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Starosta informuje
Rekonstrukce místní 
komunikace u bytového 
domu 288 

V květnu tohoto roku jsme zrekon-
struovali část místní komunikace u by-
tového domu č. 288. 

Byl vyfrézován starý nevyhovující 
povrch a položen nový živičný povrch 
(asfalt). Dále byly v délce 237 m vymě-
něny staré obrubníky za nové silniční  
a nájezdové. 

Práce provedla firma Strabag, a. s. 
za vysoutěženou cenu 868 632,- bez 
DPH - 1 051 044,- s DPH.

Kulturní dům Květná
Na kulturním domě byly ukončeny 

všechny demoliční práce. 
Byly vystavěny příčky dle projektu, 

probíhá výstavba spojovacího krčku, 
pracuje se na sanaci nosného zdiva 
suterénu, izolaci a zateplení podlah 

suterénu. Dále proběhla kompletní vý-
měna střechy a byly zakotveny kon-
strukce pro divadelní techniku nad jevi-
štěm. V plném proudu jsou i práce na 
elektroinstalaci. 

Antonín Popelka, starosta

Pozemkové úpravy  
ve Strání

Po šesti letech byly konečně dokon-
čeny komplexní pozemkové úpravy. 
Dnem 30. 7. 2021 nabyly právní moci 
pozemkové úpravy extravilánu v na-
šem katastru. Je to jedna z nejdůleži-
tějších úprav v novodobé historii naší 
obce, která se dotýká nás všech bez 
rozdílu. 

K čemu jsou pozemkovky určené:  
k uspořádání majetku, dále jsou to věci 
ve veřejném zájmu: protierozní ochra-
ny, vodohospodářská opatření (výsad-
ba stromů, poldry, tůně), ekologická 
hlediska.

Bez komplexních úprav nelze rea-
lizovat žádný projekt výstavby nebo 
úpravy v extravilánu, jak pro obec, tak 
pro fyzické osoby. 

Tímto rozhodnutím můžeme začít 
projektovat již tolik zmiňované a důle-
žité investice jako např. cesta na ryb-
ník, cesta širšího využití mezi Stráním 
a Květnou (za bývalou chronotechnou), 
opravy polních cest, výstavby rybníčků, 
poldrů, tůní atd. Obyvatelé, kteří vlast-
ní majetek v extravilánu odteď mohou 
prodávat, směňovat, najímat své po-
zemky bez korektur a omezení. Všech-
ny parcely v našem katastru mají nová 
parcelní čísla, dají se i mapově hledat 
v katastru nemovitostí a mají digitální 
podobu. 

Majitelé pozemků, kteří se zaregis-
trovali na pozemkovém úřadě a chtějí 
vytyčit svoje parcely, budou postupně 
kontaktováni pozemkovým úřadem  
s možným termínem zaměření. Po-
zemkové úpravy jsou plně v kompeten-
ci státního pozemkového úřadu. 

Antonín Popelka, starosta obce
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Na obecní úřad  
v UŘEDNÍ DNY!

Žádáme občany, aby k vyři-
zování svých záležitostí na obci 

využívali především UŘEDNÍ DNY 

PONDĚLÍ a STŘEDA 
(8:00 – 12:00, 13:00 – 17:00). 

Děkujeme za respektování této 
provozní doby, která je  

i na jiných úřadech zcela normální.

Zaměstnanci OÚ

Pomoc v Moravské Nové Vsi
Všichni jsme zaznamenali, jak ni-

čivě zasáhlo tornádo některé obce na 
jihu Moravy. Domy mnohých lidí utrpě-
ly značná poškození, někteří dokonce 
přišli o střechu nad hlavou. Řada měst 
a obcí zorganizovala sbírky na pomoc 
postiženým regionům. 

Naše obec se rozhodla pomoct tro-
chu jinak, a to konkrétní pomocí. Podle 
situace, která stále panuje v těchto 
postižených obcích se domníváme, že 
je tato forma adekvátnější. Po osobní 
prohlídce postižených míst jsme začali 
s pomocí u vybrané rodiny, kde paní žije 
s nemocným manželem a její syn přišel 
o celý dům (byla nařízena demolice). 

Tato rodina měla úplně zničenou 
střechu, narušenou statiku a zateče-
ný celý dům. Proto jsme se rozhodli 
pomoci s tím nejdůležitějším, a to se 
zhotovením střechy. Nechali jsme vy-
těžit z našeho lesa smrkovou kulatinu 
a nařezat celou vazbu. Naši pracovníci 
obce zabetonovali nový věnec, opravi-
li štítové zdi a stropy, vystavěli komín,  
a nakonec se za pomoci firem Dobiáš  
a Haloda zhotovila celá střecha. 

A proto bychom chtěli těmito řádky 
poděkovat všem za perfektně odvede-
nou práci, za vynikající vystupování ve 
chvílích, kdy byli pro postižené jedinou 
oporou, pomocí i nadějí na cestě k dal-
šímu životu. Dále bychom chtěli podě-
kovat brigádníkům, kteří jezdili pomá-
hat bez nároku na honorář. 

Ještě jednou všem díky, moc si Vaší 
pomoci vážíme.

Marian Flekač, místostarosta
Antonín Popelka, starosta

Veřejná sbírka

V týdnu 19.- 24. 7. vyhlásila 
naše obec také veřejnou sbírku. 

Kasičky byly umístěny  
na obecním úřadě a v obcho-

dech – Jednota a Enapo. 
Lidé touto formou přispě-
li na další opravy domu

 postižené rodiny částkou 70.600,-. 

Srdečně všem děkujeme.

Marian Flekač, místostarosta
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Výpis usnesení 14. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 10. 6. 2021

14/1  Zastupitelstvo obce Strání  
určuje ověřovatele zápisu: Ing. Dalibor 
Stupka, Josef Popelka zapisovatelka: 
Ing. Dagmar Nováková, sčitatelka: Mgr. 
Eliška Málková

14/2 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: předseda: 
Mgr. Irena Michalčíková, členové: Ing. 
M. Havlík a PhDr. Ing. M. Havlík PhD., 
MBA MSc

14/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 14. 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. Dotace na demolice starých rodin-

ných domů
7. Odměny členů výborů a komisí
8. Závěrečný účet obce Strání za rok 

2020 včetně Zprávy č. 273/2020/
EKO

9. Účetní závěrka obce Strání za rok 
2020

10.  Rozpočtové opatření
11.  Různé
12.  Diskuse
13.  Závěr

14/4 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí  zprávu o činnosti rady 
obce.

14/5 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej pozemku ve vlast-
nictví obce Strání parc.č. 6224/210 
v k.ú. Strání o výměře cca 507 m2  za 
cenu 50 Kč za 1m2 manželům A. a B.B. 
687 65 Strání. Kupující na své nákla-
dy zajistí geometrický plán, vyhotove-
ní kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí.

14/6 Zastupitelstvo obce Strání 
odkládá prodej pozemku ve vlast-

nictví obce Strání, parc.č. 6224/154  
v k.ú. Strání o výměře cca 379 m2 panu 
J.V. 687 65 Strání a ukládá starostovi 
vyřešit majetkoprávní vztahy v této 
lokalitě.

14/7 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku ve 
vlastnictví obce Strání parc.č. 2569/1 
v k.ú. Strání o výměře cca 270 m2  za 
cenu 135 Kč za 1m2 panu J.M. 687 
66 Květná. Kupující na své náklady 
zajistí geometrický plán, vyhotove-
ní kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí.

14/8 Zastupitelstvo obce Strání 
odkládá prodej části pozemku ve vlast-
nictví obce Strání   parc.č. 2566 v k.ú. 
Strání o výměře cca 190 m2  paní A.H., 
687 66 Květná z důvodu dořešení mož-
né směny pozemku.

14/9 Zastupitelstvo obce Strání 
odkládá prodej části pozemku ve vlast-
nictví obce Strání parc.č. 2571/21 v k.ú. 
Strání o výměře cca 10 m2 paní A.H., 
687 66 Květná z důvodu dořešení mož-
né směny pozemku.

14/10 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje zrušení předkupního práva  
k pozemku parc. č. 6224/129. Byla 
splněna podmínka tří let od registrace 
kupní smlouvy.

14/11 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje poskytnutí dotace z roz-
počtu obce Strání ve výši 150.000 Kč 
panu J.M., 687 65 Strání, a to na demo-
lici starého rodinného domu na území 
obce Strání, se závazkem následné 
výstavby nového rodinného domu a zá-
roveň schvaluje uzavření veřejnoprávní 
smlouvy o poskytnutí této dotace.

14/12 Zastupitelstvo obce Strání 
ukládá starostovi informovat žadate-
le R.B., 687 66 Květná   o vyřazení žá-
dosti o poskytnutí  dotace z rozpočtu 
obce Strání ve výši 150 000 Kč, a to na   
demolici starého rodinného domu na 

území obce Strání z důvodu nesplnění 
podmínek pro poskytnutí dotace.

 
14/13 Zastupitelstvo obce Strání 

schvaluje odměny za 1. pololetí 2021 
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 
6.500 Kč,

- Komise pro rozvoj, investice a výbě-
rová řízení – celková částka 0 Kč,

- Komise majetková – celková částka 
6.000 Kč,

- Komise bytová a sociální – celková 
částka 7.000 Kč,

- Komise pro kulturu, sport a spolky – 
celková částka 2.500 Kč,

- Komise likvidační – celková částka 
500 Kč.

Odměny budou vyplaceny ve mzdách 
za měsíc červen 2021.

14/14 Zastupitelstvo obce Strání 
projednalo a schvaluje Závěrečný účet 
obce Strání za rok 2020 včetně Zprávy 
č. 273/2020/EKO o výsledku přezkou-
mání hospodaření obce Strání za rok 
2020 a souhlasí s celoročním hospo-
dařením v roce 2020, a to bez výhrad 
a zároveň přijímá opatření potřebná  
k nápravě zjištěných chyb a nedostat-
ků a bere na vědomí, že uvedeným ne-
dostatkem nevznikla obci žádná škoda, 
proto nebyly přijaty závěry vůči žádným 
osobám.

  
14/15 Zastupitelstvo obce Strání 

schvaluje účetní závěrku za rok 2020.

14/16 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí rozpočtová opatření  
č. 1/2021, č. 2/2021, č.3/2021 dle 
předloženého návrhu, která jsou uve-
řejněna na úřední desce Obecního úřa-
du Strání.

Antonín Popelka, 
starosta
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Aktuální informace o dění v naší obci teď nově 
i ve vašem mobilním telefonu 
– prostřednictvím aplikace „Česká Obec“  

Obec Strání se zapojila do projektu 
„Česká Obec“.

Česká Obec je projekt, mobilní apli-
kace a jednotné místo, na kterém ob-
čané českých obcí, městských částí  
a měst získají rychlé a aktuální infor-
mace o událostech ve svém okolí, tj. 
nejen o své obci, ale např. i o obci, kde 
se právě nacházejí a tráví volný čas, 
kde mají svou chalupu, nebo jen o obci, 
která je zajímá.  

Zeptali jsme se proto projektového 
manažera České Obce pana Davida 
Jedlinského, čím je tato mobilní apli-
kace zajímavá?

Jak se říká, v jednoduchosti je síla,  
a právě to je pořekadlo, které naši aplikaci 
vystihuje, ačkoli je to moderní, přehledný 
a praktický komunikátor mezi vaší obcí  
a uživatelem aplikace.

A k čemu aplikace občanům slouží?
Jak jste byli doposud zvyklí dostávat 

informace z vaší radnice? V místním tisku, 
ve vaší obci, e-mailem, nebo jste prostě ve 
své volné chvíli navštívili webové stránky 
a posléze se dověděli, že se např. událo 
něco, co jste potřebovali vědět o dvě ho-
diny dříve, nebo si případně potřebujete 
nové informace poznamenat do svého 
kalendáře, abyste na ně nezapomněli.  
A právě mobilní aplikace Česká Obec, 
kterou nejen obec využívá a je přímo pro-
pojena s vaší radnicí, která vás tak může  
o dění ve vašem obci informovat okamži-
tě. Aplikace navíc pracuje s obrázky, vi-
dei, textem, externími odkazy, najdete tu 
důležité kontakty na vaši obec a zároveň 
aplikace pracuje i s kalendářem ve vašem 
mobilním telefonu, takže si např. upou-
távky na kulturní akce v obci můžete do 
kalendáře přímo ukládat.

A kromě toho, co jste zmínil, v čem 
je mobilní aplikace jedinečná?

Máte možnost sledovat nejen obec 
Strání, ale také jiné obce, města, městské 
části (pokud jsou do projektu Česká Obec 
zapojeny), a to jednoduchým přidáním 
další obce v mobilní aplikaci. Získáte tak 
přehled i o jiných obcích, které vás zajíma-
jí, nebo kde se momentálně nacházíte.

A jak je tedy možné začít mobilní 
aplikaci využívat?

Mobilní aplikace je zdarma ke stažení 
pro chytré telefony (tablety) s operačním 
systémem Android nebo iOS(iPhone). Zde 
je jednoduchý návod k jejímu stažení:
• ve svém mobilním telefonu najdete 

ikonku „Obchod Play“ nebo „App Sto-
re“, kterou rozkliknete a ve vyhledávači 
zadejte Česká Obec,

• po zobrazení na tuto aplikaci klikněte 
a zadejte instalovat,

• po instalaci klikněte „Otevřít“, aplikace 
se zobrazí, v pravém horním rohu na-
jdete znaménko „Domečku“, po kliku 
na něj se zobrazí v pravém spodním 
rohu znaménko „+“, po kliknutí na něj 
můžete jednoduše přidávat nebo ode-
bírat obce, které chcete sledovat, dále 
je můžete řadit v závislosti na tom, 
která obec má být první nebo druhá 
tím, že danou obec přidržíte a přetáh-
nete nahoru či dolů,

• dále klikněte v levém horním rohu na 
„Přehled obcí“, zobrazí se obec, kterou 
jste si přidali, pokud je obec zapoje-
ná do projektu Česká Obec, zobrazí 
se dané příspěvky, pokud ne, obec 
je prázdná pouze s upozorněním, že  
s námi nespolupracuje.

• obce sledujete přejetím prstu po dis-
pleji vlevo či vpravo.

!!! Důležité, pokud si aplikaci nainstalu-
jete zkontrolujte že máte v Nastavení tele-
fonu – aplikace – zapnuty upozornění na 
již nainstalovanou aplikaci Česká Obec !!!

Mobilní aplikace má velikost 4,56 KB, 
což zabere minimální místo v paměti va-
šeho mobilního zařízení. Na nové události 
vás upozorní prostřednictvím notifikací 
(upozornění) a na váš požadavek si na-
čte pouze vybraný příspěvek, který vaše 
město zadá. Je tedy šetrná k vaší baterii i 
mobilním datům.

… a doufám že se mobilní aplikace sta-
ne nedílnou součástí vaší obce.

Děkujeme za rozhovor

 
 
 
 
                          

 
                          
                         Obec Stání 
                         Strání využívá užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou 
                         informovanost o dění ve Strání o důležitých informacích, uzavírkách,               
                         poruchách, povinnostech plateb, událostech apod. 
                         Zkrátka aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů 
                         (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat Strání. 
                          Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo 
                          do oznamovací lišty vašeho telefonu. 
 
                          Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes Google Play nebo App Store. 
 
 

 
                                  QR kód pro Android                               QR kód pro iOS    

 
 
 
 
                          

 
                          
                         Obec Stání 
                         Strání využívá užitečnou pomůcku pro vaši rychlou a pohodlnou 
                         informovanost o dění ve Strání o důležitých informacích, uzavírkách,               
                         poruchách, povinnostech plateb, událostech apod. 
                         Zkrátka aplikaci Česká Obec stačí nainstalovat zdarma do svých telefonů 
                         (Android nebo iPhone) spustit a vyhledat Strání. 
                          Potom už vám budou automaticky chodit upozornění a nové informace přímo 
                          do oznamovací lišty vašeho telefonu. 
 
                          Aplikaci Česká Obec stahujte buď přes Google Play nebo App Store. 
 
 

 
                                  QR kód pro Android                               QR kód pro iOS    
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Obec Strání
Strání využívá užitečnou po-

můcku pro vaši rychlou a pohodl-
nou informovanost o dění ve Strání 
o důležitých informacích, uzavír-
kách,  poruchách, povinnostech 
plateb, událostech apod.

Zkrátka aplikaci Česká Obec sta-
čí nainstalovat zdarma do svých 
telefonů (Android nebo iPhone) 
spustit a vyhledat Strání.

 Potom už vám budou automa-
ticky chodit upozornění a nové 
informace přímo do oznamovací 
lišty vašeho telefonu. Aplikaci Čes-
ká Obec stahujte buď přes Google 
Play nebo App Store.



Pan farář Matyáš
Koncem června jsme se dozvědě-

li, že našeho dosavadního kněze, otce 
Stanislava Matyáše přesunul pan bis-
kup do jiné farnosti (Babice). Překva-
pení veliké. Nedá se nic dělat, jen moc 
poděkovat za jeho milé a obohacující 
působení v obci a farnosti Strání. 

Přivedl kolem stovky dětí k prvnímu 
svatému příjímání, pokřtil desítky dětí, 
požehnal desítky manželství a vyprovo-
dil stovky farníků na poslední cestě.

Za nás všechny se s ním v neděli 
4. 7. 2021 rozloučil pan místostarosta 
Marian Flekač společně s farní radou  
a farníky. Přejeme mu na jeho další 
pouti pevné zdraví a hojnost Božího po-
žehnání. Budeme s láskou vzpomínat.

Barbora Macková

Naši noví kněží
Začátkem prázdnin jsme u nás  

v obci Strání přivítali dva nové kněze. 
Jsou mladí, energičtí a naše far-

nost s jejich pomocí a službou jistě 
dál pokvete. Požádala jsem je o krátké 
představení. 

Věřím, že i Vás, naše čtenáře zpravo-
daje, toto představení potěší a inspiruje.

BM: Jak se jmenujete, odkud po-
cházíte, jaká je vaše dosavadní cesta  
(farnosti, kde jste působil před 
Stráním).

Otec Jiří: Jmenuji se Jiří Pospíšil. Je 
mi 46 let, vyrostl jsem ve Šternberku. Po 

Farnost Strání
maturitě na šternberském gymnáziu jsem 
vystudoval Chemickou fakultu VUT v Brně, 
odsloužil rok základní vojenské služby na 
vrtulníkové základně v Přerově, chvíli pra-
coval ve starobrněnském pivovaru a pak 
téměř dva roky pracoval ve výzkumu a vý-
voji v biotechnologické firmě ve východ-
ních Čechách. Poté jsem se začal připra-
vovat na kněžskou službu (Litoměřice  
a Olomouc) a na kněze jsem byl vysvěcen 
ve 33 letech. Po předchozí roční jáhen-
ské službě na Arcibiskupském gymnáziu  
v Kroměříži jsem dva roky sloužil jako kap-
lan v Uherském Brodě a následně 11 let  
u mládeže a ve farnosti v Rajnochovicích 
(1 rok jako kaplan a 10 let jako ředitel Cen-
tra pro mládež a jako farář).

A stejná otázka i pro otce Václava.
Otec Václav: Jmenuji se Václav Škva-

řil, je mi 30 let a pocházím z Vyškova. Po 
maturitě na tamějším gymnáziu jsem si 
podal přihlášku do kněžského semináře 
v Olomouci a tam jsem studoval teologii 
na Palackého univerzitě, s výjimkou jed-
noho roku, který jsem strávil na Laterán-
ské univerzitě ve Vatikánu. Po státnicích 
jsem byl nejprve jeden rok pastoračním 
asistentem v Bánově, Suché Lozi a Bys-
třici p. L., a také jsem učil náboženství na 
gymnáziu v Uherském Brodě. Další rok 
jsem byl pastoračním asistentem ve far-
nostech Vracov a Vlkoš a k tomu jsem na 
půl úvazku pracoval v blízké továrně na 
plastová okna. Potom jsem byl panem 
biskupem Nuzíkem vysvěcený na jáhna  
a nastoupil jsem k roční jáhenské praxi do 
Přerova a nakonec jsem strávil ještě rok 
jako jáhen ve Veselí nad Moravou.

BM: Jaké jsou Vaše zájmy, koníč-
ky... co Vás baví ve volném čase.

Otec Jiří: Desetiletá služba ve vedení 
Centra pro mládež v Rajnochovicích mě 
natolik zaměstnala, že jsem o téměř vše, 
čím jsem trávil volný čas, přišel. Navíc 
žádné nezvyklé záliby jsem neměl. Celé 
dětství a mládí jsem prožil v sedle kola, při 
hře fotbalu a hokeje, dlouhými výpravami 
v horách, muzikou. Třeba se mi podaří as-
poň něco do života vrátit.

Otec Václav: To je těžko říct. Na pořád-
né koníčky nějak není čas. Já už jsem z té 
generace, která odpočívá tím, že si večer 
pustí nějaký seriál nebo zajde s přáteli na 
pivo. K takovým mým koníčkům asi pat-
ří práce na zahradě nebo různé uklízení  
a opravování, zkrátka práce rukama,  
u které může člověk na chvíli vypnout hlavu. 

Ze sportů rád běhám a plavu a rád se dí-
vám na hokej.

BM: Jak na Vás zapůsobilo Strání, 
první dojmy otče Jiří? 

Otec Jiří: První dojmy ze Strání? Kro-
mě nádherné krajiny, do které je Strání 
vloženo, to byla taková zvláštní směs po-
citů chladu a hřejivosti. Po měsíci naštěs-
tí začíná ta hřejivost převažovat.

A co zapůsobilo na otce Václava?
Otec Václav: Mě nejvíc zaujalo, jaké 

je tu ohromné ticho. Hlavně večer, když 
přestanou jezdit auta. Připadlo mi to tady, 
jako opravdový konec světa, ovšem v tom 
nejlepším slova smyslu. A také se mi líbí 
ten výhled.

BM: Vize, plány, novinky v kněžské 
službě?

Otec Jiří: Základní vizí je vize evange-
lia. Tedy společně na cestě životem smě-
řovat k Nebi. Nějaké konkrétní vize sice 
mám, ale jak vše nakonec bude vypadat, 
to ukáže čas. 

A jaké vize má kaplan Václav?
Otec Václav: To asi záleží víc na panu 

faráři. On vede farnost a kaplan mu má 
jenom pomáhat. Přesto, když bude mož-
nost, rád bych se víc věnoval ministrantům 
a většímu zapojení lidí do života farnosti.

Děkuji za interview a přeju Vám obě-
ma, hodně Boží přízně a ať se Vám  
u nás a s námi ve Strání moc líbí. 

Ptala se za Vás 
Barbora Macková

FARNOST
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Informace z knihovny
Potřebujete nějakou knihu, která není v 

našem fondu? Můžu Vám ji sehnat přes 
Meziknihovní výpůjční službu. Spolupra-
cuji s knihovnami, a to s knihovnou Bed-
řicha Beneše Buchlovana v Uherském 
Hradišti, s knihovnou Františka Kožíka 
Uherský Brod, s Krajskou knihovnou 
Františka Bartoše ve Zlíně, s Moravskou 
zemskou knihovnou Brno, s Krajskou kni-
hovnou Havlíčkův Brod, s Vědeckou kni-
hovnou v Olomouci a s Národní knihovnou 
v Praze. Výpůjční služby Vám zajistí neo-
mezený přísun četby přesně podle Vaše-
ho vkusu a nálady. Báječná věc. Pohodlná  
a praktická. 

Celoroční registrační poplatek je  
u dospělých čtenářů 60 Kč. Důchodci, 
studenti a děti to mají za 40 Kč. Celo-
roční registrační poplatek je nižší než 
běžná cena, kterou byste zaplatili za 
jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po 
uplynutí výpůjční doby se Vám doma 
opět uvolní místo pro další zajímavé 
knížky. Výpůjční lhůta je stanovena 
knihovním řádem knihovny – knihy 
1 měsíc, časopisy 14 dní. Po uplynu-
tí výpůjční lhůty je možné si výpůjčku 
prodloužit, nežádá-li o ni jiný uživatel. 
Uživatel má možnost požádat o rezer-
vaci půjčeného dokumentu. Uživatel 
je povinen vrátit vypůjčený dokument  
v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. 
Jakékoli poškození či ztrátu je povinen 
knihovně uhradit. 

Novinky 
z knihovny
Beletrie: 
Záhada černolických vražd  – Černá, J.
Čas změn  – Steel, D.
Letní sázka  – Henry, E.
Není to moje dcera  – Hewitt, K.
Zmizelá apatykářka  – Penner, S.
Ztracené střípky  – Weaver, T.
Dítě „L“  – Cohen, T.
Hodiny v Paříži – George, A.
Lež vedle mě – Olsen, G.
Ochránce – Child, L.
Všechny tvoje lži, Harriet  – Tyce, H.
Delegátka pod rouškou nejistoty – Her-
zánová, J. 
Sestry z Titaniku – Falvey, P.
Stínohra – North, A.
Strážník z Nového Světa – Skřípský, M.
Láska v bačkorách – Dubcová, N.
Vlaštovky ve větru – Monošová, M.
Sestra Slunce 6 – Riley, L.
Úkryt – Roberts, N.
Její konec – Lapena, S.
Nejhezčí dny našich  – Lombardo, C.
Čokoládovna – Nikolai, M.
Štěstí má barvu  – Mai, P.
99 dní s tebou – Miller, C.
Francouzský manžel – Janečková, K.
Zrušený rok: deník 2020 – Viewegh, M.
Dokud žijí motýli – Münzer, H.
Hvězdy ti poradí – Cartland, B.
Na vlásku – Score, L.
Za kouskem štěstí – Javořická, V.
Jasný cíl – Patterson, J.
Světla jihu – George, N.
Dům bez zrcadel – Pekárková, I.
V pasti Araba – Manáková, M.
Neopouštěj mě – Kneidl, L.
Falešná společnice – Stainforth, A.
Listopad – Mornštajnová, H.

Literatura pro děti:
Kdo krade dětem čtení – Kreč, J.
Traktory – Hášová, L.
Deník báječného kamaráda 1– Kinney, J. 
Dobrodružství Báječných 2 – Kinney, J.
Fantom z fotbalového 21 – Brezina, T.
Heartland. Cesta domů 1 – Brooke, L.
Pohádky z kouzelného palouku –
Hoštičková, L.  
Strašidelné historky 3 – Kinney, J. 
Lenčiny katastrofy 8
Kde je lama, tam je drama – Pantermüler, A.
Kotrmelce u krmelce – Budínová, B.

Z našeho fondu si určitě vyberete. 
Najdete zde i čísla nových časopisů, 
které máme od ledna k dispozici. 

Časopisy: Burda, Praktická Slo-
venka, Kreativ, Zdraví, Květy, Vlasta, 
100+1, Svět motorů, Receptář, Chatař 
a Chalupář, Zahrádkář, Domov, Pěkné 
bydlení, Bílé Karpaty, Zvuk, Živá his-
torie, ABC, Čtyřlístek, Čtyřlístek spe-
ciál, Méďa Pusík

Noviny: Slovácký deník, Dobrý den 
s Kurýrem

Nové časopisy od ledna 2021: 
FOOD – magazín o jídle, vaření  

a pečení
Moje psychologie – časopis o tom 

jací jsme, nejen jak vypadáme. Obsa-
hem tohoto nového lifestylového titulu 
jsou psychologická témata, která se 
každodenně dotýkají každého z nás. 
Protože psychologie je všude, zasahu-
je do partnerských vztahů, do vztahů 
mezi rodiči a dětmi, mezi kolegy v práci 
a úzce ovlivňuje i naše zdraví.

Výpůjční doba knihovny: 
Po: 9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Út: 8:00 – 12:00 13:00 – 16:00
St:      nevýpůjční den  
Čt:  9:00 – 12:00 13:00 – 17:00
Pá:  9:00 – 12:00 13:00 – 15:30

Žáci se naučili chodit do knihov-
ny pravidelně v hodinách literatury  
a vyhledávat si z knih různé informace  
z rejstříku a pracovat s obsahem knih. 

V měsíci květnu a červnu se žáci sezna-
movali a pracovali zejména s časopisy. 

Další hodiny byly věnovány beletrii  
a naučné literatuře. 

Žáci měli za úkol od paní učitelky Jan-
čové vyhledávat knihy a seznamovat se  
s knihou, zjistit hlavní údaje o knize. 

Tyto besedy bývají pro žáky zpestře-
ním výuky v literatuře. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Pravidelné setkávání v knihovně  
s žáky 8 a 9. tříd

KNIHOVNA a IC

8



Podle zákona je naše knihovna po-
vinna každých pět let provádět revi-
zi všech knih. Rok se s rokem sešel  
a pět let od minulé revize uplynulo jako 
voda. Knihovna se tak v termínu od 
25. 5. 2021 – do 26. 5. 2021 (pouze na 
dva dny) musela pro čtenáře uzavřít. 
Během dvou dní jsme musely každou 
knihu vytáhnout z regálu, načíst do pro-
gramu, zhodnotit, zda je atraktivní, ak-
tuální a v dobrém stavu, vrátit ji zpět do 
vytřené poličky, anebo vyřadit. 

Takto bylo načteno 10826 knih. Také 
revizní program nám ukázal knihy, kte-
ré nebyly víc jak 10 let půjčené a ty 
společně s neaktuálními a poškozený-
mi knihami čekalo vyřazení. Před revizí 
bylo vyřazeno 400 svazků knih. Beletrie 
bylo vyřazeno 219, naučné literatury 
33, dětské literatury 148. 

Beseda s prvňáčky
V měsíci květnu naši knihovnu na-

vštívili prvňáčci. Úvodem jsme si vy-
světlili základní informace jako např. 
kdo je spisovatel nebo kdo je ilustrátor. 
Ukázali jsme si, jakým způsobem se tří-
dí knihy v knihovně. Řekli jsme si, co je 
beletrie neboli krásná literatura a co je 
naučná literatura, jak řadíme knihy do 
poliček a co znamenají barevné štítky 

na hřbetech knih. Dále jsme si povídali 
o tom, co je knížka a z čeho se skládá. 

Na závěr byly děti odměněny zá-
ložkami a malou sladkostí. Knihovna 
Strání se zapojila tradičně do projektu 
SKIP – UŽ JSEM ČTENÁŘ, knížka pro 
prvňáčka. Proto vždy musí proběh-
nout před pasováním jedna návštěva  
v knihovně.

Revize knih

Začátkem května navštívily knihov-
nu děti z MŠ Strání. Povídali jsme si 
spolu o knihách, jak s nimi zachá-
zet, a ukázali si jejich základní třídění  
v knihovně. 

Také nechybělo přečtení knihy Malá ča-
rodějka od spisovatelky Michaely Zímové.  

Na závěr byly tyto děti odměněny 
záložkou do knížky a malou sladkostí.

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Slavnostní pasování prvňáčků 
na čtenáře

Ve středu 16. června 2021 proběhlo 
v knihovně slavnostní pasování žáků 
prvních tříd na rytíře a rytířky Řádu 
čtenářského. 

Královna Elizabeth přivítala všechny 
přítomné prvňáčky a jejich paní učitel-
ky Mgr. Alenu Žďárskou z 1.A, která zde 
byla v doprovodu asistentky Bohumily 
Zetkové, a Mgr. Věru Zetkovou z 1.B. 

Slavnostního dopoledne se zúčast-
nila i paní ředitelka ze ZŠ a ZUŠ Strání 
Mgr. Iva Stupková a zástupkyně Mgr. 
Marie Šimková. Královna Elizabeth 
představila pana krále Knihomila, který 
přijal naše pozvání a přijel ze země pís-
men a knih. Role Knihomila se zhostil 
náš pan starosta Antonín Popelka.

Po krátkém programu, ve kterém 
děti předvedly svou znalost abece-
dy a čtenářskou dovednost, jsme se  
s králem přesvědčili, že všichni prvňáč-
ci krásně přečetli čtenářský slib a mo-
hou být pasování na čtenáře. 

Po složení rytířského slibu prvňáč-
ci poklekli před královnou Elizabeth  
a před králem Knihomilem. V tomto 
okamžiku se stali čtenáři knihovny 
Strání. Od krále Knihomila dostali pa-
sovací listinu, tužku, malou sladkost  
a čtenářský průkaz do knihovny.  

Největší odměnou byla kniha z pro-
jektu UŽ JSEM ČTENÁŘ – KNÍŽKA 
PRO PRVŇÁCKA.  Letos vydalo nakla-
datelství Triton knihu Michaely Fišaro-
vé První školní výlet s ilustracemi od 
Anety Žabkové. 

Celkem bylo pasováno 37 dětí. Měly 
to za odměnu, že už zvládají celou abe-
cedu, že přichází chvíle, kdy začínají 

samy číst, kdy se jim otevírá svět ukrytý 
na stránkách knih a nastává doba pro 
návštěvu knihovny. Akce byla moc pěk-
ná a vydařená a já doufám, že se budu 
s novými začínajícími čtenáři v knihov-
ně potkávat co nejčastěji. 

Všem prvňáčkům přeji hodně pěk-
ných chvilek se zajímavými knížkami. 
Nechť je jim kniha moudrým rádcem!

Na závěr bych chtěla poděkovat paní 
učitelkám Žďárské a Zetkové za pěk-
nou spolupráci s knihovnou, velké díky 
patří také panu starostovi, paní ředitel-
ce a paní zástupkyni za to, že si udělali 
na chvíli čas a přišli dětem zpříjemnit 
tak slavnostní dopoledne. 

Knihovnu Strání navštívily  
dětičky ze školek

KNIHOVNA a IC
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Přístav plný aktivit v létě
Po dlouhé covidové nečinnosti jsme 

konečně v červnu mohli obnovit ales-
poň některé plánované aktivity pro 
děti.

Konaly se hodiny tanečků ZUMBA 
KIDS, lektorkou je Dominika Maláro-
vá a na její lekce plné hudby a pohybu 
chodilo kolem 30 dětí. Proběhly i úvod-
ní hodiny Zálesáčku, kde je lektorkou 
zasloužilá maminka pěti dětí Zuzka 
Pospíšilová. V Zálesáčku se jí sešlo 
přes dvacet šikovných kluků a holek, 
kteří mají rádi přírodu a objevování. 
A také byla uspořádána jedna lekce 
In-Tvoření, ale zde měla lektorka Ma-
ruška Otte menší účast kvůli hezkému 
letnímu počasí, které už lákalo děti  
k lítání venku. Začátkem června probě-
hl workshop pro děti s názvem „naša 
tradice“ na Štrbákovci, který byl pod 
mým vedením zaměřen na poznávání 
plodin, bylinek, kreslení krojů, pozná-
vání výšivek straňanského kroje. 

Protože se však přiblížily prázdniny, 
vymyslely jsme volné pokračování na-
šich kroužků ve formě „PRAZDNINO-
VÉ ČTVRTKY PLNÉ AKTIVIT“ a tak se 
Vaše děti mohly každý čtvrtek přidat  
a zažít letní prázdninová dobrodružství. 

V prvním prázdninovém čtvrtku 
jsme měli ZUMBU a HRY, další čtvrtek 
probíhalo LESNÍ OBJEVOVÁNÍ a TVO-
ŘENÍ MANDAL, čtvrtek 15. 7. děti strá-
vily U TETINKY NA ŠTRBÁKOVCI, praly 

prádlo na valše, trénovaly tanec Pod 
šable, a upekli jsme společně pekáč 
buchet honzovek. Tady se patří podě-
kovat kuchařům na Zámečku, že naše 
buchty dozlatova upekli a my si pak 
na nich moc pochutnali. Další čtvrtek 
přišel na řadu „DEN S ŽIVLY“ – voda ve 
znamení zumby na koupališti, vzduch 
všude kolem nás, země spojená  
s hrátkami – malování hlínou na trič-
ka a ohýnek na opečení špekáčků.  
O týden později jsme vzali děti na TRA-
DICE – SKLO A VODA, navštívili jsme 
rodinnou sklárnu Ladi Breznického, 
kde se všem dětem moc hezky věno-
vali a děti si zažily, jaké by to bylo být 
sklářem. Cestou k cicůrku se hrály hry 
a plnily úkoly a u vodárky nás čekala 
Radka Breznická, která dětem ukáza-
la, kde se bere voda, kterou doma pi-
jeme a provedla nás úpravnou vody. 
Moc děkujeme za poutavé povídání, 
které děti zaujalo. Následoval úplně 
upršený čtvrtek s názvem „VESMÍRNÉ 
TVOŘENÍ“, který si děti užily v sále ve-
dle IC a tvořily rakety a různé vesmír-
né příšerky. Na čtvrtek 12. 8. „ZUMBA  
A MÍČOVKY“ zas přišly děti, které si rádi 
tancují a hýbají se. Předposlední čtvr-
tek nese název „straňanské poklady“ – 
a budou to hry v přírodě a putování.

Každý čtvrtek se nám tu sešlo ko-
lem třicítky dětí, které si dopoledne  
s námi užily.

KNIHOVNA a IC

Věříme, že jsme potěšili našimi ak-
tivitami, které byly pořádány v rámci 
projektu přeshraniční spolupráce Inte-
rreg V-A, SR-ČR. Tento projekt zaštiťuje 
Evropská unie a jeho účelem je zvyšo-
vání kvality života na venkově pomocí 
vytváření komunitních škol a aktivit 
pro děti i jejich rodiče. Garantem je 
Mikroregion Východní Slovácko. Z to-
hoto zdroje jsou financovány lektorky 
i aktivity. 

Těšíme se na aktivní podzim a věří-
me, že vloni plánované kroužky, kurzy  
a aktivity společně rozjedeme.

Barbora Macková, 
koordinátorka projektu
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Od 21. června 2021 byla na Zámečku 
ve Strání k vidění putovní (a prodejní) vý-
stava velkoformátových fotografií Nové-
ho Zélandu paní Vlaďky Kennett s názvem 
„IN MY ELEMENT – VE SVÉM ŽIVLU“.

Nádherné scenérie z hor i moří tohoto 
ostrova spojené s poutavým vyprávěním 
paní Vlaďky si nenechali ujít ani žáci dru-
hého stupně naší školy. Dozvěděli se, jak 
se na Novém Zélandu žije, co se tam jí, 
jak se tam mluví a dá studovat angličtina, 
nebo odjet za prací, a přitom procestovat 
tyto ostrovy. Co říká o svých kouzelných 
fotografiích sama autorka? 

„Nový Zéland je svými přírodními kle-
noty dnes již hodně známý, nicméně 
díky mým různorodým aktivitám a ze-
jména díky průvodcování po celé této 
nádherné zemi, jsem měla skvělou pří-
ležitost se dostat na opravdu unikátní 
místa. Ať už pěšky na horských túrách, 
ve vrtulníku během záchranářské akce, 
v sedle koně, na kole nebo lodí – každý 
zážitek, prostředí, světlo či situace – to 
vše bylo motivem mých fotografií.“

Kus Nového Zélandu ve Strání www.strani.cz 
in English

Webové stránky 
obce Strání dostanou 
světový rozměr. Ptáte 
se proč, jak? Jedno-
duše budou konečně 
dvoujazyčné. 

Během podzimu 
zpracujeme anglickou variantu našich 
webovek. Hlavním dílem se o to zaslou-
žila paní Mgr. Jana Dyčková (roz. Šimoní-
ková), která se po dlouhých letech vrátila 
do rodného Strání-Květné a rozhodla se 
nezjištně pomoct a přiložit ruku k dílu. 

Celý život se angličtině věnuje a vy-
učovala ji na universitách. Přeložila sek-
ce našeho webu, které jsou důležité pro 
návštěvníky ze zahraničí. Velice si její po-
moci vážíme a za všechny, kterým bude 
anglická verze webu k užitku vyslovuji 
veliké „thank you very much“. 

Těšíme se na paní Janu Dyčkovou  
i jako na lektorku kurzů angličtiny, které 
zahájíme koncem srpna. 

KNIHOVNA a IC

Využili jste možnosti a přišli se na 
Zámeček do obřadky na fotografie po-
dívat? Byly vystaveny do 25. července 
2021. Pokud ano, jistě se mnou souhla-
síte, že to stálo za to!

Pokud by vás o fotografiích nebo No-
vém Zélandu cokoliv zajímalo, můžete 
paní Vlaďku, která ve Strání žije, kontak-
tovat přes její web: www.vladkakennett.
com 

Děkujeme paní Vlaďce i vedení Zá-
mečku za milou spolupráci.

Ve Strání vyšlo sluníčko a obloha byla 
bez mráčků, přesně taková sobota če-
kala návštěvníky našich památkových 
domků. O víkendu 5. - 6. 6. 2021 v čase 
9:00 – 17:00 se na celém Slovácku ko-
nala akce „Víkend památkových domků“.  
U nás jsme otevřeli pro veřejnost oba 
naše obecní domky a vytvořila jsem k této 
příležitosti doprovodný program a komen-
tované prohlídky domečků.

Děti mohly vymalovávat obrázky stra-
ňanského kroje, poznávat „po čuchu“ 
bylinky našich luk, po hmatu a naslepo 
poznat čočku, obilí, pohanku… Tato po-
znávačka měla velký úspěch a ani většina 
dospěláků nerozpoznala všechny plodiny. 
Pokud chtěl někdo uvařit kafé, musel si ho 
umlet v starém ručním mlýnku na kávu. 
Návštěvníci mohli také ochutnat výborné 
česnekové osúchy a tvarohovou buchtu 
na plech. Za tyto dobrůtky vděčíme a dě-
kujeme Restauraci Kavárna Květná. Pro 
dospěláky tady byla ke koštu i slivovica. 
Můj domácí bylinkový sirup s vodů z ci-
cůrka zas ocenili děti i řidiči.

Sobotní odpoledne oživily i děti z Javo-
rinky, které si došly zatancovat a zazpívat 
na trávu vedle domečků. Moc chválím 

Víkend na Štrbákovci a Kohnovci
rodiče i vedoucí, že děti došly v kroji. Ale-
spoň je po dlouhé době zase vyvětraly. 
Zaskákaly si podšable, holky si zazpívaly, 
muzikanti si donesli husličky, harmoniku 
i trubku. No prostě bylo veselo. Proběhl  
i dětský wokrshop na téma „tradice“. Po-
znávaly se také výšivky ze straňanských 
rukávců, znáte názvy výšivek? Na mako-
vičku, na povětrňák, na jablčko… Moc díky 
Katce Myšinské za pomoc s realizaci a za 
to, že udržuje tradiční řemeslo – vyšívá-
ní. Děkuji i holkám z Netáty, že domeček 
Kohnovec vyuklízaly, všeci jsme to ocenili!

Taky děkuji holkám pomocnicám Va-
nesce Barberino a Zuzance Tannerové, 
byly se mnou celou sobotu a pomáhaly 
s čím bylo třeba. Díky letí i Růžence z ob-
chůdku Domácí štěstí za tradiční mušká-
ty do okýnek, osázení letniček, skalniček 
na dvorku a za zapůjčení kočárků, které 
slavily u holčiček i dam velký úspěch. 
Miminko v peřince – Kateřinka, měla na 
sobě krajkový obleček po mojí prapraba-
bičce Barboře Matyášové, porodní babce 
ve Strání a Květné.

Neděle se nesla také v duchu návštěv, 
zavítalo k nám spoustu přespolních.  
Z míst, které si pamatuji, vzpomenu místa: 

Karviná, Příbram, Jihlava, Bánov, Stará 
Turá, Starý Hrozenkov, Uh. Hradiště aj.

Během víkendu nás celkem navštívilo 
142 osob.

Nabídla jsem paní učitelkám 1. stupně, 
že jim v pondělí a úterý dopoledne udělám 
komentované prohlídky s tvořením a po-
znávačkama pro děti a řeknu Vám chytly 
se toho všechny třídy… Některé paní uči-
telky byly dokonce na Štrbákovci poprvé 
za 30 let, co ve Strání učí. Z reakcí vím, že 
se tam dětem líbilo a odnesly si spoustu 
cenných informací a zážitků. Dveřmi do-
mečků tedy za pondělí a úterý prošlo 137 
žáčků a 9 vyučujících.

Na závěr jen toto: byla to pro mě orga-
nizačně velmi náročná akce, ale na dru-
hou stranu plná radosti, obdivu, milých 
setkání a pozitivní energie… Kéž by tako-
vých akcí mohlo být i v následujících le-
tech dostatek.

Barbora Macková

11



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

Další mladý chemik
Ani koronavirus nezabránil úspěchu 

Adama Želibabky v soutěži Mladý che-
mik. Adam získal v krajském kole krás-
né 8. místo.

Soutěž se snaží představit chemii 
jako vědu hravou a zábavnou, praktic-
kou i poetickou, jako disciplínu, která má 
budoucnost, protože skýtá široké mož-
nosti studijního i pracovního uplatnění.

Tímto bych ráda Adamovi poděkova-
la, že se v této nelehké době distanční 
výuky dokázal tak krásně připravit. Své 
vědomosti si bude dále prohlubovat na 
Střední průmyslové škole v Hranicích 
na oboru Požární ochrana - chemický 
specialista. Udělal všem radost a přeje-
me mu hodně úspěchů.

    
 Jitka Bartošová

Děkujeme SRPDŠ
Vedení školy děkuje SRPDŠ za fi-

nanční zabezpečení výukového progra-
mu pro všechny žáky naší školy. Výuko-
vý program proběhl v pátek 18. června, 
žáci se rozdělili do čtyř skupin a poznali 
záchranářského psa labradorku Tessi. 

Lektorka, paní Nová, se věnuje ca-
nisterapii i výcviku záchranářských 
psů. Žákům představila činnosti, které 
záchranářský pes zvládá. Během pro-
gramu procvičila pravidla první pomoci  
a žáci si také prakticky vyzkoušeli ma-
sáž srdce. Program probíhal na škol-
ním dvoře a žákům se velmi líbil.

     
Marie Šimková, zástupkyně ředitelky 

Dějepisné projekty
V závěru prvního pololetí se konalo 

okresní kolo dějepisné olympiády – letos 
netradiční online formou, kde nás repre-
zentovala Markéta Popelková z 8. A, kte-
rá se stala úspěšnou řešitelkou! 

Během druhého pololetí si žáci 6. – 
8. tříd zpestřili distanční výuku soutěží 
Můj život v době covidové, kterou již 
pošesté vyhlásilo středisko orální his-
torie, jenž funguje při katedře historie 
na Pedagogické fakultě Západočeské 
univerzity v Plzni. 

Orální historie je poměrně mladé od-
větví, v němž se badatelé snaží zachy-
tit nejnovější dějiny pomocí rozhovorů 
s pamětníky. Obdobnou roli si zkusili  
i naši žáci, když si sestavili otázky pro 
své rodinné příslušníky a pokusili se 
zmapovat, jak se změnil jejich život  
v ,,době covidové‘‘. 

Vítězná místa naše škola sice ne-
obsadila, přesto byly vybrané práce 
oceněny balíčkem s drobnými cenami  
a účastnickým listem. 

Po návratu do prezenční výuky sed-
máky čekal projektový den s názvem 
Den, kdy se mlčelo, aneb jak se žilo li-
dem v Československu po roce 1948?, 
který byl financován z projektu Šablo-
ny II. Součástí projektového dne byl 
workshop vedený lektorkami z organi-
zace Post Bellum, během něhož se žáci 
vžili do rolí jednotlivých obyvatel vesni-
ce Úboč na Domažlicku a snažili se v 
jejich postavení řešit situace, jež souvi-
sely s vývojem komunistického režimu 
a kolektivizace vesnice. 

     
  Marie Adamová

Recitační soutěž
V měsíci květnu proběhla na naší 

škole třídní kola Recitační soutěže, kde 
vítězové z každé třídy prostřednictvím 
videonahrávky postoupili přímo do 
krajského kola. Po ukončení rotační  

výuky se uskutečnilo i samotné školní kolo.  
Z 26 postupujících recitátorů I. stup-
ně získalo ve svých kategoriích diplom  
a knihu s věnováním 16 žáků. Nejlepšími 
oceněnými recitátory se staly: Šárka Pav-
lušová (1. A), Stella Luzarová (1. B), Eliška 
Grebíková (2. A) a Aneta Málková (4. B).

     
  Alena Žďárská

Soutěž školního projektu 
- Ovocentrum

Žáci I. stupně se v průběhu května 
zapojili do soutěže Ovoce a zelenina 
do škol – „Důležitý vitamín C“ a Mlé-
ko do škol – „Vypij mě a znovu použij“.  
V první části se děti seznámily s důleži-
tostí vitamínu C a jeho zastoupením ve 
vybraném ovoci a zelenině. Tento vita-
mín pak výtvarně ztvárnily. 

Druhá část byla praktická. Děti vyro-
bily z použitých prázdných plastových 
lahví výrobky, které pak mohou sloužit 
v běžném životě. Nejaktivnější třídy 
a nejkreativnější žáci byli odměněni 
multifunkčními nákrčníky a barevnými 
propiskami.

Alena Žďárská

ZUŠKOVÁ OLYMPIÁDA 
aneb TALENT STRÁNÍ 
2021

Letošní školní rok byl 
velmi náročný pro uči-
tele ZUŠ, žáky i rodiče. 
Distanční výuka kladla 
na všechny mimořádné úkoly a poža-
davky. Všichni jsme se museli naučit 
spoustu nového. Přesto se nám poda-
řilo zorganizovat 1. ročník soutěže TA-
LENT 2021. Chtěli jsme tak motivovat 
žáky, aby domácí příprava měla něja-
ký cíl a směřování. Soutěž proběhla  
v hudebním i výtvarném oboru. Přípra-
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Ani v letošním školním roce se nám 
nevyhnula distanční výuka. Tentokrát 
už jsme ale na ni byli připraveni a výuka 
probíhala na společné platformě MS 
Teams, která se nám velmi osvědčila. 
Ve výuce jsme se zaměřili převážně na 
hlavní předměty – český jazyk, matema-
tiku, cizí jazyky, dějepis a přírodovědné 
předměty. Výuku jsme se snažili zpestřit 
různými kvízy, online besedami, exkur-
zemi či soutěžemi. Žákům jsme zapůjči-
li 10 notebooků, webkamery a sluchát-
ka. Zavedli jsme individuální konzultace 
(jeden žák na jednoho učitele), otevřeli 
družinu pro děti rodičů vybraných pro-
fesí a s žáky devátých tříd jsme procvi-
čovali učivo na přijímací zkoušky. Online 
výuku perfektně zvládala i naše ZUŠ.  
V dubnu proběhl online zápis do prvních 
tříd ZŠ a v květnu do ZUŠ.

Školní jídelna pravidelně vařila pro 
žáky na distanční výuce, a ti měli mož-
nost si stravu odebírat do jídlonosičů. 

Během tohoto období jsme se zamě-
řili i na vylepšení prostor ve škole – pro-

Projektové dny ve škole, Foto2 Pro-
jektové dny ve škole, Foto3 Projektové 
dny ve škole)

V rámci udržitelnosti projektu „Re-
konstrukce odborných učeben a zajiš-
tění jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání“ 
proběhly v naší škole projektové dny 
na téma „Přírodní vědy“ a „Komunika-
ce v cizím jazyce“ pro děti z MŠ Strání, 
žáky ze ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí, ZŠ a MŠ 
Korytná a Školy Březová. Předškoláci 
z MŠ Strání měli zároveň možnost si 
prohlédnout prostory školy, protože 

běhla kompletní výměna podlah, stolů  
a židlí ve školní jídelně, výměna nábytku 
ve sborovně a výměna podlahy v prosto-
rách nad tělocvičnami. 

Myslím si, že po dlouhém období di-
stanční výuky se žáci těšili opět do ško-
ly a sami uznali, že prezenční výuka je 
nenahraditelná.

Celý školní rok probíhal ve spolu-
práci s rodiči, z nichž většina pravidel-
ně dohlížela na domácí výuku a plnila  
s dětmi zadané úkoly, za což jim velmi 
děkujeme.

Iva Stupková, ředitelka školy

naplánované pravidelné návštěvy ško-
ly se z důvodu pandemie nekonaly.   
V chemii pro žáky paní učitelka připra-
vila řadu zajímavých pokusů z praxe,  
v anglickém jazyce interaktivní hry, pís-
ničky a říkanky. Příjemné bylo vzájem-
né setkání nejen žáků, ale i vyučujících 
z okolních škol. Věřte mi, že i když jsou 
školy od sebe jen kousek, byli někteří  
v naší škole poprvé a co je důležité, 
všem se naše škola líbila.

Iva Stupková, ředitelka školy

Distanční výuka v ZŠ a ZUŠ Strání

Projektové dny ve škole

va začala distanční formou, žáci vytvá-
řeli domácí nahrávky a výtvarné práce. 
Porota pak vybrala ve všech studijních 
oborech, v každém nástroji a ve výtvar-
ce ty nejlepší výkony a díla. 

Vyvrcholením soutěže byl mimo-
řádně povedený KONCERT TALEN-
TŮ 2021, který se setkal s potleskem  
a chválou diváků. Výtvarníci svoje prá-
ce představili na VERNISÁŽI. Kromě 
soutěžních prací na téma STROM zde 
byly ke zhlédnutí díla z celého školního 
roku a také absolventská výstava Emy 
Zámečníkové. Obě akce byly věnovány 
rodičům za jejich pomoc při distanční 
výuce. DĚKUJEME VÁM!

     
  Anna Přikrylová
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Máme piknik!
Děti, víte, co je to piknik? Nevíte? No 

přece zahrada, tráva, sluníčko, deky  
a dobroty. A přesně to si užily děti třídy 
Sluníček ze Strání ve čtvrtek 24. června. 
Pochutnaly si na párku v rohlíku, šťav-
natém ovoci, opalovaly se na dekách, 
využily brouzdaliště a novou zahradní 
kuchyňku. Moc si zahradní párty užily 
a už se těší na další.

Cvičný poplach 
Hasiči SDH Strání přijeli s houkač-

kou do našich Mateřských škol, aby 
,,uhasili,, vzniklý požár v kuchyni… Děti 
si nacvičily evakuaci z mateřské školy  
a poté jsme debatovaly nad tím, jak se 
v případě hrozícího nebezpečí zacho-
vat. Hasiči ,,uhasili,, požár a provedli 
kontrolu celé budovy, zda v ní někdo 
nezůstal. Děti si pak prohlédly vybavení 
hasičského auta a kdo měl zájem, tak 
se mohl i v autě posadit a prohlédnout 
si ho zevnitř. Děkujeme hasičům za 
cvičný poplach a za ukázku techniky.

Včeličky v lese
Dne 24. 6. 2021 se naše třída Včeli-

ček vydala na procházku do lesa. Ces-
tou jsme se zastavili u paní Grebíkové 
na ovečky a udělali si svačinku na paře-
zu. V lese se děti neskutečně vyřádily. 
Překážková dráha, skoky přes kaluže  
a stavění domečků pro lesní skřítky děti 
náramně bavilo. Po příchodu na škol-
ní zahradu si všechny děti dopřávaly 
zasloužený odpočinek na dekách pod 
stromy. Byly unavené, leč plné zážit-
ků a nového poznávání. Všem se nám 
procházka moc líbila. Pro všechny děti 
byly připraveny diplomy, ze kterých 
měly velkou radost.

Noc s předškoláky
V pátek 11. 6. proběhla společná akce 

obou školek “NOC S PŘEDŠKOLÁKY“.
Jako první nás čekal zábavný pro-

gram s Pavlem Novákem plný písniček 
a soutěží. Poté jsme se vydali osvěžit 
zmrzlinou a po chvilce hraní a „řádění“ 
na zahradě jsme si opekli všichni spo-
lečně špekáčky. Večer na děti čekalo 
kino, které bylo dle jejich výběru. Po 
skončení filmu, i když děti byly již dost 
unavené, zvládly ještě krátkou noční bo-
jovku, kde účast stvrdily otiskem prstu. 
Pak už jen honem do připravených po-
stýlek. Netrvalo dlouho a všichni usnuli. 
V sobotu ráno jsme společně posnídali 
dobroty, které nám připravily maminky. 
Po předání odměn jsme již netrpělivě 
očekávali rodiče. Úsměvy na tvářích  

a radost v očích byly pro nás velkou 
odměnou. Děkujeme Josefu Veselému 
alias ,,Fesojovi“ za přípravu kina.

Hasičská chata
Poslední akcí třídy Mravenečků byl 

ve čtvrtek 24. 6. výlet na hasičskou 
chatu. Ráno jsme všichni s nadšením 
vyrazili ze školky.  Cestou jsme měli do-
mluvené dvě občerstvovací zastávky.  
U Bruštíků (rodiče Marušky) na nás če-
kal osvěžující ovocný pohárek, druhou 
zastávkou byla výborná svačinka u Hr-
báků (rodiče Davídka). Největší překva-
pení nás ale čekalo na cestě na rybník. 
Potkali jsme Sněhurku (maminka Elen-
ky), která měla pro děti připravenou hru 
s plněním úkolů od trpaslíků. Děti byly 
nadšené a neměly čas si stěžovat na 
únavu. Velké poděkování. Na chatě jsme 
poobědvali, odpočinuli si, v lese postavili 
domečky pro zvířátka. Zbytek odpoled-
ne jsme si užili už společně s rodiči. 

Zprávičky ze školky
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Závěrem chceme poděkovat všem 
rodičům ze třídy Mravenečků za veške-
ré občerstvení, pamlsky, dárečky, dort  
i ovoce, které pro děti zajistili na všech-
ny naše společné akce. DĚKUJEME.

Pasování Mravenečků
V úterý 15. 6. 2021 proběhlo v MŠ 

Strání slavnostní pasování předškoláků 
za přítomnosti paní ředitelky a rodičů. 
S dětmi jsme se společně rozloučili pís-
němi. Ze školky odchází celkem 20 dětí, 
které dostaly hezké dárky na cestu do 
školy. Doufáme, že vzpomínky v našich 
srdcích zůstanou a bude nám je připo-
mínat krásně provedená prezentace fo-
tek dětí od začátku jejich příchodu do  
MŠ – kdy byly ještě malá sluníčka, až 
po předškoláky mravenečky.

Pasování Berušek
Den 22.6.2021 byl pro naše předško-

láky dnem slavnostního PASOVÁNÍ NA 
ŠKOLÁKY. Nejprve nastoupili na barev-
né značky, aby se všem rodičům, ml. 
dětem i hostům představili, a pak už 
začali zábavným programem s hudbou  
a s barevným padákem. Po slavnost-
ním pasování květinou od paní ředi-

telky následovala přehlídka aktovek  
a průchod ,,školní slavobránou“. Školáci 
si vyzkoušeli, zda dokáží s aktovkou na 
zádech zavázat neposlušnou tkaničku, 
s grácií se zatočili dokola a zazpívali pí-
seň na rozloučenou. Potom už bouchly 
špunty a začala oslava – děti ochutna-
ly dva výborné dorty a spoustu dalších 
dobrot. Děkujeme rodičům za krásné 
květiny, pěkné a užitečné dárky a za ob-
čerstvení, které nachystali na sváteč-
ní odpoledne. Dětem přejeme krásné 
prázdniny a šťastný krok do školy!

Výlet na Šajbu
V úterý 15. června jsme s třídou Be-

rušek a Sluníček vyrazili na Šajbu. Ráno 
jsme se setkali ve školce, každý si dal 
na záda svůj batůžek a po žlutých fá-
borkách jsme se vydali na cestu. První 

zastávka byla na dětském hřišti u vo-
dárny, kde jsme se posilnili svačinou. 
Po cestě na chatu nás čekalo splnění 
několika úkolů – chůze po kládě, hle-
dání kytiček a brouků a také záchrana 
šneka. Po příchodu se děti vyřádily na 
průlezkách, některé stavěly z klacíků 
domečky pro hmyz a jiné prozkoumá-
valy blízký potůček. Po obědě přišel čas 
na zasloužený odpočinek. Starší děti 
si ustlaly v lese pod stromy na dekách  
a mladší děti si poslechly pohádku v cha-
tě. Pak už nás čekalo jen předání medailí 
a plní dojmů a zážitků jsme vyrazili na 
cestu zpět. Děkujeme za zapůjčení cha-
ty, kde jsme strávili příjemný den.

Za kolektiv MŠ sestavila 
Jarmila Straňáková

Všechno, co opravdu potřebuji znát, jsem se naučil  
v mateřské školce.  

                                                                                       Robert Fulghum 

 

70 a 60 let – tak dlouho jsou v provozu naše mateřské školy. 

Při příležitosti obou výročí Vás srdečně zveme  

na  DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ  
v obou školkách 

v úterý dne 31. 8. 2021 od 8.00 do 16.00 
Přijďte si zavzpomínat na Vaše předškolní léta 

a podívat se, co se u nás změnilo…  

 

Mateřská škola Strání, Květná 
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Vážení čtenáři zpravodaje, dovolte, 
abych za sebe i širokou folklorní veřej-
nost pronesl o Vlastě Grycové a vlastně 
i k ní pár vět.

Píseň Ach, lásko, lásko Vlasta zpíva-
la velmi ráda. „Slyšelas, Vlasto, jak se v 
tomto velebném prostoru krásně nesla 
i před chvílí? 

Vím, že nemůžeš dnes odpovídat, ale 
tvá duše v tomto kostele určitě někde 
usedla a má radost, kolik tvých přátel 
přišlo, mnozí i v kroji. Ano vím, že bys ve 
své skromnosti prokazování pocty od-
mítla, ale přece jen, každému odevzdej-
me, co mu patří.

Trochu mne mrzí, že už mne nemů-
žeš opravovat podobně, jako když jsem 
v neúplné oktávě svých gajd přehrával 
tvé melodicky klenuté písně, a že neu-
slyším to tvé káravé: «To tak neni, to je 
takte.»

Že já dnes budu o Tobě povídat bez 
tvých upřesnění, to mi též odpusť.

Když se v průběhu druhé světové 
války - 9. února 1943 narodila ve Strání 
Vlasta Grycová, rodným jménem Konči-
tíková, byl život v této dědině nesmírně 
těžký. Lidé však uměli těžkosti překoná-
vat dobrým slovem, družností a písní.  
V rodině Vlasty se zpívalo obzvlášť hoj-
ně a písňovou pamětí vynikala zejména 
její maminka Alžběta. 

Zpěvník Vlastiny maminky, který 
nosila, tak jak bylo kdysi zvykem, jen 

Vlasta Grycová
rozloučení v kostele dne 24. 7. 2021

v hlavě, byl obzvlášť rozsáhlý. Plný ba-
lad, milostných romancí i trefných ta-
nečních popěvků. I na turecké vpády  
a vojenské události ve zdejší kotlině se  
v něm vzpomíná. 

Když sudičky zavítaly ke kolébce 
malé Vlasty, věděly, že nejcennějším 
darem, kterým mohou dítěti posloužit, 
aby se cenný zpěvník uchoval, bude 
krásný hlas a fenomenální písňová pa-
měť. Pak už stačilo jen zařídit, aby mla-
dičkou zpěvačku, žijící ve zpěvné dědině 
a poslouchající téměř dennodenně ma-
minčiny písně, objevili na konci padesá-
tých let minulého století při svých potul-

kách moravskoslovenským pomezím 
primáš Jaroslav Staněk a cimbalista Ja-
roslav Čech a přivedli ji do Hradišťanu. 

Byla to oběť, jezdit ze Strání až do 
Uherského Hradiště. Odjíždět po poled-
ni, vracet se k půlnoci a ráno jít brzy do 
práce malovat sklo. Oběť se však vypla-
tila, v Hradišťanu uzrál její cit pro před-
nes písně.

Když byla po roce 1968 činnost Hra-
dišťanu z politických důvodů omezena, 
Vlasta začala i se svým manželem Jo-
sefem sloužit folkloru v uherskobrodské 
Olšavě, kde byl primášem vynikající te-
norista Luboš Málek. Ale to už byla Vlas-
ta natolik vyzrálá zpěvačka, že si jí všiml 
i profesionální BROLN a ona se pak sta-
la jednou z jeho nejvýraznějších pěvec-
kých tváří.  A to v kruhu zpěváků zname-
nitých. Vzpomeňme například Luboše  
a Dušana Holého, Martina Hrbáče, Jož-
ku Severina, Jarmilu Šulákovou, Josefa 
Piláta. I vynikajících primášů, se kterými 
Vlasta spolupracovala, byla celá řada: 
Bohumil Smejkal, Jindřich Hovorka, Jan 
Kružík, Radek Zapletal, Bohdan Varchal, 
František Černý. Úpravě písní pro Vlastu 
Grycovou se též věnovaly skutečné 
osobnosti jako Jaroslav Jakubíček, Ja-
romír Nečas, František Dobrovolný, Ra-
dek Zapletal, Jan Rokyta a mnoho dal-
ších. A tak vystoupení i nahrávek bylo 
nemálo. 

Vlasta byla pro svůj podmanivý způ-
sob zpěvu i milou povahu vyhledávanou 
zpěvačkou pro široké folklorní publikum, 
a tak muzik, se kterými spolupracovala, 
jsou desítky. Dnes by se jen těžko na-
šel primáš a dobrý zpěvák, který by ji 
neznal. 

Já jsem měl to štěstí, že přijímala 
účinkování i v mých pořadech, v nichž 
byla vždy klenotem. Ať už to byly pořady 
o lásce, svatbách, vánoční zpěvnosti či 
bujarý masopust. 

Není proto divu, že na jednom z pořa-
dů Festivalu masopustních tradic jsme 
Vlastě Grycové nasadili na hlavu skle-
něnou korunu a prohlásili ji za královnu 
Strání, jeho písní a celého moravského 
folklóru.

Ano, Vlasta Grycová byla královna. 
Přitom královnou přitažlivou zjevem, 

KULTURA
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naturelem i písňovým projevem. Když 
zpívala ukolébavky, čišela z nich něha, 
její balady ohromovaly napětím, až 
divák zatajoval dech, ve svatebních 
písních odkrývala v nádherných meta-
forách posvátnost manželství a těžký 
úděl vdaných žen, romance okouzlo-
valy milostností, v koledách v jejím al-
tovém tremolu zvonily vánoční rolničky, 
do sedláckých nejednou vedle rytmu 
přidávala i šťavnatý humor. Vlasta byla 
zpěvačka, která uměla najít písničku 
pro každou příležitost. A do písní se  
dokázala ponořit tak, že příběhům,  
o nichž zpívala, člověk věřil. V baladách 
se nad neštěstím lidí nejednou rozpla-
kala a o lásce zpívala tak, jako by jí byla 
přímo zasažena. 

Jak jsem já osobně Vlastu poznal, 
byla nejen vynikající zpěvačka, byla i 
neobyčejně laskavý člověk. Choulostivé 
věci komentovala s nadhledem i humo-
rem. A tak setkání s  ní vždy pohladilo 
duši. A jiskřilo i veselými příhodami. 

„Vlasto, doufám, že se nebudeš zlo-
bit, když jednu prozradím.“ 

 Naše fašanková obchůzka s tancem 
Pod šable se nikdy nemohla vyhnout 
Vlastině domu. Po zatancování nás 
vždy pohostila svými koblihami a nali-
la slivovice. Jednou nám však pití příliš 
nešlo. Vše rozluštil až její manžel Josef, 
který přišel domů. „Ty nešťastnico, cos 
jim to naléla, šak to já mám nachystané 
do odstrikovačů do auta,“ objasnil zvlášt-
ní chuť kořalky.

Vlasta zpívala nejen na prestižních 
folklorních scénách, ale velkým hybate-
lem věcí byla i ve svém rodném Strání. 
Zdejší kulturu učinila předmětem zá-
jmu řady folkloristů, hudebníků i filma-
řů. Život bez písně si Vlasta představit 
nedovedla. Její hlas zněl na místních 

svatbách i v dílně ve sklárně, kde malo-
vala sklo a aby měla i své následovnice 
v rodné obci iniciovala založení ženské-
ho pěveckého sboru Netáty, ostatně  
i název Netáty po zdejší kouzelné bylině 
byl její nápad. K lásce k folkloru přivedla 
i své potomky. Po Vlastě se dnes jmenu-
je i dřívější cimbálová muzika Husličky, 
kde je primáškou její dcera Anička a kde 
hrají i její vnučky Helenka a Veronika. 

Vlasto, od tvých milovaných Netát 
ti musím přečíst jejich vzkaz: „Odešla 
jedna z nás, kamarádka nám nejmilej-
ší. Praví sa, že každý si z tehote světa 
odnese len to, co rozdá. A Vlasta roz-
dávala plné náruče krásných pěsniček 
a chuť žiť. Děkujeme ti z celého srdca 
za chvilky s tebú, za tvůj úsměv, poko-
ru a skromnosť, všecko to, čím si nás 
obdarovala. Tvůj krásný hlas tu s nama 
bude s každú tvojú pěsničkú navěky.“

Jak jsem i já Vlastu poznal, nezkazila 
žádnou zábavu, naopak mnohdy vévo-
dila. A písničky znala i ty trošku nezbed-
né. Ve filmovém dokumentu Folkloriky 
Fenomén Vlasta jejich užití však sváděla 
na mě. To ten Popelka. On to začal, no  
a já sem sa nemohla nechat zahanbiť, že 
takové nepoznám. 

Ale i takové písničky zpívala Vlasta  
s noblesou. To dokáže jen vynikající 
zpěvák, skutečná osobnost.

Před nedávnem mne zaujala filoso-
fická úvaha, že smrt je natolik přiroze-
nou součástí života, že bez smrti by lid-
ský život neměl svou cenu. 

Ano, cenu Vlastina života si uvědo-
mujeme zejména dnes. Nejvíc zajisté 
nejbližší rodina, která v ní ztratila osob-
nost, s níž byla svázána pouty nejužší-
mi. Ztráta však přesahuje rodinné vaz-
by. Postihuje jak Strání, jehož písňovou 

duchovní kulturu šířila i v zahraničí, tak 
moravský folklor vůbec. 

Naštěstí však po Vlastě zůstaly stov-
ky hudebních nahrávek uchovaných  
v archivu Českého rozhlasu, její přínos 
folkloru je zobrazen v řadě filmů a za-
chycen na mnoha hudebních nosičích. 
A též hřeje pocit, že její písně se staly 
součástí repertoáru mnoha souborů  
a zpěváků, a že budou zpívány ještě  
i generacemi, které teprve přijdou

Vlastin odkaz lidové písni je nezmě-
řitelný, podobně jako její láska k písni. 
Kterou píseň měla nejraději se určit 
nedá. Jednu z nich bych však chtěl cito-
vat na závěr. Jde o píseň Prší déšť, kte-
rou jsem ji slyšel zpívat na dvoře jejího 
domu za doprovodu primáše BROLNu 
Bohumila Smejkala, se kterým obzvláš-
tě ráda spolupracovala. Zejména po-
slední dvě sloky jsou překrásné:  

Keby boly hory
samé papírové,
aj voda atrament,
hvezdy písarové.

Keby to spisoval
všetek široký svet,
ešče by něspísal
méj lásky testament.

Vlasto, tvéj lásky testament – tvůj vel-
ký odkaz lásky - k rodině, lidem a písním 
určitě přesahuje až do nebe.

Vlasto, děkujeme!
Pavel Popelka
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V Galerii na Zámečku ve Strání byla 
v neděli 1. srpna slavnostně zahájena 
výstava obrazů místního rodáka, ma-
líře Stanislava Knotka, člena Sdružení 
výtvarných umělců moravsko-sloven-
ského pomezí. Název Horizonty Strání 
předznamenává téma výstavy – pano-
ramatické pohledy na Strání z mnoha 
úhlů pohledů, krajina Bílých Karpat  
v různých ročních obdobích i náladách. 
Pětaosmdesátiletý malíř obrazovým 
cyklem potvrzuje své velmi silné pouto 
k rodné obci a okolní krajině. „Narodil 
jsem se ve Strání, v domě, kde dnes žiji. 
Jako kluci jsme chodili na pasinek, my 
jsme měli kozy, někteří kluci pásli krávu, 
a tam jsem začal dělat rytiny. První ry-
tiny do kamene. Takové malé dárky pro 
kamarády.“ 

Výtvarné vzdělání získával později,  
v učení a zejména v době, kdy pracoval 
ve Slováckých strojírnách ve výtvar-
ném kroužku malíře Josefa Běhůnka. 
Námětově zůstal věrný Bílým Karpa-
tům: „Straňanský kotár, to je moje za-
milované téma. Je to dáno tím, že jsem 
se tady narodil a chodil tou krajinou 
od dětství. Bílé Karpaty mně zůstaly  
v srdci až dodnes. Když jsem šel do dů-
chodu, tak jsem se dokonce vrátil sem, 
do rodného domku. Mám v něm ateliér  
a stačí, když vyhlédnu z okna nebo 
vyjdu na stráň a přede mnou je nepře-
hledné množství témat.“

To nepřehledné množství námětů  
a témat dokládá i uvedená výstava. 
Zdejší krajinu maluje zamilovanýma 
očima, někdy romantickýma, někdy 
zasněnýma, někdy nostalgickýma, ale 
vždy očima milence zahleděného do 
jejích znamének krásy. V jeho zobraze-
ní nenajdeme bouřlivá mračna, větrné 
vánice, sociální dramata, devastující 
jizvy. Valéry jeho pastelů obrušují hra-
ny skal a jemným oparem zastírají vše 

Stanislav Knotek vystavuje na Zámečku

cizorodé a cizopasné. „Vybírám si z 
krajiny to, co ji ukazuje v lepším světle 
. Možná se může někomu zdát, že ma-
luji jen to, co vidím, že jsem ryze rea-
listický, ale není to tak docela pravda. 
Maluji krajinu tak, jak já ji vidím. Sna-
žím se ukázat nejen její vnější podobu, 
ale také její duši,“ dodává malíř.

K tomu je ale třeba připomenout, 
že Knotek není jen malířem krajin, ma-
loval a maluje i lidská sídla, chalupy 
a stavení, kapličky, boží muka, kříže, 
sochy a vůbec posvátná místa v regi-
onu, vytvořil četné malby, kresby i gra-
fiky s námětem Uherského Brodu, kde 
prožil 18 let života, náměstí, památky, 
městská zákoutí. Během svého života 
namaloval 370 obrazů většinou v oleji, 
pastelu a akrylu, na 500 kreseb a skic  
a na 120 matric grafických technik, 
většinou technikou suché jehly a lino-
rytu, z nichž se zrodilo na 2500 kusů 
grafických tisků.

Návštěvníky odpolední vernisáže 
přivítal starosta obce Antonín Popelka,  
o malíři a jeho tvorbě velmi hezky  
a trefně promluvil publicista Jiří Jilík  
a svým zpěvem pozdravil místní muž-
ský pěvecký sbor S.E.N., jehož je malíř 
rovněž členem. Výstava na Zámečku 
potrvá do konce letošního roku. Těší-
me se na Vás.

Barbora Macková, IC Strání

KULTURA
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narozené děti 
leden - červenec 2021 
30 dětí

Janásová Melánie, Janásová Viktorie, 
Adámek Artur, Hájnik Tomáš, Škopíková 
Josefína, Gardoňová Tamara, Mimocho-
dek Martin, Popelka Martin, Kužílková 
Julie, Macíčková Julie, Tobias Štajner, 
Janošová Eliška, Janča Dominik, Bruš-
tík Denis, Andrlík Samuel, Štancl Tim, 
Macíčková Týna, Kostelanský Oliver, Kr-
chňáková Nela, Vacula Tristan, Černíko-
vá Julie, Smetanová Kristiána, Miklovič 
Jakub, Janošíková Nela, Hodonský Max, 
Zetková Marie, Reňák Jáchym, Křápko-
vá Veronika, Škrabal Teodor, Škrabal Ni-
kolas, Veronika Zámečníková, Justýna 
Jurásková, Magdaléna Kohnová. 

Zemřelí občané 
leden - červenec 2021  
34 osob

Starobová Veronika (1919), Vin-
tr František (1949), Janigová Marie 
(1943), Pavluš Václav(1985), Zetka Petr 
(1968), Vašina Jozef (1940), Zámečník 
Jiří (1958), Zámečník Jan (1941), Vese-
lá Vlasta (1929), Grebík Antonín (1964), 
Havlík Václav (1960), Mikláš Antonín 
(1935), Tinka František (1944), Gardoň 
Josef (1950), Mikláš Jan (1935), Zá-
mečník Jan (1935), Popelková Marie 
(1974), Janigová  Marie (1951), Pejchar 
Karel (1949), Davidová Jitka (1967), Ha-
vlík Jindřich (1983), Pastorková Anna 
(1956), Knotek Peter (1939), Mikeska 
Karel (1959), Popelková Anežka (1940), 
Popelka Antonín (1952), Josef Zámeč-
ník (1929), Anna Miklášová (1949), Pet-
ra Kohnová (1969), Jan Žajgla (1979), 
Hana Hrbáková (1987), Vojtěch Kubela 
(1940), Vlasta Grycová (1943), Anna 
Stutzová (1948). 

Z matriky

Vítání občánků 
2021

Od začátku roku nás brzdil „pan 
Covid“ i v uspořádání obřadů „Vítání 
občánků“. To první letošní se konalo 
po dlouhých 5 měsících až 23. května 
2021 a přivítali jsme na něm do života 
13 dětí.

Za dodržení všech opatření jsme uví-
tali děti, kterým dali jejich rodiče tato 
krásná jména: Jan, Stella, Timea, Elen, 

Viktorie, David, Martin, Damián, Tomáš, 
Artur, Tamara, Tomáš a Martin. Některé 
děti už byly tak velké, že v kolíbce sedě-
ly nebo vedle ní dokonce stály.

Druhý termín vítání byl v neděli  
20. 6. 2021 a na Zámečku v obřadce 
bylo zase veselo... Vítali jsme do živo-
ta v naší obci další nové občánky. Jak 
se děti jmenují? Tobias, Eliška, Denis, 
Tim, Týna, Oliver, Nela, Julie, Kristiána, 
Jakub a Nela. 

Přejeme dětem i jejich rodinám všech-
no nejlepší a spokojený život ve Strání.

Barbora Macková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Návštěva Strání
Politici Benešík  
a Jurečka navštívili  
zařízení charity ve Strání 

V úterý 18. května nás v Domě s pe-
čovatelskou službou ve Strání navští-
vili předseda KDU-ČSL a poslanec PS 
PČR Marian Jurečka spolu s poslan-
cem PS PČR Ondřejem Benešíkem  
v doprovodu Davida Surého a Michala 
Výstupa.

Marian Jurečka se velmi zajímal  
o práci Charity Uherský Brod a Pečo-
vatelské služby ve Strání. Mimo jiné 
se hosté zajímali o problematiku vo-
zového parku pečovatelských služeb, 
financování aut a jejich obměně. 

Hosté vzpomněli na velkou pomoc 
Charity ve Vrběticích, prezentaci cha-
ritního díla na Velehradě v rámci Dnů 
lidí dobré vůle, ale i na nelehkou prá-
ci charitních pracovníků v době covi-
dové pandemie. Velmi pochvalně se 
hosté vyjadřovali k testování, které 
provádějí nad rámec svých povinností 

Pozůstalá rodina Knotkova děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě pana 
Petra Knotka. Děkujeme otci Matyášovi, 
zpěvačkám, paní varhanici, muzikantům 
a ročníku 1939. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s paní Vlastou Grycovou. 
Děkujeme zpěvákům, muzikantům, 
řečníkům, všem přátelům, spolužákům. 
Velké poděkování patří panu faráři Jiřímu 
Pospíšilovi, varhanici Haně Miklášové 
a zpěvačkám. Vlasta by roztáhla ruce  
a řekla: ZPÍVAJTE!

Smuteční rubrika

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s paní Petrou Kohnovou 
na poslední cestě. Srdečné děkujeme 
za slova soustrasti a květinové dary. 
Poděkování patří otci Jiřímu Pospíšilovi, 
paní varhanici, zpěvačkám a spolužákům 
z ročníku 1968/69 i všem ostatním, kteří 
se zasloužili o důstojné rozloučení se 
zesnulou.

Rodina Žajglová děkuje příbuzným, 
známým, ročníku 1979-80 a všem, kteří 
se přišli rozloučit a doprovodit na poslední 
cestě pana Jana Žajglu. Děkujeme za 
květinové dary a projevy soustrasti. 
Naše poděkování patří také muzikantům, 
zpěvačkám, schole, P. Jiřímu Pospíšilovi  
a MUDr. Končitíkové.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s paní Annou Pastorkovou 
na její poslední cestě. Děkujeme za 
květinové dary a projevy soustrasti. 
Poděkování patří otci Matyášovi, 
zpěvačkám, varhanici a muzikantům. 
Velké díky patří také ročníku 1956. 

Děkujeme všem, kteří doprovodili na 
poslední cestě pana Petra Trachtulce. 
Pozůstalá rodina upřímně děkuje ročníku 
1973 a rodinám za peněžité dary, 
květinové dary a projevy soustrasti

zdravotní sestry Charity Uherský Brod, 
vč. Miroslavy Havlíkové, mnoha pra-
covníkům několika firem a institucí na 
Uherskobrodsku.

Vedoucí služby Miroslava Havlíková 
provedla návštěvu jak pečovatelskou 
službou, tak odlehčovací pobytovou  
i odlehčovací ambulantní službou. 

Poslanec Ondřej Benešík, jako ob-
čan Strání a bývalý starosta obce, 
připomenul i dlouholetou spolupráci 
mezi obcí Strání a Charitou Uherský 
Brod, respektive sociálními službami, 
které Charita ve Strání poskytuje.

„Děkujeme za milé přijetí a za Vaši 
práci i práci celého týmu,“ přidal podě-
kování Marian Jurečka při loučení se 
se zástupci Charity. 

„My zase děkujeme za návštěvu  
a zájem o Charitu a naši práci,“ od-
pověděla vedoucí pečovatelské služ-
by a odlehčovacích služeb Miroslava 
Havlíková.

Miroslava Havlíková

20



OSTATNÍ

Aktivní senioři Strání a Květné nese-
dí doma, ale snaží se poznávat krásy 
nejen svého nejbližšího okolí. V první 
prázdninový den jsme se rozjeli za dal-
ším poznáváním Zlínského kraje. 

Naše cesta zamířila do města 
Kroměříž, za památkami, kterými je 
proslavená. Prvním zastavením byla 
komentovaná prohlídka gotického  
a neogotického chrámu sv. Mořice. 
Nádherné prostory, odpovídající zmí-
něným stavebním stylům, nás úžasně 
zmotivovali na další nádherně oprave-
nou památku – Arcibiskupský zámek. 
Průvodkyně svým projevem dala jedno-
značně najevo, že historie objektu je její 
srdeční záležitost. Navíc jsme v něm vi-
děli i kulisy z nedávného natáčení další 
řady televizního zpracování Marie Tere-
zie.  Je samozřejmé, že po perfektním 
dopoledním menu pro oko a srdce při-
šlo na řadu i menu ve formě návštěvy 
nedaleké restaurace. V ní jsme doplnili 
svou energii jídlem a nápoji. 

Zájezd do Kroměříže
Odpolední návštěva Květné zahrady, 

kterou nás provedla velmi zajímavým 
výkladem místní průvodkyně, v nás pro-
budila fotografy a kameramany. Naše 
mobilní zařízení jela na plné obrátky.  
Závěrem bylo zastavení ve Střílkách. 
U vstupu na vyhlášený barokní hřbi-
tov nás čekal místní průvodce. Výklad 
byl více než zajímavý, okořeněný o za-
ručeně pravdivé pověsti o osobách  
a jejich konáních z doby dávno minulé. 
I tady jsme všichni fotili a natáčeli, pro-
tože dnes je přece velmi důležité se co 
nejrychleji připomenout na sociálních 
sítích. 

Za účastníky velmi zdařilého zájezdu 
děkuji Báře Mackové z infocentra Strá-
ní, která vše domluvila a zorganizovala. 
Za bezpečnou cestu tam i zpět, vstříc-
nost a vůbec pohodu patří poděkování 
řidiči autokaru Petru Dzurákovi.

 Vše jsme za několik dnů prodisku-
tovali na jednání ve Dvoraně a už se 
pomalu připravuje další zájezd. Samo-

zřejmě informace budou sděleny na 
stránkách obce Strání.

za aktivní seniory 
Irena Michalčíková
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OSTATNÍ

Pronájem pozemků
V nejbližší době budou ukončeny v k. ú. Strání pozemkové úpravy. 

Staré smlouvy budou končit a nové se budou uzavírat.
Rádi bychom tímto oslovili vlastníky zemědělské půdy, kteří  by nám svěřili svou půdu do pronájmu. 

Jsme manželé Václav a Jaroslava Nuzíkovi, navazující na dlouholetou rodinnou tradici. 
• Hospodaříme v ekologickém zemědělství. 

• Zabýváme se chovem hovězího dobytka plemene Charolais 
a následně prodejem hovězího masa v balíčcích. 

• Dále se zabýváme výrobou sena, senáže, pěstováním obilovin i výkrmem selat
a prodejem vykrmených vepřů k domácí porážce.

 Výše nájmu bude sjednána dohodou. 
Předem děkujeme za projevenou důvěru a podporu.

V případě zájmu nás neváhejte kontaktovat osobně nebo 
na t.č. 739 246 025, 739 246 026 nebo na email: nuzik.v@seznam.cz
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INZERCE

Pronajmu byt 2+1 ve Strání.
V případě zájmu 

kontaktujte 
na tel.: +420 776 367 230

  
  
  

šimeK • ADVOKÁT 
 

Advokátní kancelář Mgr. Petra Šimka 
 

pobočka Uherský Brod, Moravská 83, PSČ 688 01 
 

Poskytujeme komplexní právní služby v oblastech občanského, 
rodinného, trestního, obchodního, pracovního a správního 
práva; informace o našem týmu, specializaci, cenách služeb 
nebo provozní době najdete na odkaze www.ak-simek.cz  
 

Klienty přijímáme po předchozí objednávce, kterou lze učinit: 
 

- telefonicky na č. 577 435 341, 736 680 134 
- emailem na sekretariat@ak-simek.cz 
- online rezervací na www.ak-simek.cz/rezervace-terminu/ 

... vše pro váš počítač, akční ceny, služby ... 
notebook: Intel Core i5-3320M (2,60 - 3,30GHz), 4GB RAM DDR3, 
128GB SSD, 14" LED HD+ displej (1600x900px), Intel HD Graphics 

4000, Mini DisplayPort, VGA, LAN, USB 3.0, Wifi, Bluetooth, Čtečka paměťových 
karet, Čtečka otisků prstů, Webkamera, DVD-RW, Windows 10 Pro 6.499,- Kč 

 prodej, počítačů, notebooků a příslušenství 
 služby a servis /reinstalace, záloha a obnova dat;  výměna displeje, pantů, 

klávesnice, napájecích konektorů ntb, pc, tabletů .../  
 náplně a tonery do tiskáren 

kontakt: +420 604 471 477, info@levnepocitace.cz;  
FB: levnepocitace.cz 

Mgr. Radek Bruštík, Stolařská 2338, Uh. Brod /supermarket Rojal/ 
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Hledáme podnájem bytu 
nebo rodinného domu 

minimálně 3+1 
ve Strání a okolí. 

Prosíme informujte nás 
na tel.: +420 608 224 245
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Slavkovská firma MESgroup Czech s.r.o.  
pokračuje ve svém rozvoji    

 

 

Vítáme vás u dalšího článku, ve kterém se rádi podělíme o 
novinky z prostředí naší firmy.  

Minulý rok 2020 jsme vlivem zmražení ekonomiky koro-
navirovou krizí skončili s mírně menším obratem ve srov-
nání s rokem 2019. To nám ovšem vůbec nevzalo elán k vy-
pracování ambiciózního obchodního a marketingového 
plánu, který pro letošek počítá s dosažením rekordního ob-
ratu 70mil Kč. Prognóza obratu byla stanovena s ohledem 
na dosavadní vývoj spolupráce a pomocí výhledů našich klí-
čových zákazníků. Ekonomika se u našich zákazníků letos 
rozběhla závratným tempem a v době psaní tohoto článku 
s radostí konstatuji, že náš plán pro první kvartál byl splněn 
a dokonce překročen o 3%.  

Potěšující zprávou v oblastí obchodu je také skutečnost, že 
nově navázaná spolupráce s lucemburskými a rakouskými 
zákazníky z podzimu roku 2020 se již přetavila ve stan-
dardní tok zakázek.  

V dubnu jsme v souladu s investičním plánem uvedli do 
provozu 3D souřadnicový měřicí stroj Carl Zeiss Contura, 
díky kterému jsme již schopni interně provádět meziope-
rační a výstupní kontroly složitých a velmi přesných ob-
robků. Dále jsme na dvě obráběcí centra instalovali systém 
chlazení stlačeným vzduchem pro efektivnější výrobu a 
prodloužení životnosti plátkových nástrojů.  

V rámci procesu pokročilé digitalizace se aktuálně zabý-
váme zavedením WMS. Tento systém řízení skladů a expe-
dice zrychlí pomocí čteček a terminálů procesy příjemek 
materiálu a zboží a urychlí také expediční a balící procesy.     

V personální oblasti jsme doplnili stav o třetího pracovníka 
kontroly kvality, dále o zkušeného seřizovače obráběcích 
center a přijali jsme také nového referenta nákupu materi-
álu. Stále nám však ve stavu schází další seřizovač obrábě-
cích center.  

Letošní rok nám ale také přichystal nepříjemnosti v podobě 
razantního nárustu cen hutního materiálu a jeho obecného 
nedostatku na trhu. Dostáváme se tak absurdně do situace, 
kdy musíme vydávat spoustu energie na obstarání vstup-
ního materiálu a na druhou stranu vzniká ještě větší tlak na 
zefektivnění samotné výroby k tomu, abychom nemuseli 
našim zákazníkům navyšovat prodejní ceny vlivem dražších 
vstupních nákladů. Tuto výzvu ale vnímáme pozitivně, pro-
tože její zvládnutí nás technologicky posune kupředu.  

Nyní netrpělivě očekáváme schválení naší dotační žádosti 
v rámci programu Technologie – Průmysl 4.0, pomocí kte-
rého získáme spolufinancování na další prvky technologic-
kého vybavení naší firmy.  

  

Za majitele firmy MESgroup Czech s.r.o. 
Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti  
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Obec Strání a Společnost pro kulturu obce, z.s. 

vás srdečně zvou 

na STRAŇANSKÉ HODY

10. - 12. září 2021

Pátek 10. 9.
od 19:00 hod.

ZAPÁLENÍ HODŮ – HODOVÁ ZÁBAVA
Hraje Rocková skupina KŘÍDLA +DJ

náměstí u Zámečku - stan

Sobota 11. 9. 
od 16:00 HODOVÝ FOTBAL FC Strání : SK Hranice

Stadion Na Zelničkách
HODOVÉ ZPÍVÁNÍ

od 17:00 hod. - Sourozenci Baťkovi
od 19:00 hod. - Koncert DH Javorinka

od 20:30 hod. - Hodová taneční zábava s DH Javorinka
náměstí u Zámečku – stan

Neděle 12. 9.
10:00 hod. - Sraz krojovaných a průvod do kostela

 s DH Javorinka, U Zámečku
10:30 hod. - Slavnostní hodová mše svatá

kostel Povýšení Sv. Kříže
12:00 hod. - Vyhrávání před kostelem DH Javorinka

STRAŇANSKÉ HODY
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Fotografie na přední straně:
Obec Strání z dronu (foto: archiv IC)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. Uctění památky padlých (foto: archiv IC) / 2. - 3. Pasování prvňáčků na čtenáře (foto: Barbora Macková) / 4. CM Strýci 
a ŽPS NETÁTA (foto: Ladislav Janča) / 5. - 6. Československý JAWA-ČZ sraz (foto: Josef Klouda) / 7. Loučení s otcem 
Stanislavem Matyášem (foto: Ladislav Janča) 8. Mše za osmdesátníky (foto: Ladislav Janča)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 4. Víkend na Štrbákovci a Kohnovci (foto: Barbora Macková) / 5. - 8. Čtvrtky plné aktivit - léto pro děti (foto: lektorky 
Přístavu plného aktivit)

Fotografie zadní strana: 
1. - 3. Perseidy nad Stráním s hvězdářem a spaním pod širákem (foto: Štěpán Kuchta) / 4. - 8. Prázdninové hraní pořádané 
Obcí Strání (foto: Martina Bruštíková)

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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