práce poznání také zapojíte… Krásné 
dny Vám všem přeji!

Karel Popelka z „genus Popelka“

Přikládám dopis od Pabla z  Uruguaye:
Ahojky Popelky, jak se všichni máte? 

Jmenuji se Pablo Philipsthal Popelka, 65 
let, z Montevideo v Uruguayi. Mé první 
jméno je německé a můj pradědeček 
Popelka přijel s bratry do Uruguaye z 
německého Hamburku. Používám ang-
ličtinu, protože je to univerzální jazyk, ale 
jak asi tušíte, můj mateřský jazyk je špa-
nělština. Jsem 32 let ženatý. Mám dceru 
Maríu Inés, je jí 31, pracuje jako překla-
datelka angličtina/španělština a syna 
Santiaga (22 let), který studuje pátým 
rokem právnickou fakultu. Jsem rád, že 
se mohu spojit s příbuznými z celého 
světa. Pokud potřebujete něco z UY, dej-
te mi vědět. Opatrujte se prosím v těchto 
velmi těžkých časech, kterým všichni če-
líme a budeme v kontaktu. Nechám vám 
mobil, jen pro případ na Whatsapp, tele-
fonáty atd. + 820 598 97 446 Posílám 
pozdravy a vřelá objetí. Pablo.

OSTATNÍ
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1. července 2020 jsme za zvuku 
country písní slavnostně otevřeli “NO-
VOU OBECNÍ KAVÁRNU” ve Květné.

Náš team za velké podpory a pomoci 
všech stávajících pracovníků OÚ zvládl 
nachystat a otevřít provoz ve velmi krát-
kém čase a šlo se rovnou do sezóny.

Bylo to náročné…
Oslovit něčím novým a zajímavým, 

zároveň vyhovět přáním všech skal-
ních návštěvníků, sehrát se s novým 
kolektivem…

Nadšení střídalo vyčerpání, radost 
střídala nervozitu… Nicméně prostory 
naší Kavárny se opět rozjasnily tvářemi 
spokojených spoluobčanů, kamarádů 
i přespolních kolemjdoucích.

Bohužel v polovině října se dveře 
naší restaurace veřejnosti uzavřely.

My jsme ale zůstali na svých mís-
tech připraveni pomoci tak, jak umíme. 
Začali jsme vařit jídlo pro děti zaměst-
naných rodičů, rozváželi jsme pro ty, 
kteří zůstali nemocní v karanténě bez 
možnosti nebo síly si teplé jídlo obsta-
rat. V tuto chvíli naši kuchaři pro vás 
pečou vánoční cukroví... Snažíme se ze 
všech našich sil...

Po celou dobu u nás fungovalo i vý-
dejní okno v omezeném provozu. Všem, 
kteří nás podpořili zakoupením menu, 
moc DĚKUJEME .

Věříme, že se již brzy všichni sejde-
me u skleničky a dobrého jídla. S přá-
ním pevného zdraví ještě jednou dekuje

Za kolektiv Restaurace Kavárna,
 Dagmar Ludvíková, provozní restaurace

Restaurace 
a penzion 
Na Zámečku,

děkuje všem zákazníkům za návště-
vu a podporu fungování restaurace po 
celý rok i v tak nelehké době, jako byla 
první i druhá vlna COVIDU. A bylo Vás 
opravdu hodně. 

Vaše síla a energie nám dodala hod-
ně odhodlání pracovat a být tu pro Vás.  
Naší snahou je porozumět, vyslyšet, re-
spektovat a chápat všechny zákazníky. 

Všem našim zákazníkům a přátelům 
přejeme radostné svátky a úspěšný 
vstup do nového roku 2021.

Těšíme se na další spolupráci. 

Za kolektiv restaurace a penzionu,
 Andrea Straussová, manager Zámečku

**
**

**
**

**
**

**
**

**
************************************* ****************

KASKO 2020 - Jak jsme bojovali

Pozdravení z KAVÁRNY

Název článku vystihuje uplynulé ob-
dobí (nejen) v  naší firmě KASKO. Ano, 
uplynulý rok lze bez nadsázky nazvat 
bojem. Na rozdíl od jiných firem jsme 
nebojovali o přežití, ale hlavně o dlouho-
dobou budoucnost pro všechny naše 
zaměstnance. 

Po standardním první čtvrtletí při-
šel náraz jako do zdi. V měsíci dubnu, 
díky zavření ekonomiky z důvodu pan-

demie, nám poklesly tržby o 90%. Tak 
rychlé a tak drastické snížení tady ještě 
nebylo. Původní plány a záměry vzaly 
za své. Tedy některé, jako např. plány 
ohledně tržeb a zisku. Všechno ostatní 
jsme záměrně a cíleně zachovali. S cí-
lem aktivně přežít toto náročné období 
a pracovat na budoucnosti. Nebylo to 
lehké, ale díky vlastním aktivitám a pod-
poře od majitelů, pánů Kadlčků se nám 
to podařilo. 

Jaké plány se konkrétně podařily?
Měli jsme naplánovány investice 

jedny z  největších za historii firmy. Ty 
jsme všechny dle plánu zrealizovali. 
Tím se připravujeme na další roky. Roz-
šířili jsme skladové prostory, nakoupili 
nové technologie, investovali jsme do 
robotizace. 

Jak je naším zvykem, pokud to bylo 
možné, zadávali jsme dodavatelské 
práce řemeslníkům a firmám z  okolí. 
Tak, jak to děláme dlouhodobě a tím 
podporujeme náš region.

Nejzásadnější věc, která se nám po-
dařila, bylo udržení zaměstnanosti. 

Pro snižování nákladů jsme nešli 
cestou jako v jiných firmách, kdy se za-
městnancům snížily mzdy a benefity. 
Tomuto jsme se chtěli vyhnout a po-
dařilo se nám to. Dokonce jsme stejně 
jako v minulých letech vyplatili i vánoční 
prémie a to největší za dobu fungová-
ní firmy. Je to poděkování všem našim 

zaměstnancům za úspěšné zvládnutí 
letošního hodně náročného roku.

Nezapomínali jsme ani na prevenci 
a  podporu zdraví. Nejen, že jsme peč-
livě sledovali a zveřejňovali aktuální 
„Covidová čísla“ v KASKU, ale také jsme 
všem našim zaměstnancům poskytli 
roušky, desinfikovali jsme pracoviště, 
zavedli organizační opatření, dali vita-
míny a koupili speciální technologii pro 
desinfekci prostor pomocí „ozonizace“.

Uplynulý rok byl hodně náročný, ale 
jako velké ocenění bereme i to, že stá-
le více lidí z našeho regionu se k nám 
hlásí a stávají se našimi spokojenými 
zaměstnanci.

Petr Valda, Výkonný ředitel Kasko

OSTATNÍ
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INZERCE:

Přejeme vám požehnané Vánoce 
a úspěšný rok 2021.

Místní organizace KDU-ČSL Strání-Květná

****************************
**

**
**

**
**

****************************************

1. Salámová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kč
(tomato, sýr, šunka, salám, slanina)

2. Sýrová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 110 Kč
(tomato, mozzarella, hermelín, niva, uzený sýr)

3. Klasik  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115 Kč
(tomato, sýr, šunka, slanina, kukuřice, žampióny)

4. Smetanová . .. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115  Kč
(smetanový základ, sýr, šunka, slanina, žampiony, cibule)

5. Hawai . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115  Kč
(tomato, sýr, šunka, ananas, oregano)

6. Špenátová  . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115  Kč
(smetanový základ, sýr, slanina, vejce,  špenát)

7. Pikantní . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 115  Kč
(tomato, sýr, salám, feferonky, česnek)

8. Lososová . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120  Kč
(smetanový základ, mozzarella, losos, špenát)

9. Anglická . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120  Kč
(tomato, sýr, slanina, vejce, kukuřice,  cibule)

10.  Zámecká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 120  Kč
(smetanový základ, mozzarella, hermelín, brusinky)

11.  Pizza tyčinky . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 60  Kč

objednávejte e na Tel: +420 777 364 511,  572  632 353

ZÁMECKÁ  PIZZA
RESTAURACE A PENZION NA ZÁMEČKU

KDU-ČSL MO Strání-Květná
Vážení přátelé, přestože letošní rok nás zatížil problémy, 

o kterých se nám dříve ani nezdálo, velmi si vážíme toho, 
že ani v této době vám není lhostejný stav naší demokracie 
a přišli jste na začátku října k volbám. V krajských volbách 
jste KDU-ČSL dali u nás ve Strání přes 47 procent hlasů. 
Takové důvěry si nesmírně vážíme. 

Nezklamat vaši důvěru bude chtít i nový senátor Josef 
Bazala, který u nás přesvědčivě vyhrál první kolo, ve dru-
hém  dostal dokonce 71 procent hlasů. Za vaši důvěru 
velmi děkuje a je připraven naslouchat vašim názorům 
a problémům. 

Za MO Strání-Květná Ondřej Benešík

OSTATNÍ
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INZERCE:

17. 1. 2021
NOVÝ ZÉLAND VŠEMI SMYSLY
Neotřelé povídání s Jaroslavem Duškem a Vlaďkou Kennett 
nejen o životě a cestování po této nádherné zemi a vernisáž 
výstavy velkoformátových fotografií Nového Zélandu 
Neděle ve dvou časech - od 15:00 a od 18:00
Zámeček Strání  / Vstupné 250Kč/os
Vstupenky budou od začátku ledna v distribuci on-line přes 
web obce Strání.
Pokud se akce nebude dát uspořádat z důvodu nepříznivé
epidemiologické situace, budeme hledat vhodný náhradní 
termín.

12. - 16. 2. 2021
34. ROČNÍK FESTIVALU MASOPUSTNÍCH 
TRADIC FAŠANK 2021 VE STRÁNÍ
Areál obce 

Kalendář akcí:

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 18. 12. 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

Fotografie přední strana:
Velká Javorina (foto: Jiří Zerzáň)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 5. Letní řezbářské sympozium u Zámečku  (foto: Barbora Macková) 

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 3. Zámecké zpívání (foto: Petr Houšť) / 4.-7. Výlet aktivních seniorů na Valašsko (foto: Barbora Macková) 

Fotografie zadní strana:
1 - 7.  Straňanské hody foto  (foto:: Barbora Macková)

KALENDÁŘ AKCÍ

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.
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