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Radostné svátky vánoční a mnoho zdraví a štěstí  
v roce 2022 Vám přejí

Antonín Popelka – starosta, Marian Flekač – místostarosta, 
členové obecní rady a zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu 

a místního hospodářství
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Starosta informuje
Vážení spoluobčané,

nacházíme se na konci roku 2021, 
který byl pro všechny z nás bez rozdílu 
jiný, než jsme zvyklí.  Všichni jsme po-
cítili různá vládní doporučení, omeze-
ní, nařízení, jež vznikla ze snahy elimi-
novat šíření pandemie, která zasáhla 
naši obec, republiku ale i snad všech-
ny světové kontinenty. 

Nejvíce strádal, a pořád je tomu tak, 
společenský život. V průběhu tohoto 
roku jsme byli nuceni zrušit několik 
pro nás významných událostí, jako 

Započaté a probíhající 
akce: 
Kulturní dům

Práce na rekonstrukci kulturního 
domu finišují.

Momentálně probíhá montáž vzdu-
chotechniky, topení, obklady, dlažby, 
rozvody elektro, montáž divadelní tech-
niky, scénického osvětlení.

V exteriéru probíhá pokládka betono-
vých dlažeb, žulových kostek, a montáž 
venkovního osvětlení.

Ukončení prací je plánováno na  
31. 1. 2022

např. zahájení nového roku na náměstí 
U Zámečku, Festival masopustních 
tradic Fašank, všechny plesy. Také ob-
líbený Pochod rodičů s dětmi, Parížské 
slavnosti ve Květné, setkání harmoni-
kářů, rozsvícení vánočního stromečku, 
vánoční výstavky a jarmark, atd. Zruše-
ných kulturních a sportovních akcí bylo 
opravdu mnoho a všichni jenom doufá-
me, že se tato situace nebude opako-
vat v roce příštím, který už je za dveřmi.

Naopak co se týče našich investičních 
akcí a oprav, tam se nám podařilo z větší 
části pokračovat podle harmonogramu.

Ukončené investiční 
akce, nákupy a opravy  
v tomto roce:
• Rekonstrukce místní komunikace  

u bytového domu 208, vysoutěžená 
cena 1 051 044 Kč, zhotovitel Stra-
bag a. s.

• Výstavba nového betonového oplo-
cení na sběrném dvoře

• Rekonstrukce veřejného osvětlení 
podél hlavní silnice

 (nové kabelové zemní vedení, výmě-
na stožárů, světel, pokládka optic-
kých kabelů po celé trase.) vysou-
těžená cena 6 005 596 Kč, dotace 
MMR (ministerstvo pro místní roz-
voj) 3 600 000 Kč, zhotovitel Sitel 
Praha s. r. o.

• Pilotová stěna Dolina. Jednalo se  
o výstavbu pilotové stěny po sesu-
vu půdy v části Dolina. Vysoutěžená 
cena 5 201 372 Kč. Dotace SFŽP 
(státní fond životního prostředí)  
4 747 547 Kč
Zhotovitel IDS Olomouc a. s.

• Rekonstrukce Restaurace Kavárna - 
interiér, výměna oken, fasáda.    

• Odkup koupaliště od DTJ Květná 
cena 1 820 000 Kč.

• Pořízení 3 ks velkoobjemových kon-
tejnerů na sběrný dvůr za dotační 
podpory SFŽP (státní fond životního 
prostředí) hodnota 350 000 Kč

• Pořízení 500ks kompostérů pro naše 
občany, hodnota 2 112 682 Kč (dota-
ce SFŽP 1 863 392 Kč)

Trnkový sad - 1. etapa
Připravený k výsadbě trnek máme  

i sad v části Drahy.
Pro zavlažování byly vyvrtány 2 stud-

ny, byla upravena příjezdová cesta  
k sadu, proběhlo mulčování, vybudování 
tůně k záchytu povrchové vody a kom-
pletní oplocení 2 ha plochy.

Připraveno k výsadbě máme 2 tisíce 
ovocných stromků. Sadba je napláno-
vána ihned z jara příštího roku.
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Sportovní hala
V říjnu tohoto roku jsme začali s vý-

stavbou nové sportovní haly. Vysoutě-
žená cena celé zakázky je 78 734 700 
Kč s DPH. Dotace z MMR (ministerstvo 
pro místní rozvoj) je 27 492 389 Kč

Zhotovitel zakázky je firma VANTO 
s. r. o. Kunovice. Proběhly zemní práce, 
výstavba pilotů a nyní se pracuje na ar-
matuře a betonáži základových pasů.

Ukončení prací je plánováno na  
31. 10. 2022.

Parkoviště u nového hřbitova
V tomto roce jsme začaly i s vý-

stavbou parkoviště u nového hřbitova  
v části Jahodná. 

Využili jsme velkého množství od-
padní zeminy, které vzniklo z výstavby 
sportovní haly. 

Zemina byla navezena, uhut-
něna a upravena do podoby, kde 
bude parkoviště pro 60 automobilů  
s možností parkování a otočení 
autobusu. 

Celé dílo bylo ještě zavezeno recyklá-
tem, aby se už teď dalo parkovat.  Chtěli 
bychom nějakou dobu nechat naveze-
nou zeminu „sednout“ než přistoupíme 
k pokládce obrubníků a dlažby.

Schválené dotace na rok 2022
Světla v obci 

Jedná se o výměnu starých světel za 
svítidla LED. Vysoutěžená cena zakáz-
ky je 4 707 838 Kč.

Dotace ze SFŽP (státní fond život-
ního prostředí) 2 000 000 Kč. Výměna 
bude probíhat do října příštího roku. 
Zhotovitel Advance Energo a. s. Praha.
Rekonstrukce chodníku 

V březnu začne první etapa rekon-
strukce chodníku podél hlavní silnice. 
Dotačně schválený úsek podle pro-
jektu je zatím mezi 1,9 km – 2,5 km.  
Vysoutěžená cena pro tuto část je  
4 506 492 Kč. 

Dotace od SFDI (státní fond doprav-
ní infrastruktury) 3 732 007 Kč. Zhoto-
vitel STAVBY ŠUPÁK s. r. o. 
Oprava tělocvičny ZŠ a ZUŠ

V dubnu příštího roku začne rekon-
strukce sportovního povrchu (podlahy) 
v obou tělocvičnách základní školy. 
Dále bude renovováno obložení a pří-
slušenství v těchto prostorech. Vysou-
těžená cena zakázky je 3 999 589 Kč. 
Dotace MMR (ministerstvo pro místní 
rozvoj) 2 655 588 Kč. Zhotovitel ME-
RAT s. r. o.

Antonín Popelka, starosta obce

Moc děkujeme za dobrou spoluprá-
ci našemu milému kolegovi Honzovi 
Mimochodkovi, který byl dlouhé roky  
v redakční radě našeho zpravodaje. 
Graficky zpracovával náš zpravodaj  
a za to mu patří velké díky! Budeme 
rádi, když nám zachová přízeň a bude 

Poděkování za dlouholetou spolupráci  
v redakční radě Zpravodaje Obce Strání 

s námi spolupracovat na jiných grafic-
kých projektech infocentra, knihovny  
a obce. 

 Za obec Strání a redakční radu zpra-
vodaje děkuje 

Marcela Schönbaumová 
Barbora Macková

ZPRÁVY Z OBCE
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Výpis usnesení 15. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 9. 9. 2021

15/1  Zastupitelstvo obce Strání  
určuje ověřovatele zápisu: Ing. Dalibor 
Stupka, Bc. Sabína Kolajová Popelková 
zapisovatelka: Ing. Dagmar Nováková 
sčitatelka:  Ing. Irena Slintáková

15/2 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: před-
seda: Mgr. Anna Mimochodková  
členové:   Antonín Zámečník, Mgr. Irena 
Michalčíková 

15/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 15. zasedání ZO 

1. Určení ověřovatelů zápisu 
 a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Vstup obce Strání do spolku Naše 

odpadky
6. Smlouva o službě MESOH
7. Obecní pozemky
8. Rozpočtové opatření
9. Priority budoucích investicí při po-

zemkových úpravách
10. Různé
11. Diskuse
12. Závěr

15/4 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí  zprávu o činnosti rady 
obce.

15/5 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje vstup obce Strání do spolku 
Naše odpadky, z.s.

15/6 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Pravidla k motivačnímu a evi-
denčnímu systému pro odpadové hos-
podářství  (MESOH) v obci Strání. 

15/7  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Smlouvu č. 8/2021 o posky-
tování služby Motivačního a evidenční-
ho systému pro odpadové hospodářství 
(MESOH) s Ing. Jiřím Nevídalem, Dlou-
há 581, 691 76 Šitbořice, IČ: 04880170

15/8  Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k nemovitosti, a to k pozem-
ku parc. č. 14683 o výměře 920 m2  
v katastrálním území Strání, jak je za-
psáno na LV č. 10001 pro katastrál-
ní území Strání, včetně zavkladování 
omezení vlastnického práva (předkupní 
právo) ve prospěch Obce Strání, uza-
vřenou mezi Obcí Strání a panem P.V., 
Strání. Smluvní strany se dohodly na 
kupní ceně 276.000 Kč bez DPH, cel-
ková kupní cena 333.960 Kč s DPH.

15/9  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k nemovitosti a to k pozem-
ku parc. č. 14682 o  výměře 854 m2  
v katastrálním území Strání, jak je za-
psáno na LV č. 10001 pro katastrál-
ní  území Strání, včetně zavkladování 
omezení vlastnického práva (předkup-
ní právo) ve prospěch Obce Strání, 
uzavřenou mezi Obcí Strání a panem 
M.P., Strání a paní S.V., Strání - Květ-
ná. Smluvní strany se dohodly na kup-
ní ceně 256.200 Kč bez DPH, celková 
kupní cena 310.002 Kč s DPH.

15/10 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k nemovitosti a to k po-
zemku parc. č. 14681 o výměře 806 m2  
v katastrálním území Strání, jak je za-
psáno na LV č. 10001 pro katastrální 
území Strání, včetně zavkladování 
omezení vlastnického práva (předkup-
ní právo) ve prospěch Obce Strání, 
uzavřenou mezi Obcí Strání a paní I.M., 
Strání a panem L.B., Slavkov. Smluv-
ní strany se dohodly na kupní ceně 
241.800 Kč bez DPH, celková kupní 
cena 292.578 Kč s DPH.

15/11 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k nemovitosti a to k pozem-
ku parc. č. 14680 o výměře 800 m2 v ka-
tastrálním 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 D. S., Strá-
ní - Květná. Smluvní strany se dohodly 
na kupní ceně 240.000 Kč bez DPH, 
celková kupní cena 290.400 Kč s DPH.

15/12 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje nevyužití předkupního práva 
ke spoluvlastnickému podílu ve výši ½ 
na nemovitosti pozemku parc. č. 14695 
o výměře 800 m2 v k.ú. Strání. Tímto 
odmítnutím využití  nabídky předkupní 
právo obce Strání nezaniká a předkupní 
právo dále vázne na výše uvedené ne-
movitosti jako právo věcné.

15/13 Zastupitelstvo obce Strá-
ní schvaluje směnu části pozem-
ku ve vlastnictví A.K., Strání-Květná 
par.č. 2571/12 o výměře 25 m2 v k.ú. 
obce Strání za část pozemku 2566  
a 2571/21 o celkové výměře 150 m2 
v k.ú. obce Strání LV 10001 s doplat-
kem ve výši 100 Kč za m2 u zastavě-
né části pozemku o výměře 50 m2 a s 
doplatkem 35 Kč za m2 u nezastavěné 
části pozemku o výměře 75 m2. Vyho-
tovení geometrického plánu, směnnou 
smlouvu a poplatek za vklad do katas-
tru nemovitostí uhradí paní A.K.  

15/14 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí rozpočtové opatření  
č. 4 na rok 2021 schválené Radou 
obce dne 28.6.2021

15/15 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí rozpočtové opatření  
č. 5 na rok 2021 schválené Radou 
obce dne 28.7.2021

    
15/16 Zastupitelstvo obce Strá-

ní schvaluje rozpočtové opatření  
č. 6/2021 dle návrhu

15/17 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje priority realizace plánu spo-
lečných zařízení v k.ú. Strání

Antonín Popelka, 
starosta
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16/1  Zastupitelstvo obce Strání 
určuje ověřovatele zápisu: Bc. Pavel 
Tóth, Josef Popelka, zapisovatelka: 
Mgr. Eliška Málková, sčitatelka: Jarmila 
Kadlčková

16/2  Zastupitelstvo obce Strá-
ní schvaluje návrhovou komisi: 
předseda: Mgr. Irena Michalčíková  
členové:  Bc. Sabína Kolajová Popelko-
vá,  PhDr. Ing. Martin Havlík PhD., MBA, 
MSc

16/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 16. zasedání ZO 

1. Určení ověřovatelů zápisu 
 a zapisovatele

2. Volba návrhové komise

3. Schválení programu

4. Zpráva o činnosti rady obce

5. Odměny členům výborů a komisí 
za 2. pololetí 2021

6. Veřejnoprávní smlouva SPOKOS

7. Zpráva o činnosti  
Finančního výboru

8. Zpráva o činnosti 

 Kontrolního výboru

9. Ceny vodného a stočného na rok 
2022

10. OZV č. 1/2021 a č. 2/2021

11. Navýšení hodnoty obecních 
pozemků

12. Dotace na demolici starého rodin-
ného domu

13. Rozpočtové opatření 

14. Rozpočet obce na rok 2022

15. Střednědobý výhled rozpočtu 

16. Různé

17. Diskuse

18. Závěr

16/4 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí  zprávu o činnosti rady 
obce.

16/5  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje  odměny za 2. 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 5 500,- Kč

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

Komise majetková 
– celková částka 6 000,- Kč

Komise bytová a sociální 
– celková částka  14 000 ,- Kč

Komise pro kulturu, sport a spolky 
– celková částka 0 ,- Kč

Komise likvidační 
– celková částka  2000,- Kč

Odměny budou vyplaceny ve 
mzdách za měsíc prosinec 2021 

16/6 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu na 
poskytnutí účelové neinvestiční dota-
ce Společnosti pro kulturu obce Strá-
ní z.s., Na Kopci 216, 687 65 Strání,  
IČO: 628318895 na rok 2022 ve výši 
150 000,-- Kč

16/7 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Fi-
nančního výboru

16/8 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o činnosti Kon-
trolního výboru

16/9 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje zvýšení stočného na 39,- Kč 
bez DPH za 1m³, vodného na 37,- Kč 
bez DPH za 1m³ pro rok 2022 dle pod-
mínek dotací

16/10  Zastupitelstvo Obce Strá-
ní schvaluje OZV č. 1/2021 o stano-

vení obecního systému odpadového 
hospodářství

16/11 Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje OZV č. 2/2021 o místním po-
platku za obecní systém odpadového 
hospodářství

16/12  Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje navýšení hodnoty obecních 
pozemků v k.ú. Strání v důsledku po-
zemkových úprav, dle návrhu

16/13  Zastupitelstvo Obce Strání 
schvaluje poskytnutí dotace z rozpoč-
tu obce Strání ve výši 150.000 Kč panu 
M.H., Strání, a to na demolici starého 
rodinného domu na území obce Strání, 
se závazkem následné výstavby nové-
ho rodinného domu a zároveň schva-
luje uzavření veřejnoprávní smlouvy  
o poskytnutí této dotace

16/14 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí rozpočtové opatření  
č. 7/2021 dle návrhu

16/15 Zastupitelstvo obce Strá-
ní schvaluje rozpočtové opatření  
č. 8/2021 dle návrhu

16/16 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočet na rok 2022 dle 
návrhu

16/17 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Střednědobý výhled rozpoč-
tu Obce Strání na roky 2023-2024, dle 
návrhu

Antonín Popelka, 
starosta

Výpis usnesení 16. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 3. 12. 2021
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Podmínky pro udělení eko bodů za vytříděný odpad 
Plast, plast s nápojovými 
kartony
1) Plast je sbírán do čirých pytlů, které 

jsou řádně označeny čárovým kó-
dem, nebo do kontejnerů zaevido-
vaných v odpadovém účtu.

2) Hmotnost pytle s plasty musí být  
ve váhovém rozmezí od 2,5 kg do 
4,5 kg. 

3) V pytli nebo v kontejneru nesmí být 
jiný odpad než plast (např. papír, 
sklo, vyteklý olej, hlína atd.). 

 Dále nebezpečný odpad (obaly od 
nebezpečných látek), zbytky potra-
vin, nápojů a jiný biologicky rozlo-
žitelný odpad (např. neotevřený 
kelímek s jogurtem, PET láhev se 
zbytkem vody, použité pleny atd.). 

 Pytle, ve kterých je více jak třetina 
pěnového polystyrenu, nesplňují 
tuto podmínku čistoty a nejsou za 
ně udělovány eko body.

4) Obsah pytle či kontejneru musí být 
možné hodnotit (v pytli či v kontejneru 
nesmí být naplněné igelitové tašky). 

5) Větší plasty, které se nevejdou do 
pytle, je možné přistavit ke svozu 
volně mimo pytel.

6) Polystyren může být svázán do ba-
líku, je-li to technicky možné. 

 Rozlámaný polystyren je tříděn do 
samostatného pytle.

Papír
1) Papír je sbírán do čirých pytlů nebo 

do kontejnerů zaevidovaných v od-
padovém účtu nebo svazován do 
balíků. Pytle a balíky jsou řádně 
označeny čárovým kódem. 

2) Do pytlů jsou sbírány papírové oba-
ly (obaly od mouky, cukru, krabičky 
od léků, sušenek, cereálií, obálky, 
krabice od bot atd.) nebo papírové 
obaly spolu s tiskovinami (noviny, 
časopisy atd.). 

 Samotné tiskoviny svazujte do balí-
ku (ty domácnosti, které netřídí pa-
pírové obaly). 

3) Hmotnost pytle musí být ve váho-
vém rozmezí od 5 kg do 10 kg. 

 Balíky musí být těžší než 5 kg. Větší 
kartonové krabice, které se neve-
jdou do pytle, musí být rozlepené  
a svázané do balíků – horní hranice 
váhového rozmezí kvůli pohodlné-
mu svazování není stanovena.

4) V pytli nesmí být jiný odpad než 
papír (např. plast, kov, sklo, vyteklý 
olej, hlína atd.). Dále nesmí být pří-
tomny zbytky potravin. 

 Do papíru nepatří mastný nebo ji-
nak znečištěný papír, použité plen-
ky a hygienické potřeby. 

5) Balík nebo obsah pytle musí být 
možné hodnotit (v pytli či kontej-
neru nesmí být naplněné papírové 
tašky nebo krabice). 

 Papír nedávejte do krabic ani do 
jiných papírových obalů. Krabice 
musí být rozlepené!

Nápojový karton
1) Nápojový karton (krabice od mléka, 

od džusu) dávejte do pytle nebo do 
kontejneru s plastem (na třídicí lin-
ce si je přetřídí), popřípadě je mož-
né je třídit do samostatného pytle 
(v tomto případě je třeba dosáh-
nout minimální hmotnosti 0 kg).

2) V pytli nebo kontejneru nesmí být vy-
teklé mléko (kartony nechte nejprve vy-
kapat, než je dáte do pytle/kontejneru).

3) Nápojové kartony musí být 
zmáčknuté.

Kovové obaly
1) Kovové obaly jsou sbírány do čirých 

pytlů, které jsou řádně označeny čá-
rovým kódem, nebo do kontejneru.

2) Hmotnost pytle s plechovkami 
musí být ve váhovém rozmezí  
od 5 kg do 10 kg.

3) V pytli nesmí být jiný odpad než 
plechovky, konzervy a nádoby  
od kosmetiky (např. plast, papír, 
biologicky rozložitelný komunální 
odpad, tj. např. neotevřená konzer-
va s potravinami atd.). 

 Konzervy musí být čisté – čistými 
konzervami nemyslíme jarovou vo-
dou vymyté konzervy, stačí, když 
budou důkladně vyškrábány – pře-
devším konzervy od jídla pro domá-
cí mazlíčky. 

 Plechovky nesmí být znečištěné 
nebezpečnými látkami, v pytli ne-
smí být ani jedna plechovka od bar-
vy nebo od oleje!

Drobné elektrozařízení
1) Drobné elektrozařízení je sbíráno 

do jakýchkoliv igelitových nákup-
ních tašek, které jsou řádně ozna-
čeny čárovým kódem.

2) Elektrozařízení musí být kompletní! 
Kompletní znamená, že elektroza-
řízení obsahuje všechny původní 
pohromadě držící komponenty.

Jedlý olej a tuk
1) Jedlý olej a tuk je sbírán do PET 

láhví, které jsou řádně označeny 
čárovým kódem.

2) PET láhev musí být dobře 
uzavřena. 

3) Objem jedlého oleje a tuku musí 
dosahovat minimálně 2 litrů.

Zastupitelstvo obce Strání na svém 
16. zasedání dne 3.12.2021 schválilo 
zvýšení stočného na 39,- Kč bez DPH 
za 1m³, vodného na 37,- Kč bez DPH 
za 1m³ pro rok 2022 dle podmínek 
dotací a dále schválilo OZV č. 2/2021 

Zdražování vodné, stočné a odpady 
od 1. 1. 2022

o místním poplatku za obecní systém 
odpadového hospodářství – zvýšení 
poplatku za svoz odpadu na 700 Kč 
osobu/rok. 

Dagmar Nováková

ZPRÁVY Z OBCE
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Otevřeme svá srdce Slovu, které se stalo tělem“  
Kdybychom se lidí kolem sebe ze-

ptali, jak trávili Vánoce, dozvíme se, 
že někdo se nejvíc těšil z dárků, jiný 
se dobře najedl a napil a další si spolu  
s rodinou třeba zasportoval. Ale co zna-
menají Vánoce pro nás věřící?

Odpověď nám nabízí 1. kapitola Ja-
nova evangelia, když mluví o „pravém 
světle, které osvěcuje každého člově-
ka“, aby poznal, že pravým vánočním 
darem je Slovo, které bylo od počátku 
u Boha a stalo se tělem, aby přebývalo 
mezi námi. Pak porozumíme, že Váno-
ce nejsou jen svátky, které končí, ale že 
představují skutečnost, jež trvá a přiná-
ší stálou naději. 

Boží Syn se stal člověkem, jedním  
z nás, a podobal se nám ve všem kro-
mě hříchu. Stalo se v judském Betlémě, 
že Bůh, který sídlí v nepřístupném svět-
le, se objevil v našem středu. Neplatí 
tedy, že Bůh je pouze v nebi a člověk na 
zemi, že Bůh je daleko a my se s ním 
nemůžeme setkat. Naopak nás ujišťu-
je: „Hle, já jsem s vámi po všechny dny 
až do konce světa.“ (Mt 28,30)

Neboť to všechno se neodehrálo jen 
v Betlémské stáji, ale děje se to všude, 
kde Bůh stojí u dveří, klepe a trpělivě 
čeká, až mu člověk otevře, aby mohl 
vstoupit a zůstat u něho; hledá tedy 

člověka, který přijme světlo, jež přišlo 
na svět, aby přebývalo s námi lidmi a 
osvěcovalo nám cestu. „Všem, kdo ho 
přijali, dal moc stát se Božími dětmi, 
těm, kdo věří v jeho jméno, kdo se zro-
dili z Boha.“ Všichni, kdo měli víru a od-
vahu ho přijmout, nabyli ničím nenahra-
ditelné poznání, že právě on je pravým 
světlem a životem, bezpečnou cestou a 
jedinečnou pravdou.

Prosme tedy našeho Pána Ježíše 
Krista, který byl na počátku, přišel na 
svět a přebývá mezi námi jako náš mi-

lující bratr, aby nám požehnal a udělil 
nám dar nepřeslechnout jeho tlukot  
a otevřít mu dveře svého srdce, aby se 
i na nás uskutečnilo ono vánoční přislí-
bení: „Viděli jsme jeho slávu plnou mi-
losti a pravdy!“ A abychom o tom vydá-
vali svědectví našim bratřím a sestrám, 
hledajícím, často zklamaným životem 
a klopýtajícím uprostřed zmatků sou-
časného světa.

                                                                            
Podle Katolického týdeníku vybrala 

a upravila Karolína Flekačová.

24. 12. Pá / Štědrý den 
- po celý den je možnost vzít si v koste-
le světlo z Betléma

15:00   hod.  -  mše svatá pro rodiny  
s dětmi
22:00 hod. - mše sv. ze Slavnosti Naro-
zení Páně - „Půlnoční“

25. 12. So / Slavnost Narození Páně
7:30 hod. -  mše svatá
10:30 hod.  -  mše svatá
13:00 – 18:00 hod. kostel bude otevřen 
k prohlídce betléma

26. 12. Ne / Svátek Svaté Rodiny
7:30 hod.  -  mše svatá
10:30 hod. - mše svatá

27. 12. Po / Svátek sv. Jana Evangelisty
17:30  hod. - mše svatá s žehnáním 
vína

PROGRAM VÁNOČNÍCH BOHOSLUŽEB   
28. 12. Út / Svátek betlémských 
Mláďátek
7:00 hod.  - mše svatá

29. 12. St/ Pátý den v oktávu Narození 
Páně
17:30 hod.  - mše svatá

30.12. Čt/ Šestý den v oktávu Naroze-
ní Páně
7:00  hod.  - mše svatá

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

1. 1. So / Slavnost Matky Boží, Panny 
Marie – Nový rok
7:30 hod. -  mše svatá
10:30 hod.  -  mše svatá
18:15 hod. - mše svatá

FARNOST
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2. Misijní cukrárna 
– poděkování

Téma Světového dne misií pro rok 
2021 znělo: „Je přece nemožné, aby-
chom nemluvili o tom, co jsme viděli  
a slyšeli.“ (Sk 4,20) V poselství k misijní 
neděli nás papež František upozornil, 
že při pohledu na Ježíše vidíme, slyšíme 
a zažíváme, že věci mohou být jinak. Pán 
Ježíš nám svým životem připomíná, že 
jsme stvořeni k plnosti, které lze dosáh-
nout jen v lásce. 

Probouzí víru schopnou chopit se ini-
ciativy a vytvářet komunitu lidí, kteří se 
učí přijímat křehkost vlastní i křehkost 
druhých a tím podporují bratrství a přá-
telství ve společnosti. Církevní společen-
ství ukazuje svou krásu pokaždé, když  
s vděčností pamatuje, že nás Pán milo-
val jako první. Pouze tak může vykvést 
zázrak vděčnosti, darováním sebe sama. 
Ani misijního zápalu nikdy nedosáhneme 
rozumovými úvahami a kalkulem. Misij-
ní činnost by měla být vyjádřením naší 
vděčnosti.

A to snad bylo i hnacím motorem 
misijní činnosti v naší farnosti. Jen díky 
mnoha ochotným a nezištným farní-
kům se v neděli 24. 10. 2021 mohla 
velkým sálem na Zámečku linout pří-
jemná vůně kávy a různých sladkých  
i slaných dobrot. Konala se zde totiž již 
druhá Misijní cukrárna. Cílem této akce 
bylo podpořit Papežská misijní díla, 
která se zaměřují zejména na pomoc 
potřebným lidem v chudých zemích při 
hlásání radostné zvěsti, podporu kněž-
ského a řeholního dorostu a pomoc 
chudým a trpícím dětem. 

A že se akce podařila, bylo patrné 
nejen z výše vybrané částky, která čini-
la 47 750 Kč, ale také z úsměvů, dob-
ré nálady a spokojenosti přítomných  
i odcházejících lidí. Proto bychom touto 

Farnost Strání

cestou chtěli upřímně poděkovat všem 
těm, kteří se jakýmkoliv způsobem za-
pojili do této akce. 

Velký dík patří především těm, co 
napekli všechny koláče, řezy, zákusky 
a také slané pečivo. A že bylo z čeho 
vybírat. V nabídkovém lístku se objevilo 
až 47 různých dobrot. 

Poděkování patří také těm, kteří za-
jistili výbornou kávu, skvělý punč i pivo 
(a to nejen předem zajištěné, ale i da-
rované v pravý čas 😊). S poděkováním
nesmíme samozřejmě zapomenout 
na velmi snaživé, šikovné a ochotné 

děti, které s radostí a nadšením obslu-
hovaly milé „zákazníky“. Děti se téměř 
nezastavily, neboť stoly byly pořád 
obsazeny. Velký dík patří také všem 
těm, které nebylo vidět, ale díky nim se 
Misijní cukrárna mohla uskutečnit, tj. 
těm, kteří připravovali zákusky na ta-
líře, umývali nádobí, účtovali, dohlíželi 
na děti na „place“ nebo se jim věnovali  
v dětském koutku. Děkujeme také 
všem, kteří se jakýmkoliv způsobem 
zapojili do výzdoby a přípravy prostorů. 

Celkově se do akce zapojilo asi 100 
osob včetně dětí. Samozřejmě nesmí-
me s poděkováním zapomenout na 
obec, díky které jsme mohli bezplatně 
využít prostory Zámečku a také všem 
zaměstnancům Zámečku za jejich 
vstřícnost a ochotu. 

V neposlední řadě chceme poděko-
vat také návštěvníkům Misijní cukrár-
ny, kteří tuto akci podpořili nejen svou 
účastí, ale také štědrostí.

Marie Adámková

FARNOST
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Týden knihoven byl zahájen besedou 
se spisovatelem Jiřím Jilíkem

V pondělí 4. října si žáci z II. stup-
ně ZŠ a ZUŠ Strání přišli poslechnout 
besedu se spisovatelem, učitelem, 
novinářem, folkloristou zabývající se 
Slováckem, Jiřím Jilíkem. 

Téma bylo rozsáhlé, o pověstech  
a příbězích z Bílých Karpat, také byla 
zmínka o návštěvě Aloise Jiráska  
na slovenských Kopanicích.

Spisovatel žákům také povyprávěl 
skutečný život žítkovských bohyní, 
plný kouzel a lidových magií v Bílých 
Karpatech.

Žáci se dozvěděli o setkáních Jiřího 
Jilíka s žítkovskými bohyněmi v době, 
kdy žily, a kdy mu daly nahlédnout  
do svých znalostí v praxi.

Po vyprávění žáci dlouho tleskali. 
Není divu, byla to příjemná beseda  
a pan Jilík je skvělý vypravěč a v jeho 
podání žítkovské bohyně znovu ožily.

Na závěr besedy byl žákům promí-
tán krátký film z oblasti Bílých Karpat 
„Horenka  Chabová“. 

Tradiční dokument z roku 1988 
zobrazuje tradiční osídlení, lidovou 
kulturu a život usedlíků v průběhu 
ročního rytmu.

Pan Jilík řekl:
„Ve Strání jsem nebyl poprvé,  

Novinky 
z knihovny
Beletrie: 
Tajemství – Třeštíková, R
Upálené –  Tudor, C. J.
Zrcadlo – Keleová – Vasilková, T
Temné dědictví – Smith, W
Dívka, která utekla – Midwood, E
Vinařství – Larosse, M
Včelař z Aleppa – Lefteri, Ch 
15 roků lásky – Hartl, Patrik
Esterčini otcové – Radulič, H 
Příliš mnoho tajemství – Rowling, J.K. 
Sonety z města – Kapinus, M
Zámecké selanky – Pittnerová, V
Ztracená sestra 7 – Riley, L
Zvláštní případ – Javořická, V
Žárovky kaštanů – Javořická, V
Královražda – Vondruška, V
Hotel Adlon – Döhnert, R 
Vražda v ledu – Stepherd, C
Nebezpečná hra – Läckberg, C
Oheň v srdci – Haran, E
Chaloupky – Javůrek, Š
Nevěsta skotského válečníka – Basso, A 
Eliza je sama doma – Rosen, Jane l
Všechny touhy vedou do Říma – Di 
Fulvio, L
Oceán mezi námi – Thompson, G
Poslední knihkupectví – Martin, M
První chyba – Jones, S
Hospodyně – Barelli, N
Já a Ty, navždy – Watson, Jo
Když panda tančí – Gould, Bourn, 
Ztracená – Jackson, L
Básník smrti 1 – Connely, M
Pečeť smrti 11 – Vondruška, V
Můj africký příběh – Hindráková, H
Majonéza k snídani – Lukášková, M
Malé velké zlo – Bradley, K
Podbrdské ženy – Poncarová, J
Žárlivost a jiné povídky – Nesbo, Jo 
Imitátor – Cole, D
Opuštěný dům – Skočilková, M
Žena v našem domě – Hart, A
Španělský slib – Swan, K

Literatura pro děti:
Vánoční prasátko – Rowling, J.K.
Já, štěně – Rožnovská, L
Mobilmánie v pohádkové říši – Rožnovská, L.
Statečná lvíčata – Rožnovská, L
Zachráněné Vánoce – Rožnovská, L
Dědečku, vyprávěj – Špaček, V
Zimní hříbě – Bailey, S
Maják na útesech duchů – Brezina, T
Čertův kožich – Mikulka, A
Nejlepší učitel na světě – Buyea, R
Doktorka pro příšerky – Kelly, J
Klubovna v ohrožení  – Bell, D

do zdejší knihovny na besedu se ško-
láky jezdím vždy rád.

I z této besedy jsem měl dob-
rý pocit. Vypravování o Javořině  
a Moravských Kopanicích děcka za-
ujala, stejně jako dokumentární film 
o žítkovských kopanicích Horenka 
Chabová.

Možná se už příště sejdeme nad 
mojí další knížkou, která se tematicky 
zčásti bude zabývat Bílými Karpaty.“

Marcela Schönbaumová, 
knihovnice

KNIHOVNA a IC
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Ve čtvrtek 7. října 2021 navštívila 
naši knihovnu dětská spisovatelka Len-
ka Rožnovská.

Beseda byla určena pro děti z I. stup-
ně ZŠ a ZUŠ Strání. První beseda zača-
la v 8 hodin ráno pro prvňáčky. Spiso-
vatelka je na úvod seznámila o tom, jak 
se dostala k psaní knih. Původní profesí 
je paní učitelka, takže s dětmi má boha-
tou zkušenost a už tehdy začala psát 
do časopisů články, pohádky, komiksy 
nebo detektivky. 

Vzhledem k velkému zájmu začala 
své knihy vydávat a na svém kontě jich 
má několik. Dětem z 1. a 2. tříd předsta-
vila knihu Já, štěně, kromě autorského 
čtení plnily děti různé úkoly, vyrobily 
si loutku pejska, naučily se básničku  
a došlo také na focení a autogramiádu. 
Pro třeťáky si autorka připravila, kromě 

Beseda se spisovatelkou Lenkou Rožnovskou

Na začátku června 2021 byl v naší 
knihovně zahájen průzkum spokoje-
nosti uživatelů. Anonymní dotazník, 
který obsahoval celkem 23 otázek. 
Byl vyvěšen na webu knihovny, a také 
byl k dispozici v tištěné podobě přímo 
v knihovně. V tištěné podobě využili 
všichni čtenáři. Dotazník byl ukončen 
15. října 2021. 

Na otázky odpověděly všechny vě-
kové kategorie: 

Pracující, studenti, důchodci, vyuče-
ní nebo se základním, středoškolským 
nebo vysokoškolským vzděláním. 

Celkem vyplnilo 85 čtenářů. 
Pro přehled uvádím, že v roce 2020 

bylo registrováno 443 čtenářů. 
Z výsledků vyplynulo, že většina čte-

nářů navštěvuje knihovnu. 
1X za měsíc navštěvuje knihovnu 

58,8% čtenářů.
1X za čtrnáct dní navštěvuje knihov-

nu 23,5%. 
Jednou týdně navštěvuje 11,7% 

čtenářů.
Denně navštěvuje 2,3% čtenářů.
Jednou za čtvrt roku navštěvuje 

3,5% čtenářů.
Webové stránky knihovny využí-

vá 47% čtenářů jednou za čtvrt roku, 

Výsledky dotazníkového šetření  
v knihovně Strání

ukázky svých knih, bajku Statečná lví-
čata. Děti se dozvěděly některé zajíma-
vosti o afrických zvířatech, v průběhu 
čtení se aktivně zapojovaly do děje  
a zahrály si hry se zvířecí tématikou. 

Žáci ze 4. ročníku a 5. ročníku byli 
seznámeni s knihou Mobilmánie v po-
hádkové říši. Nejvíce se jim líbila dra-
matizace příběhu – vlastní zapojení 
děje. 

Paní spisovatelka všechny knížky 
dětem přiblížila prostřednictvím pou-
tavých a veselých aktivit, do kterých se 
děti s radostí a nadšením zapojovaly.

Beseda byla moc pěkná a zaujala, 
jak děti, tak i paní učitelky. 

Marcela Schönbaumová,
knihovnice

23,5% čtenářů jednou měsíčně, 9,4% 
čtenářů jednou za čtrnáct dní, 20% čte-
nářů jednou týdně. 

Téměř 100% čtenářů využívají 
knihovnu a její služby pro volný čas  
a také na studium (vzdělávání). 

Provozní doba knihovny všem čte-
nářům 100%vyhovuje. 

S výpůjčními službami jsou všichni 
čtenáři 100%spokojeni. 

A také všichni spokojeni s přístupem 
na internet, meziknihovní výpůjční,  
informační služba, kulturní vzdělávací 
pořady. 

S nabídkou fondu knihovny bylo vel-
mi spokojeno u beletrie 94,2% čtenářů. 

Spíše spokojeno bylo 5,8%.
Další otázka zněla, zda mají nějaké 

připomínky k fondu knihovny. 
100% čtenářů vyplnilo, že nemá žád-

né připomínky. 
S dostupností knihovny je spokoje-

no 100% čtenářů. 
Internetové stránky knihovny bez 

problémů nalézají informace o knihov-
ních fondech a službách knihovny – 
umožňují spíše ano napsalo 58,9% čte-
nářů, 42% čtenářů napsalo určitě ano. 

Další otázka zněla: Zda knihovna 
pomáhá získat informační dovednosti, 

které potřebují ve vyhledávání v katalo-
gu, v databázích a na internetu. 

100% čtenářů odpovědělo určitě 
ano. 

Další otázka zněla: Zda by uvítali ně-
jaké školení pro zlepšení informačních 
dovedností: 

83% čtenářů nenapsalo nic, 17,6% 
čtenářů napsalo nemám žádné náměty. 

100% čtenářů jsou spokojeni s veli-
kostí knihovny a prostorem. 

Také všichni čtenáři (100%) jsou vel-
mi spokojeni s kvalitou a prostorem, 
sociální zázemí knihovny, dále s tech-
nickým vybavením. 

Nikdo neměl žádné připomínky či ná-
měty k prostorám knihovny. 

Všichni čtenáři (100%) souhlasili, 
že knihovnice je vstřícná a má dosta-
tečnou znalost a úroveň odborných 
znalostí. 

Nikdo nemá žádné připomínky ke 
knihovnici. 

Všichni psali, že jsem moc spokojeni 
s knihovnicí , můžou jen chválit. (100% 
čtenářů). 

Na celkovou úroveň služeb po-
skytovaných knihovnou hodno-
tilo 99,8% čtenářů: na výbornou. 

Vypracovala: 
Marcela Schönbaumová, 

knihovnice

KNIHOVNA a IC
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V měsíci listopadu do knihovny dorazi-
ly pro všechny čtenáře sedací vaky. 

Sedací vaky jsou vyrobeny z kvalitní 
eko-kůže. Jsou vyplněny polystyrenový-
mi pěnovými kuličkami. 

Díky svému tvaru hrušky Vám po-
skytne vak komfort a pohodlí při rela-
xaci a odpočinek s knihou. Krásně se 
přizpůsobí tvaru zad. Krásné zářivé bar-
vy nám esteticky doplní interiér knihov-
ny. Děti to velmi ocenily, řekly, že jde  
o nepostradatelný kousek. 

Vaky budou sloužit jak pro děti, tak  
i pro dospělé.  

Podívejte se, jak děti relaxují s knihou. 

Marcela Schönbaumová, 
knihovnice

Knihovna má nové 
sedací vaky 

KNIHOVNA a IC

Loučení s prázdninami
O prvním záříovém víkendu jsme se 

rozloučili s prázdninami a to ve velkém 
stylu. Celý víkend pracovali šikovní řez-
báři ve stanu a tvořili další sochy do 
našeho Betléma! Že bychom se o Vá-
nocích dočkali tří králů?

Sobotní DĚTSKÝ popcorn BAR  
a letní kino pro děti u Zámečku přilá-
kalo stovky návštěvníků - malých i vel-
kých. Super partička mladých kolem 
Alice Janigové zvládla svůj první BAR 
plný míchaných drinků pro děti a pop-
cornu na jedničku, patří jim velký dík  
a potlesk! Díky i všem mým kolegyňkám 
a našim dětem za pomoc s chystáním 

a úklidem po akci (no nevěřili byste, 
jaký tam po vás zůstal nepořádek). 

Klukům ze Smedomy taky tleskáme 
a díky vzdáváme za bezvadné promí-
tání a profi přístup! Všichni jsme měli 
radost ze zdařilé akce.

V neděli 5. 9. 2021 pokračovalo 
LOUČENÍ S PRÁZDNINAMI u Zámeč-
ku zábavným odpolednem pro děti. 
Kouzelný karneval s maxipsem Fíkem 
a Jirkou Hadašem byl plný písniček, 
soutěží, tanečků, bláznění a dětem se 
moc líbil! Díky všem, kdo pomohli akci 
uspořádat.

Barbora Macková
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Letošní akce se konala ve čtvrtek  
21. 10. 2021 a vyjímečně jsme se sešli 
na náměstí U Zámečku. Proč? Chodní-
ky vedoucí ze Květné byly zrovna tou 
dobou rozkopané a nebylo by bezpeč-
né tudy s dětmi procházet. Uspávání 
berušek a broučků a Lucerničkový prů-
vod, na který jsme se vydali už po 16.té, 
byl plný tykadélek, lucerniček, lampiónů  
a hlavně dětské radosti. Já, Beruška Ba-
ruška děkuji broukovi Mílovi a všem dě-
tem z Dramaťáku, které pro tuto příleži-
tost nacvičily pohádku „O polámaném 
mravenečkovi“ a taky pomocníčkům 
(lektorkám i dětem) z PŘÍSTAVU plného 
aktivit, Zámečku za čajík pro děti, Obci 
Strání za odměny pro děti a za foto pa-
tří velké díky Martinu Štecherovi. Moc 
mile nás překvapila velká účast. Brou-
kovi Mílovi přejeme klidný zimní spá-
nek, neboť peřina, kterou broukovi děti 
udělaly z listí, byla ohromně veliká a jis-
tě bude dobře hřát celou zimu. Na jaře  
se těšíme na akci „Probouzení brouků“  
ve Štrbáni. Ahoooj.

Beruška Baruška

Uspávání broučků

KNIHOVNA a IC

Můj adventní věnec
Kateřinský podvečer jsme strávili spo-
lu s lektorkou Marií velmi tvůrčí prací, 
která voněla po jehličí. 9 účastníků se 
zapojilo do workshopu „MŮJ ADVENT-
NÍ VĚNEC“. Maruška Kománková nás 
naučila základní techniku i postup  
a my si opravdu, pro některé svůj první, 
adventní věnec uvázali. Práce s tavnou 
pistolí a dekorování už byly jen třešnič-
ky na dortu. Děkujeme za cenné zku-
šenosti, které nám byly předány a taky 
všem, kteří přišli za účast a příjemně 
strávený společný čas, který je čím dál 
vzácnější. 
Ať vám adventní výzdoba s námi vy-
robená přinese do rodin a Vašich do-
movů tu pravou vánoční atmosféru  
a provoní dobu očekávání příchodu na-
šeho Pána.

Barbora Macková
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Sběr semen javoru  
na Hrabině

V úterý 4. října 3.A vyrazila do lesa 
s lesáky z Luhačovic. Měli jsme před 
sebou velký úkol-nasbírat semínka  
z pokácených javorů, která budou slou-
žit k vysázení nových stromků. Děti se 
rozdělily do dvojic a každá z nich měla 
za úkol nasbírat co největší počet se-
men. Semínka z prvního javoru děti 
posbíraly velice rychle. Proto se lesáci 
rozhodli motorovou pilou pokácet ješ-
tě další javor. Nejlepšími sběračkami 
se staly Magdaléna Popelková a Eliška 
Grebíková. Celá třída se ale velmi snaži-
la. Společně jsme nasbírali 5 kg semen, 
proto si diplomy i odměny odnesly 
všechny děti.

 Mariana Šmerdová

Piškvorky 
V říjnu se na 2. stupni uskutečnil tur-

naj ve strategické hře piškvorky. Téměř 
50 žáků se rozhodlo poměřit s ostatní-
mi svou trpělivost a schopnost logické-
ho myšlení. Nejúspěšnějšími se stala 
pětice Jan Popelka (9. B), Alica Janigo-
vá (8. A), Eliška Bruštíková (8. A), Serhii 
Fedynets (9. B) a Matyáš Zderčík (9. B), 
která následně reprezentovala školu  
v regionálním kole této soutěže. V kon-
kurenci nejen základních, ale i střed-
ních škol Zlínského a Jihomoravského 
kraje vybojovali skvělé umístění v polo-
vině žebříčku. Gratulujeme a děkujeme 
i všem ostatním zúčastněným za jejich 
snahu a soutěžní nasazení.

    
 Eliška Kundratová

Spolupráce se střední 
školou leteckou

Naše škola navázala již v minulém 
školním roce spolupráci se SŠ Letec-
kou z Kunovic. Odborníci připravili 
pro žáky základních škol sdílené dílny  

v rámci jejich přípravy na volbu povo-
lání. Tyto sdílené dílny jsou financová-
ny z projektu Implementace krajského 
akčního plánu rozvoje vzdělávání pro 
území Zlínského kraje, který je spo-
lufinancován Evropskou unií v rámci 
Operačního programu Výzkum, vývoj 
a vzdělávání. V dílnách si žáci prověři-
li manuální zručnost a vyrobili si kon-
krétní výrobek pod odborným vedením.  
V rámci aktivit si žáci vyzkoušeli letec-
ký trenažér simulující let, start i přistání 
letadla. Ověřili si, jak funguje aerodyna-
mický tunel. Žáci navštívili výrobní halu 
a prohlédli si výrobu letadel v Aircraft 
Industries, a. s. (bývalý LET Kunovi-
ce). Odborníci ze SŠ letecké připravují 
v rámci dalšího vzdělávání pedagogic-
kých pracovníků kurzy pro vyučující 
pracovních činností ze základních škol. 

 Marie Šimková

Soutěž Hledáme nejlepšího 
mladého chemika

I v letošním školním roce se naše 
škola zapojila do soutěže Hledáme 
nejlepšího mladého chemika, kterou 
ve Zlínském regionu pořádá Střední 
průmyslová škola Otrokovice. Motto le-
tošní ho ročníku je: „Podívej se hluboko 
do přírody a všechno lépe pochopíš.“. 
Soutěž proběhla ve čtvrtek 4. listopadu 
a zapojilo se jedenáct žáků z devátého 
ročníku. Nejlepšími řešiteli se stali:

1. místo: Edita Macíčková 9.B
2. místo: Adam Kadlček 9.B 
3. místo: Markéta Popelková 9.A  

         a Igor Lancůch 9.A
  Marie Šimková

Beseda o kyberšikaně
Na páteční den 24. září 2021 byla 

pro 5., 6. a 7. ročník připravena bese-
da, která si kladla za cíl ochránit děti 
před vzájemným si ubližováním s vy-
užitím internetu. Pan Pavel Pakosta 
žáky seznámil s „nemocí“ zavanou ši-

kana nebo kyberšikana. Ukázal jim, jak 
lehce lze zneužít osobní data a jak se 
ubránit lidem, kteří skrze manipulaci ve 
virtuálním světě ohrožují jejich zdraví. 
Připomněl jim, že nejdůležitější je budo-
vat dobré kamarádské vztahy a jednat 
nesobecky.

Jana Jančová

Návštěva školní knihovny
V rámci Týdne knihoven se naši 

šesťáci podívali do školní knihovny. Ve-
doucí knihovny, paní Marie Kloudová, je  
s úsměvem přivítala, pověděla jim za-
jímavosti z historie písma a knihoven. 
Seznámila žáky s výpůjčním řádem, 
rozdělením knihovny i s knihami, které 
znali z nižších ročníků. Představila jim 
místo, kam se budou jistě rádi vracet. 
Jak řekl Jan Amos Komenský: „S po-
mocí knih se mnozí stávají učenými  
i mimo školy. Bez knih nebývá učený 
nikdo ani ve škole.“

Děkujeme a těšíme se na další 
návštěvy.

Jana Jančová

Čtvrťáci na dopravní  
výchově v Uh. Brodě

V pondělí 18. 10. 2021 se třída 4. A 
vydala do Uh. Brodu na dopravní hřiš-
tě. Nejdříve děti seznámil s teoretický-
mi informacemi organizátor dopravní  
výchovy Mgr. Tomáš Smetana - vy-
světlil jim pravidla silničního provozu 
a jak se bezpečně a ohleduplně chovat  
z pohledu chodce, řidiče nemotorového  
i motorového vozidla (tedy i cyklisty). 
Po necelých dvou vyučovacích hodi-
nách v učebně si mladí cyklisti nasadili 
přilby a přesunuli se na dopravní hřiště. 
Zde si vyzkoušeli jízdu na kole za do-
držování pravidel silničního provozu. 
A že jízda nebyla jednoduchá, svědčí 
o tom spousta nelehkých dopravních 
situací: křižovatky, kruhový objezd, do-
pravní značky, světelná signalizace, 
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železniční přejezd, přechody pro chod-
ce, cyklostezka, atd. Všichni se snažili 
projet trasu bez vážnějších dopravních 
přestupků.

Na jaře si čtvrťáci dopravní doved-
nosti teoretické i praktické v Uh. Brodě 
zopakují. Za správné vyřešení získají 
cyklistický průkaz. Určitě to všichni 
zvládnou na jedničku.

Zdenka Davidová

Návštěva vodárny a čis-
tírny odpadních vod ve 
Květné

Třída 4. A navštívila v úterý 5. 10. 
2021 vodárnu v Ořechové. Velmi zají-
mavé informace o úpravě pitné vody 
pro obec Strání - Květnou nám předala 
paní Ing. Radka Breznická. Společně 
jsme zavítali i ke Sviňárském toku (kou-
sek nad „Cicůrkem“). Zde jsme viděli 
odběrné místo vody zásobující obec 
Strání. Odsud jsme se vydali směrem 
k hranici se Slovenskem k budově čis-
tírny odpadních vod. Tímto objektem 
nás provedl pan Guriča. Vysvětlil nám, 
co všechno se děje s použitou vodou, 

která odchází z našich domácností. 
Protože nám počasí přálo, zpáteční 
cestu do školy jsme spojili s příjemnou 
procházkou.

Za veškeré předané informace, 
ochotu a věnovaný čas zaměstnan-
cům vodního hospodářství ve Strání 
děkujeme.

Zdenka Davidová

Cyklovýlet
Letošní podzim sportovním soutě-

žím opět nepřeje, ale využili jsme pěk-
ného počasí a v úterý 14. září jsme  
s deváťáky alespoň vyrazili na kola. 
Projeli jsme okruh škola – Cicůrek – 
Kobelňanská –Kamenná búda – rybník 
– škola. Někteří tuto trasu absolvovali 
poprvé a seznámili se tak s názvy míst, 
kterými jsme projížděli. Cesta se nám 
sice trochu protáhla kvůli defektu, ale 
nás to vůbec nevyvedlo z míry a výš-
lap se spolužáky jsme si všichni užili. 
Ke konci cesty byli někteří žáci trochu 
zklamaní, že už jsme doma, a chtěli si 
cyklovýlet zopakovat. 

Libuše Želibabková

Twins day neboli Den 
dvojčat

V pondělí 27. 9. 2021 jsme si sychra-
vé podzimní dny rozjasnili „Twins day“ 
neboli dnem dvojčat. Žáci se domluvili 
mezi sebou a stali se na jeden den dvoj-
čaty nebo dokonce vícerčaty. A to tak, 
že si pro tento den vzali úplně stejné ob-
lečení. Zároveň se tak zúčastnili školní 
soutěže o nejpovedenější  „twins“. O vý-
herci nakonec rozhodli sami žáci svým 
hlasováním. Úplně tím nej twins se sta-
ly Tereza Knotová ze 7.B a Nikola Tó-
thová ze 7.A. Všem, kteří se do soutěže 
zapojili, děkujeme!

 
  H. Majorová, M. Hupková
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Dušičkové – maškarní
Naše útulné a přívětivé školní družin-

ky se ve čtvrtek 4. 11. 2021 proměnily 
na trošičku  strašidelné doupě. A v něm 
jsme si společně udělali tajnou dušič-
kovou párty. Děti si vyráběly nejrůznější 
masky, škrabošky a zvířátka. Tím vším 
si pak vyzdobily družinu a chodbu. Po 
obědě se prostory školních družin zapl-
nily nejrůznějšími maskami a pohádko-
vými bytostmi. V průvodu se představili 
čarodějnice Hermiona, Bílá paní, kostli-
vec, pavouk a další a další postavičky.  
V průběhu dušičkové párty se s tancem 
střídaly sportovní soutěže, v nichž si 
děti vyzkoušely svoji obratnost, rych-

lost a tělesnou rovnováhu. Vítězové 
obdrželi drobné ceny, ostatní masky 
lízátko a samolepku. Doufáme, že to 
byla v této nelehké době plné omezení 
zdařilá akce.

J. Janigová, H. Majorová 
a J. Benešíková

Vlajka České republiky
 Naše škola vyhlásila ke Dni vzniku 

samostatného československého stá-
tu soutěž o nejoriginálnější vlajku ČR 
vyrobenou z nejrůznějších druhů potra-
vin. A tak si žáci doma ve svém volnu, 
v družině nebo v hodinách praktických 
činnosti zpestřili čas výrobou té své nej 
vlajky ČR z nejzajímavějších surovin. 
Do soutěže se zapojilo celkem pět tříd, 

včetně paní kuchařek z naší školní jídel-
ny. Materiál i techniky byly různorodé, 
nejvíce bylo využito ovoce a zelenina, 
pak sladkosti, rýže, vajíčka, luštěniny  
i piškotová buchta. Všem zúčastněným 
děkujeme, že měli dostatek chuti a elá-
nu vytvořit něco výtvarně a esteticky 
zajímavého! Autoři nejlepších výtvorů 
byli odměněni! 

H. Majorová, M. Hupková

Udržitelnost IROP - pro-
jektové dny v ZŠ a ZUŠ 
Strání 

Od září 2021 škola pořádá pro žáky  
z okolních škol v rámci udržitelnos-
ti projektu „Rekonstrukce odborných 
učeben a zajištění jejich bezbariérovos-
ti v ZŠ Strání“ v nově zrekonstruova-
ných učebnách chemie a cizích jazyků 
projektové dny. 

V chemii paní učitelka pro žáky zvoli-
la témata „Voda“, „Koloběh vody v příro-
dě“ a „Směsi“. V cizím jazyce probíhali 
aktivity na téma „Auta“, „Globální otep-
lování“ a „Zvířata v ZOO“. Projektových 
dnů se zúčastnili žáci z MŠ Strání, ZŠ 
a ZUŠ Dolní Němčí, ZŠ a MŠ Korytná 
a Školy Březová, bohužel listopado-
vé aktivity musely být kvůli pandemii 
zrušeny. Doufáme, že se situace uklid-
ní a budeme dál pokračovat v našich 
aktivitách. 

Iva Stupková, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Českou hymnu všichni známe. Měl 
by ji umět zahrát každý muzikant. U pří-
ležitosti říjnového státního svátku jsme 
se na ZUŠce  věnovali nácviku a nahrá-
vání naší krásné státní hymny Kde do-
mov můj. Také jsme se o ní něco dozvě-
děli. Pojďte si ji s námi připomenout. 

Píseň Kde domov můj zazněla ve 
dvou slokách v divadelní hře Josefa 
Kajetána Tyla Fidlovačka aneb Žádný 
hněv a žádná rvačka z roku 1834. Brzy 
zlidověla a stala se českou vlastenec-
kou hymnou. V roce 1918 se její první 
sloka stala českou částí českosloven-
ské státní hymny, v níž byla následo-
vána první slokou nynější hymny slo-

Kde domov můj? 
venské Nad Tatrou sa blýska. 1. ledna 
1993 po vyhlášení samostatné České 
republiky se slovenská část jednoduše 
oddělila a vznikla česká hymna. Víte, 
že původní píseň má další sloky? A že 
existují regionální varianty pro Moravu 
či Slovensko? A že se za první repub-
liky zpívala i německy a maďarsky? 
Přitom nebyla jedinou kandidátkou na 
hymnu, různých vlasteneckých písní je 
plno. Třeba známé “Čechy krásné”, ale 
to je spíše regionální píseň, stejně jako 
“Jsem Moravan”, která se považuje za 
neoficiální hymnu Moravy. Navrhova-
ným adeptem hymny byl také známý 
Svatováclavský chorál nebo duchov-

ní píseň Hospodine pomiluj ny. Česká 
hymna má ale i chorvatskou či slovin-
skou variantu, tam se zpívá jako lidová 
píseň.  A víte, že existuje také straňan-
ská varianta? Tu zpívala moje babička 
v slzách, když se pokoušeli po válce 
zabydlet v pohraničí, ale stesk jim to 
nedovolil: „ Kde domov můj? Na Strani! 
Kde domov můj?...“

Děti v ZUŠ naši hymnu poslouchaly 
v různém provedení, zpívaly, hrály na 
své nástroje a nahrávaly. Ocenění za 
nejlepší nahrávky získali:  Nela Straňá-
ková, Natálie Bruštíková, Adéla Janov-
ská, Josef Macek, Klára Miklášová  
a Štěpán Vanďurka.

Zazpívejte si
 
Kde domov můj, kde domov můj?
Voda hučí po lučinách,
bory šumí po skalinách.
V sadě skví se jara květ
zemský ráj to na pohled!
A to je ta krásná země
/:země česká, domov můj!:/
Kde domov můj, kde domov můj?
V zemi, kde náš kníže svatý,
vírou v Krista v duši vzňatý
krev svou v oběť za vlast lil,
český národ vykoupil
v zemi slavné, otcům drahé,
/:v české zemi, domov můj!:/

Kde domov můj, kde domov můj?
V kraji znáš-li bohumilém
duše útle v těle čilém,
mysl jasnou, vznik a zdar
a tu sílu vzdoru zmar?
To jest Čechů slavné plémě,
/:mezi Čechy domov můj!:/
Kde domov můj, kde domov můj?
Bože velký Hospodine,
ruka Tvoje světům kyne,
Tebe vzývá národ můj,
věčný Bože, při něm stůj;
světovládný Hospodine,
/:chraň vždy český domov můj!:/

Anna Přikrylová, ředitelka ZUŠ Strání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Projekt Zahrada, louka, 
les

Odstartovali jsme nový projekt  
s názvem Zahrada, louka, les, prostřed-
nictvím něhož jsme se seznamovali  
s nejbližším okolím, pozorovali změny  
v přírodě a učili se vážit si jejích darů

Svou prací a péčí jsme také přispěli  
k jejímu zvelebování. 

Zjišťovali jsme, jaké jsou základní 
znaky podzimu, ochutnávali jsme plo-
dy, které na podzim sklízíme, a vyráběli 
jsme z nich různé pochutiny.

Sluníčka využila moudra z pohádek, 
Včeličky bádaly a tvořily z přírodnin 
a Mravenečci s Beruškami si ověřo-
vali své hypotézy při pokusech nebo 
informace hledali v knihách, na inter-
aktivním displeji, popř. u zkušených 
dospělých.

Divadlo v MŠ
V říjnu naše školky navštívila paní 

Sasinková se svými krásnými pohád-
kami. Letos k nám přivezla pohádku 
O perníkové chaloupce a O Červené 
Karkulce. 

Děti se do děje zapojují jako herci 
nebo rádci a napomáhají tak tomu, aby 
opět dobro zvítězilo nad zlem.

Návštěva ZŠ
Na začátku listopadu byly děti ze tří-

dy Mravenečků a Berušek pozvány do 
základní školy. Měly jsme tu možnost 
navštívit novou učebnu chemie a učeb-
nu anglického jazyka. Paní učitelka Ing. 
Jitka Bartošová nám ukázala zajímavý 
pokus, u kterého si děti mohly vytvořit 
dešťové kapky, změřit si teplotu ledu 
nebo teplé vody a pomocí počítače tyto 
údaje vyhodnotit. 

Paní učitelka Mgr. Mariana Šmer-
dová nás hravou formou seznámila  
s anglickými názvy zvířat, zahráli jsme 
si pexeso, hádali jsme zvířata, která ka-
marádi nakreslili na interaktivní tabuli, 
a tím jsme si nová slovíčka upevňovali. 
Děkujeme za milé přivítání a možnost 
se s prostředím školy seznamovat, na-
šim předškolákům to jistě usnadní pře-
chod ze školky do „velké školy“.

Kouzelníkovo čarování
Každoročně naši školku navštěvuje 

herec Slováckého divadla Tomáš Šulaj. 
Pro děti má přichystaný kouzelný pro-
gram, ve kterém nejen čaruje, ale také, 
což je důležitější, pokaždé vykouzlí na 
dětských tvářích krásný úsměv, někdy 

je to až nezadržitelný smích, u které-
ho se děti popadají za břicho. Děti ho 
prostě milují. Na závěr programu nás  
i jedno kouzlo naučil a vysloužil si velký 
potlesk.

Divadlo v Uh. Brodě
V polovině listopadu jely děti ze tří-

dy Berušek, Mravenečků a Včeliček 
do Domu kultury v Uherském Brodě, 
kde zhlédly Pekelnou pohádku. Peklo 
sledovalo hříchy světa, a protože bylo 
nedočkavé, tak se jedni malí čertíci 
unáhlili a přišli si na svět pro pekaře 
Rohlíčka. Jeho pytel hříchů však ještě 
nebyl naplněn… 

Pohádka se zajímavou zápletkou se 
dětem moc líbila, i když se občas objevo-
vala nejistota, jestli jsou to čerti opravdu 
jen z pohádky. Nakonec zvítězila láska a 
dobro a my jsme se mohli beze strachu 
vrátit nazpět do mateřské školy.

Adventní čas 
Letos nás bohužel nenavštívil Miku-

láš se svou družinou, ale i tak jsme se 
na jeho svátek poctivě připravovali – 
zpívali jsme, učili jsme se básničky, tvo-
řili jsme andělíčky, čerty, hráli jsme si 
na nebíčko a peklíčko a to by v tom byl 
čert, abychom nějaký balíček ve školce 
nenašli. Našli jsme! Vše jsme nafotili  
a natočili. A jak se nám to povedlo? Na 
to se můžete podívat na našich webo-
vých stránkách www.msstrani.cz .

Před Vánocemi zde také bude video 
s pásmem písní, které si připravily děti 
ze Straňánku a z Květňánku.

Jarmila Straňáková a kolektiv

Mateřská škola informuje
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Básník, učitel Miroslav Kapinus by 
na Silvestra oslavil své 90. narozeniny. 
Věnujme tedy krátkou vzpomínku této 
nezapomenutelné osobnosti. Básníci 
zpravidla odcházejí tiše a nenápadně. 
A stejně tiše a nenápadně ve věku 80 
let opustil tento svět 30. listopadu 2012 
básník, učitel  Miroslav  Kapinus. 

Narodil se 31.12. 1931, Blížkovice 
u Moravských Budějovic. Ze základní 
školy nastoupil do Moravskobudějovic-
kého gymnázia a ze septimy přešel na 
gymnázium v Jihlavě. Všechnu svou 
pozornost věnoval divadlu a četbě. Pů-
sobil jako učitel na několika základních 
školách na Uherskohradišťsku (Bánov, 
Vlčnov, Strání). Strání je významné ne-
jen pro tamní Kapinusovo profesní pů-
sobení (založil zde i literární kroužek, 
který se stal několikrát vítězem celoná-
rodní soutěže dětské literární tvorby), 
ale Strání je často vzpomínáno i v jeho 
básních. Stál u zrodu Divadla poezie v 
Uherském Brodě v 50. letech, které bylo 
prvním souborem toho typu v republi-
ce a jehož členy byli studenti středních 
škol, úzce spolupracoval taktéž s diva-
delními soubory ve Vlčnově a ve Strá-
ní – Květné. Ve druhé polovině 70. let 
studoval dálkově na PdF UP. Kapinus 
se při studiích hluboce zajímal o fran-
couzskou poezii a později se stal i pře-
kladatelem děl J. Cocteaua, L. Aragona, 
Saint-Pol-Rouxe, R. Desnose. Psal fe-
jetony do Slováckých novin, Rovnosti, 
Mladé fronty Dnes, Učitelských novin. 
Přispíval taktéž do Literárního měsíční-
ku, Alternativy novy, Malovaného kraje, 

Vzpomínka na Miroslava Kapinuse
Tvorby, Kulturního rozvoje, jeho díla za-
zněla i na rozhlasových vlnách: povídka 
Poslední noc Jana Amose či povídka  
o Felixi Kadlinském, Slavíček z Moravy, 
druhá jmenovaná povídka vycházela  
i na pokračování ve Slováckých novi-
nách (1998). Kapinus je nositelem Ceny 
Učitelských novin za rok 1987, byl třikrát 
nejúspěšnějším autorem nakladatelství 
Alisa, je autorem vítězné básně v soutě-
ži o Cenu Kantrix Kingové, získal třikrát 
Cenu královny Alisy, dvakrát Cenu Ben-
jamina Kinga i ocenění na mezinárodní 
literární soutěži v polském Strumienni. 
(2005). Kapinusova tvorba je pozoru-
hodně jednotná – lyrický subjekt se 
toulá krajinou, je okouzlen přírodou, 
vnímá přírodní krásy v každém detailu  
a v každé sebemenší proměně dané 
roční či denní dobou, vyslovuje svou 
úctu k zemi a k moravské kulturní tradi-
ci, lásku k domovu, vrací se do dětství. 
Tímto naladěním, včetně tematizace 
ticha i obliby čtyřveršové formy, byl po-
dobný autorovi Janu Skácelovi, v bás-
nickém zachycení různých druhů květin 
pak zaznívá i ozvěna Jakuba Demla (či 
Roberta Desnose, jehož Kapinus překlá-
dal a jehož čtyrverší si zvolil jako motto 
svého výboru Rosou ozdobené ráno),  
v próze Chvála luk zveřejněné v časo-
pise Obrys – Kmen (2001) nacházíme 
jako motto dvojverší Fráni Šrámka. Te-
matizace lásky a krásy ženského těla 
patří také k výrazným stálicím Kapi-
nusovy poezie. Svými verši doprovodil 
grafiky K. Holíka (Doma, 1992) či akty  
K. Beneše (Lásky dech, 1998, taktéž 

jako samostatný oddíl výboru Rosou 
ozdobené ráno, 2005).

 Kapinusova poezie, ať již milostná 
anebo inspirovaná Moravou a světem 
lidových tradic, patří k tomu nejcenněj-
šímu, co naše generace na literárním 
poli zůstává svým potomkům. 

Byla naplánována vánoční beseda 
pro žáky z II. stupně ZŠ a ZUŠ Strání, 
kde žáci by zavzpomínali na básníka 
Miroslava Kapinuse.  Pobesedovat měl 
přijet jeho kamarád spisovatel Jiří Jilík, 
ale bohužel kvůli covidovému opatření 
se beseda neuskutečnila. 

Taktéž kluci ze Smedomy od léta 
tvoří projekt, který bude zhudebněním 
básní p. Kapinuse (k jeho 90. výročí).  
Na projekt „videoklip“ se můžete těšit 
na jejich youtube kanálu i facebooku 
„Strání živě“ koncem roku 2021.

Dle zdroje https://spisovatele.
upol.cz/miroslav-kapinus/ upravila 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Rok 2021 se nám pomalu blíží ke 
svému konci, a to je ten správný čas na 
bilancování a poděkování.

Byl to opět rok v mnoha ohledech 
mimořádný, setkali jsme se s celou řa-
dou situací, které nikdo z nás v minu-
losti nezažil a nemusel řešit.

Byl to rok nejistoty, nervozity, ale 
také očekávání a naděje, že se vše vrátí 
co nejdříve do původního stavu. 

Uvědomujeme si, že situace ve stra-
vovacím a ubytovacím segmentu není 
vůbec snadná. S celým týmem Zámeč-
ku se však díváme dopředu a už nyní se 

intenzivně připravujeme na úspěšnější 
sezóny následujícího roku. 

Proto děkujeme všem našim zá-
kazníkům a věrným podporovatelům. 
Jsme rádi, že jste nás provázeli celý rok 
2021 a doufáme, že v tom budete po-
kračovat i v příštím roce 2022.

Děkujeme za podporu, spolupráci, 
krásné recenze a zpětné ohlasy.

Za celý Zámeček Strání Vám přejeme 
veselé Vánoce a šťastný nový rok 2022.

Andrea Straussová 
manažer restaurace a penzionu

Penzion a restaurace Zámeček Restaurace 
Kavárna

Restaurace Kavárna děkuje všem 
zákazníkům za podporu v roce 2021. 

Přejeme všem krásné a požehnané 
Vánoce.  Do nového roku 2022 hodně 
zdraví, lásky a spokojenosti.

KULTURA
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CO SA STALO 
NA TEM STRAŇANSKÉM RYNKU

Už více jak rok se většina z nás potý-
ká s nelehkou situací, ale i přes všech-
ny nepříznivé podmínky nás folklór ne-
opustil a FS Javorina se s tím dokázala 
vypořádat. V čase, kdy nám to podmín-
ky dovolily, jsme neváhali a využili kaž-
dičké zkoušky, abychom si mohli spo-
lečně zazpívat a zatancovat.

I když začátek roku nebyl podle na-
šich představ, my jsme měli jasno, 
#krojberemvšadě! Důkazem toho jsou 
fotografie tanečníků a rodin na FB pro-
filu FS Javorina, kterým se natolik za-
stesklo, že si kroj museli vzít opravdu 
všude.

Ve třetím červencovém víkendu jsme 
si společně zajuchali na 65. Kopaničár-
ských slavnostech. Tímto vystoupením 
jsme se všichni po dlouhé době dostali 
do radostné taneční nálady a moc jsme 
si to užili. Na podzim jsme se zúčastni-
li Slavností vína  v Uherském Hradišti, 

kde nás doprávázeli CM Mladí Bruštíci 
a také besedy u cimbálu v Hluku, kde 
se k nám přidal také ŽS Netáta a CM 
Strýci.

Naše velké poděkování patří Obci 
Strání, která nás zaštítila dotací a IC 
Strání za propagační materiály. Doufá-

me, že následující rok nebude ve stej-
né písniččce a budeme si moci všichni 
společně zazpívat a zatancovat třeba 
na fašanku.

Pohodové svátky a boží požehnání  
přeje FS JAVORINA

Festival dechových hudeb „POD JAVORINÚ“
Ve Strání se na konci prázdnin, 29. 

srpna 2021, konal již 19. ročník tohoto 
oblíbeného festivalu. Od začátku léta 
jsme jako pořadatelé zvažovali, zda ho 
uspořádat nebo raději z epidemiologic-
kého hlediska nikoliv. Přece jen je to 
velká akce, kde se sejde převážně se-
niorská generace a nechtěli jsme niko-
ho ohrozit. Nakonec však vyhrála chuť 
udělat radost a zábavu, které za posled-
ní rok moc nebylo. A jsme rádi, protože 
akce se moc povedla a přilákala nejen 
místní, ale i přespolní návštěvníky.

Moderátorem byl, jak už je to dob-
rým zvykem, vždy elegantní, galantní  
a vtipný muž Karel Hegner. Jako první 
vystoupila a zvesela zahrála DH Miklov-
ci z Valašska, vystřídala je dechovka, 
která přijela až z Prahy DH Veselka La-
dislava Kubeše, poté zahrála naše míst-

ní a všemi moc oblíbená DH Javorinka. 
Je moc milé, že celá kapela je vždy  
v našem krásném straňanském kroji  
a zpěvačky Janička a Ivanka nikdy ne-
zaváhají se do naškrobených fjertůšek 
a rukávců nastrojit. Patří Vám za to 
velký dík a obdiv, holky! Po Javorince 
nastoupila kapela, která to k nám měla 
nejdál, až z Jižních Čech. DH Jižani za-
hráli vesele v jihočeském rytmu. Než 
přišla na scénu DH Straňanka, pan 
moderátor pozval na podium pana Pet-
ra Houště, který celý festival sledoval  
a tvořil zázemí v jejich domě. Bohužel 
se ještě aktivně zapojit nemohl, proto-
že se zotavuje po nelehké nemoci. Pu-
blikum ho obdařilo velkým potleskem a 
přáním lepších dnů a pevného zdraví. 
DH Straňanka zahrála k tanci i k posle-
chu. Ale protože už hrála na festivalu 

jako poslední kapela, venkovní parket 
byl plný tančících párů. 

Náš festival přilákal přes čtyři sta 
návštěvníků. Občerstvení zajišťoval 
Zámeček a naše Íčko zde mělo propa-
gační stánek, kde si mohli návštěvníci 
zakoupit hudební nosiče nejen vystu-
pujících dechovek, ale i propagační 
a upomínkové předměty, kterých má 
Strání dostatek. Zdarma byly k dispo-
zici mapy, brožury, letáčky o Strání, Bí-
lých Karpatech i Regionu Slovácko.

Jménem Obce Strání děkuji všem 
pořadatelům, chlapům z místního hos-
podářství za postavení stanů a úklid 
po akci, zázemí, zaměstnancům i bri-
gádníkům Zámečku za obsluhu občas 
i velmi náročných klientů a také kole-
gyňkám Marci a Míše za pomoc s or-
ganizací a prodejem.

Barbora Macková
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Hody ve Strání proběhly v termínu 
10. – 12. září 2021. Kolotoče (LUNA 
PARK pana Rumla) přijely a děti se  
z nich před školou moc radovaly. 

V pátek straňanské hody na náměstí 
U Zámečku již tradičně zapálila skupi-
na KŘÍDLA a zábava se rozjela ve vel-
kém stylu. 

Sobotní odpoledne patřilo fotbalu, 
ale také folklornímu dostaveníčku se 
Sourozenci Baťkovými a večer to na 
zábavě rozjela naše věrná (hodová) de-
chová hudba JAVORINKA s kapelníkem 
Zdeňou Vanďurkou ml. 

Nedělní dopoledne bylo ve víře a tra-
dici zasvěceno POVÝŠENÍ Sv. Kříže, pa-
trocinium kostela ve Strání. 

Kolem 10. hod. se u Zámečku sešla 
dechová hudba Javorinka a krojovaní 
z řad občanů i bývalí deváťáci, které 
vždycky pan Zámečník osloví a natré-
nuje s nimi obětní průvod – poděkování 
za úrodu, čtení i přímluvy. Je to taková 
naše jistota a radost, že alespoň pár 
párů v kroji do kostela půjde. 

Tímto chci vyzvat i do budoucích let 
všechny, kteří se rádi „dajú“ do kroja, 
přijďte podpořit průvod od Zámečku ke 
kostelu svou přítomností a ozdobit tak 
naše hody a slavnostní hodovou mši 
svatou. Ještě raději bychom byli, kdyby 
se zase dala dokopy chasa a byly hody 
se stárkem a mládkem. Všichni jistě 

Čí sú hody? Naše.

rádi vzpomínáme na hody v roce 2018, 
kdy jsme měli stárka, mládka a v chase 
bylo 25 krásných mladých párů.

Pokud vznikne nabídka ze stran rodin 
a mladých, obec podpoří finančně i po-
řadatelsky tyto rodiny a mladou chasu. 
Chtějme prosím, aby tato tradice neza-
nikla a abychom kroje a zvyky udržovali 
živé a přirozené. Kdy jindy pořádně vy-
větráme nový kroj než na hody?

Ale zpět k letošním hodům. Při slav-
nostní hodové mši svaté, kterou nám 
celebroval spolu s našimi novými kněží-
mi Mons. Vojtěch Šíma (ředitel poutní-
ho domu Stojanov na Velehradě) jsme 
poděkovali za letošní úrodu a požehná-
ní na zahradách, polích i v sadech. 

Po mši vyhrávala před kostelem DH 
Javorinka, pan kaplan Václav roznášel 
slivovičku a naši šikovní bývalí deváťá-
ci si i na nejednu písničku zatancovali. 

KULTURA

Společné foto a pak už průvod k Zá-
mečku, kde čekal představitele obce, 
spolu s duchovními otci a muzikanty, 
společný hodový oběd. 

Odpoledne bylo věnováno charitativ-
nímu projektu „KONCERT PRO MORA-
VU“ postiženou červnovým tornádem. 

Byla to moc hezká akce, na které vy-
stoupily bez nároku na honorář místní  
i přespolní rockové kapely. 

Děkujeme hlavně holkám z DPS 
Strání (Charity) a Jirkovi Novákovi za 
výborný nápad oživit nedělní hodové 
odpoledne a přispět na tak potřebnou 
věc. Více se o této akci dočtete v článku 
Charity. 

Děkuji za Obec Strání také všem, 
kteří se na průběhu straňanských hodů 
jakýmkoliv způsobem podíleli.

Barbora Macková
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V pátek 10. 9. 2021 uspořádala  
rodinná sklárna Ladislava Breznické-
ho už 4. letní setkání sklářských maj-
strů. Sešli se, zavzpomínali, zazpíva-
li... Děkujeme Ladíkovi a jeho rodině,  
že taková setkání pořádají, jsou to 
VZÁCNÉ chvíle nejen pro mistry 
skláře!

Barbora Macková

Setkání sklářů u Breznických

Straňanská výšivka
V pátek 19. 11. jsem uspořádala pod 

křídly Přístavu a projektu „Zvyšovanie 
kvality života na vidieku vytváráním ko-
munitních škol“ tvůrčí dílnu, workshop 
„STRAŇANSKÁ VÝŠIVKA“. Pod vedením 
zkušených lektorek Kateřiny Myšinské, 
Veroniky Provodovské a Martiny Čan-
kyové jsme si osvojily základní stehy  
a techniku. 

Děkuji lektorkám i všem účastníkům, 
myslím, že tradice straňanského vyšívá-
ní má své příznivce a že nezahyne! 

A jak to vidí profík Veronika Provo-
dovská (pracuje v Muzeu Jana Amose 

Komenského v Uh. Brodě a věnuje se vý-
šivkám celého regionu): „Podzimní po-
časí pomalu ukončuje práce na zahrád-
kách a chladné dny nás spíše drží doma 
v teple. Proto byla nejlepší příležitost 
přijmout na den 19. listopadu pozvání 
do informačního centra ve Strání, kde 
proběhla zkušenou lektorkou Kačkou 
Myšinskou krátká, ale velmi zajímavá 
přednáška o straňanském kroji. Já zde 
představila knihu „Řemeslo jak vyšité“ a 
s ní související web:  emesla.mjakub.cz, 
kde se může každý naučit pomocí videí 
a animace stop motion spousty základ-
ních i vyšívacích stehů, různé tkalcovské 
techniky i jiné pracovní postupy výroby 
krojů, kraslic i dekorací. 

Radost v divadle „Radost“ v Brně 
byla veliká. Přesně to, co dokázal Dan-
dy (Daniel Bruštík) ve Velkých Losinách 
v roce 2013, se podařilo letos i Natál-
ce Bruštíkové. V celostátním finále pě-
vecké soutěžní přehlídky lidových písní 
„Děti a píseň 2021“ byla mezi deseti 
nejlepšími zpěváky v kategorii 10-15 
let. Reprezentovala region Slovácka  
a Moravských Kopanic. Natálce moc 
gratulujeme a děkujeme za reprezen-
taci obce Strání i všech krásných písni-
ček z pod Javoriny.

Barbora Macková

Natálka má  
zlato v hrdle

Další velmi zručná vyšívačka Marťa 
Čankyová se k holkám přidala a násle-
dovalo vyučování jak si vytvořit straňan-
ské vyšívání na rukávce. Všem šla práce 
pěkně od ruky a snad se tedy z desítky 
šikovných začátečnic vyklube některá, 
která u této na čas i trpělivost náročné 
činnosti zůstane a svůj um někdy předá 
dál.“

Barbora Macková
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O víkendu 12. - 14. 11. 2021 byly ve 
Květné MARTINSKÉ HODY. Sobotní od-
poledne na hodech si užily děti - byla 
pro ně připravena dětská show, dílnič-
ky, na kterých si mohly vyrobit koníka 
nebo vločku či obrázek a dětský punč  
a perníčky jako bonus. 

Venku na zahrádce probíhal prodej 
zabíjačkových specialit a v Kavárně 
se koštovalo nejen Svatomartinské 
víno, husí a kachní speciality a hrála 
cimbálovka. 

Kuchaři a personál Kavárny zvládli 
velký zájem z řad veřejnosti na jedničku.

Kolem půl šesté vyšel od Kavárny 
průvod Sv. Martina s pochodněmi pro 
rodiny s dětmi a na parkovišti u sklár-
ny byla i přes mírné mrholení k vidění 
ohňová show s Memento Mori z Uher-
ského Ostrohu. Děti dostaly v cíli perga-
men s legendou o Sv. Martinovi a taky 
si všichni vyslechli, proč se ve Květné 
slaví na Martina hody (příběh o staré 
sklářské tradici). 

Večer se nesl na vlně country a roc-
ku. V zasedačce hrála všemi oblíbená 
kapela Flower creek, kterou na hodinu 
vystřídala i ÚŽASná dvojka. Nálada 
byla výborná, tančilo se, zpívalo a bylo 

Martinské hody ve Květné

veselo. Moc děkujeme Šajba týmu za 
pomoc s organizací večera.

Nedělní LOUTKOVÉ DIVADÉLKO  
„O princezně Čárypíše“ v podání sku-
pinky Sokolů z Uherského Hradiště „Po-
hádkové království“ a dětská diskotéka 
s DJ Pepou Kozumplíkem byla milou 
tečkou za celým hodovým víkendem.

Barbora Macková

KULTURA
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z matriky

Vítání občánků 
na Zámečku

Do života v naší obci jsme v neděli 
26. září 2021 přivítali 10 novorozených 
dětí. Ať má Dominik, Veronika, Max, 
Jáchym, Marie, Veronika, Justýna, 
Magdaléna, Antonín a Sebastián život 
plný lásky, štěstí a zdraví! 

Rodičům blahopřejeme! A moc dě-
kujeme malým muzikantům, zpěváč-
kům i přednášejícím dětem, že mimin-
kám a rodičům tyto slavnostní chvíle 
dělají ještě slavnostnějšími.

Barbora Macková

Smuteční poděkování
Redakční rada zpravodaje se omlouvá 

rodině, za neuveřejnění tohoto smuteční-
ho poděkování z dubna 2021 v minulém 
čísle zpravodaje…

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě pana 
Josefa Zámečníka. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Velké podě-
kování patří ročníku 1953, paní doktorce 
Končitíkové, sestřičce Slávce Grebíkové. 
Také děkujeme otci Matyášovi za duchov-
ní podporu. Poděkování patří i varhanici, 
zpěvačkám a všem muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s paní Ludmilou Zámeční-
kovou na její poslední cestě. Zvláštní po-
děkování patří MUDr. Končitíkové a všem 
pracovnicím z DPS ze Strání za profesio-
nální pomoc a lidský přístup. Poděkování 
patří otci Jiřímu Pospíšilovi, muzikantům, 
zpěvačkám a varhanici. Děkujeme za pro-
jevy soustrasti a květinové dary. 

Na konci října nás navždy opustil pan 
Ing. Rudolf Čermák. Byl velmi aktivním 
občanem a rád pomáhal obci nejen s pře-
klady a tlumočením z němčiny. Stál také  
u zrodu přátelství-družby s rakouskou 
obcí Euratsfeld. Děkujeme všem, kteří jste 
ho znali za tichou vzpomínku a modlitbu.

Pozůstalá rodina upřímně děkuje všem 
příbuzným, známým, kamarádkám a spo-
lužákům z ročníku 1946, kteří přišli do-
provodit na poslední cestě paní Anežku  
Halodovou. Děkujeme za projevy sou-
strasti a květinové dary. Zvláštní poděko-
vaní paní MUDr. Končitíkové a zdravotní 
sestřičce Grebíkové za obětavou péči, 
duchovnímu otci J. Pospíšilovi za slova 
útěchy a zpěvačkám, varhanici a muzi-
kantům za jejich ochotu.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s panem Josefem Vintrem.

Děkujeme za projevy soustrasti  
a květinové dary.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kte-
ří se přišli rozloučit s panem Stani-
slavem Janovským na jeho poslední 
cestě. Děkujeme za projevy soustrasti  
a květinové dary. Naše poděkování 
patří také otci Jiřímu, varhanici, zpě-
vačkám, muzikantům a spolužákům  
z ročníku 1961.

Narozené děti od srpna 
do prosince 2021

Antonín Toman, Sebastián Sklenář, 
Veronika Miklášová, Emma Zderčíko-
vá, Alexandr Duba, Zita Pospíšilová, 
Agáta Popelková, Tomáš Čaník, Eliza-
beth Zlatá, Vanesa Zetková, Rozárie 
Holušová, Daniela Guričová, Jakub 
Tomanec, Max Vyzváry, Sam Vyzvá-
ry, Patrik Sekerka a Stela Miklášová,  
Viktorie Popelková

Zemřelí občané od srpna 
do prosince 2021

Kateřina Bruštíková (1933), Jan Po-
pelka (1931), Radim Zahradník (1961), 
Stanislav Zámečník (1938), Josef Vintr 
(1946), Jan Popelka (1933), Marie Jan-
čová (1932), Josef Vintr (1950), Ludmila 
Zámečníková (1949), Anna Zámečníko-
vá (1932), Rudolf Čermák (1929), Anežka 
Šupáková (1926), Miloslav Zetka (1959), 
Stanislav Janovský (1961), Anežka Halo-
dová (1946), Anežka Vanďurková (1933), 
Jan Adámek (1946), Michael Mazánik 
(1953)

Dagmar Nováková
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Přístav plný aktivit 
Poslední „prázdninový čtvrtek plný 

aktivit“ jsme uspořádali 26. srpna, pro-
tože nám moc nepřálo počasí a deštík 

nás zvlažil, přišlo pouhých 9 dětí. Se-
šli jsme se na Štrbákovci, kde jsme si 
stlúkli máslo (lepší prý děcka nejedly)  
a naučili se straňansků písničku „Pýtal 
sa ňa jeden chlapec“. O pár ulic dál si 
děti vylezly na pec, podójily kozu, nakr-
mily a prohnaly kozla. Takový správný 
den na dědině, pro všechny plný zážit-
ků. Děkujeme strýcovi Janečkových za 
exkurzi do domečku, chlívku s kozama 
aj za písničku na harmoniku. 

Děckám sa to moc lúbilo!

Marie Otte a Bára Macková 

Kroužky PŘÍSTAVU
Začal nový školní rok a s ním i přihla-

šování do volnočasových kroužků pro 
děti. Pod křídly PŘÍSTAVU jsme otevřeli: 
5 kroužků pro děti ze ZŠ, jeden kroužek 
pro dospěláky – ANGLIČTINU a jeden 
kroužek pro maminky s dětmi do 3 let 
CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI. Kroužky 
Vám ráda představím, neboť mám vel-
kou radost z toho, že jsem našla 7 moc 

šikovných a ochotných lektorů, kteří 
se věnují ve svém volném čase dětem  
a sami z toho mají radost! První ponděl-
ní kroužek je ZDRAVOŤÁK, kde se asi  
6 přihlášených dětí učí, jak poskytnout 
1. pomoc a jak ošetřovat zraněné. Učí 
se i léčivé bylinky a řešení krizových 
situací! Tento kroužek vede a znalos-
ti prakticky předává zkušená lektorka  
a bývalá sestřička Slávka Kubíčková.

Druhý velmi oblíbený kroužek bývá 
ve středu, jmenuje se ZÁLESÁČEK  

a vede ho maminka a lektorka Zuzana 
Pospíšilová. V Zálesáčku má asi 18 dětí 
a chodí se ven za každého počasí, hra-
jí hry v přírodě, luští se záhady, učí se 
poznávat přírodu a také ji chránit. Učí 
se být dobrým rádcem a kamarádem 
u všech činností, které s přírodou ruku 
v ruce souvisí. Součástí kroužku jsou  
i víkendové výšlapy a turistika po oko-
lí, která je vždy propojena s nějakou 
zajímavou „bojovkou“. Děti už napří-
klad vyrazily na stezku odvahy (cca 20 
dětí), měly Dračí bojovku (cca 12 dětí) 
a taky Slet draků – drakiádu (4 rodiny) 
na Nové hoře. V zimě budou sáňkovat  
a stavět spolu sněhuláky, tomu věřím!

Další středeční kroužek je navštěvo-
vaný pouze holkami, je to DRAMAŤÁK, 
který vede Miloš Záleský spolu se svý-
mi kolegy z Divadelního souboru Kar-
la Högera. Je tam prý velká sranda  

a všichni se dobře baví, nejen svými he-
reckými výkony. Tento kroužek už měl  
i první veřejnou prezentaci a sehrál nám 
pohádku „Polámal se mraveneček“ na 
naší akci „Lucerničkový průvod – Uspá-
vání broučků“. Holky jako mravenečci 
a hmyz vůbec, měly velký úspěch. Teď 
už nacvičují pohádku… ale kdy se na ni 
můžeme těšit, zatím prozradit nechtějí.

Čtvrtek je v PŘÍSTAVU ryze sportov-
ně taneční. Do kroužku ZUMBA KIDS 
chodí taky samé holky a představí vám 
ho sama lektorka.

„Zumba Kids aneb tancem ke zdravé-
mu pohybu a zábavě.

V květnu tohoto roku jsem přijala 
nabídku vést kroužek Zumba Kids pro 
děti. Nejprve jsem z toho měla strach, 
nikdy jsem žádný kroužek nevedla, ale 
řekla jsem si, že je to výzva a určitě to 
bude zábava. A taky, že byla. Když jsem 
viděla, že to ty děti baví, tak jsem byla 
nadšená a začala jsem s chutí praco-

vat na choreografiích a na tom, abych 
je toho co nejvíc naučila. Začali jsme 
se scházet každý čtvrtek a pilně tré-
novat choreografie. Postupem času 
se holky naučily tanec na tři písničky, 
které zatancovaly na dětské diskotéce. 
I když jsem se jí neúčastnila, měla jsem 
ohromnou radost, jak skvěle to zvládly. 
V létě jsme s Přístavem pořádali čtvrtky 
plné aktivit, kdy jsme s dětmi byli celé 
dopoledne a vymýšleli jim program pro 
zabavení. Já měla čtvrtek, kdy jsem 
naplánovala tancování zumby ve vodě,  
k tomu jsme využili místní koupaliště 
ve Květné. Děti si vyzkoušely, že tan-
cování ve vodě není vůbec jednoduché, 
ale byla to zábava. Kroužek není jen  
o učení choreografií, ale je také o tom, 
naučit se vnímat hudbu a tanec jako 
takový a taky že to může být zábava. 
Děkuju Přístavu plný aktivit za příle-
žitost, kterou jsem vzala. Doufám, že  
v projektu budeme i nadále pokračovat.“ 

Dominika Malárová
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Další čtvrteční aktivitou je kroužek 
MÍČOVKY I, který navštěvují děti 5-9 let 
je jich asi 10 a pak MÍČOVKY II pro děti 
ve věku 10-12 let. Tento pohybový krou-

žek vede Majda Tinková, zkušená lek-
torka a bývalá basketbalistka. V krouž-
ku má holky i kluky a děti jsou z Majdy  
a jejich míčových aktivit nadšené a krás-
ně zničené.

Děkuji touto cestou vedení naší Zá-
kladní školy, že nám umožnila využívat 
pro tyto dětské aktivity tělocvičnu a mul-
tifunkční sál. Moc si toho vážíme.

No a pro dospěláky se nám již kon-
cem srpna rozjel kurz ANGLIČTINA PRO 
DOSPĚLÉ, který vede velmi zkušená, 
důsledná i zábavná lektorka Mgr. Jana 
Dyčková. Do kurzu chodí asi 12 stu-
dentů a co o nich paní lektorka míní si 
můžete přečíst v samostatném článku  
s názvem „Klobouk dolů“.

Další v říjnu rozběhlou aktivitou je 
úterní „CVIČENÍ MAMINEK S DĚTMI“.  

V úterý dopoledne se schází buď v mul-
tifunkčním sále ve Strání nebo v herně 
„Kačátko“ ve Květné nad Kavárnou. 
Maminky s dětmi (věk do 3 let) cvičí při 
písničkách a říkadlech. Vedoucí tohoto 
kroužku je Sabína Kolajová.

Kdokoliv z maminek se můžete kdy-
koliv přidat, stačí jen sledovat faceboo-
kovou skupinu „Kačátko“, abyste zjistily, 
kde cvičení bude. Jo a tatínci jsou taky 
na tomto cvičení s dětmi vítáni!

Projekt „Zvyšovanie kvality života na 
vidieku vytváráním komunitních škol“, 
díky kterému se rozjel náš PŘÍSTAV 
PLNÝ AKTIVIT – volnočasové centrum 
Strání-Květná, skončil 30. listopadu 
2021. My ovšem nekončíme… ale spo-
lek založíme. Věřím, že mí lektoři mi bu-
dou partnery a pomocníky.

Chci touto cestou poděkovat klukům 
z Mikroregionu Východní Slovácko – 
Pavlu Radovi a Vojtěchu Surmařovi, 
za vedení, trpělivost a neuvěřitelné pa-
pírovaní k úspěchu projektu a financí  
z něj. Myslím, že i jejich přispěním jsme 
rozdali spoustu radosti, dovedností, 
udrželi tradice, upevnili vztahy mezi dět-
mi v tak složité covidové době. Děkuji 

také kolegyňkám z projektu Marušce 
Kománkové, místostarostce Nivnice  
a Sabince Mikulcové z Vlčnova, že mi 
byly inspirací a podporou v mnoha 
ohledech! Své celoroční aktivity jsme 
společně odprezentovali na „Festiva-
lu komunitních škol“ v Nivnici v rám-
ci vánoční výstavky v pátek 19. 11.  
a taky jsem naše aktivity odprezentovala  
v rámci zastupitelstva obce Strání v pá-
tek 3. 12. 2021. 

Díky všem PŘÍSTAV vyplouvá na dal-
ší, věřím že úspěšnou plavbu a misi „roz-
dávat radost“!

Barbora Macková, 
koordinátorka projektu

Klobouk dolů!
Když jsem se před více než rokem 

rozhodla skončit s aktivním zaměstná-
ním na Vysoké škole ekonomické v Pra-
ze i s prací místostarostky pro obec, kde 
jsem žila, a užívat si zaslouženého dů-
chodu, všechny Sibyly v mém blízkém 
i vzdálenějším okolí mi prorokovaly, že 
bez aktivní činnosti dlouho nevydržím. 
Zarputile jsme se bránila, že bude jen 
dům, zahrada, výlety, setkávání se sta-
rými i staronovými kamarády, ale určitě 
žádná angličtina, už jsem si jí přece za 
celý život užila dost. A, co myslíte? Jak 
už to bývá, proroctví se vyplnila.  V obci 

se objevili odhodlaní nadšenci pro ang-
ličtinu a já před nimi opravdu hluboce 
smekám.  Naučit se jazyk v dospělém 
věku, kdy máte v hlavě řadu jiných ra-
dostí i starostí, problémů i jejich řešení, 
je opravdová řehole.  Skupinu tvoří lidé 
různého věku i vzdělání, ale všechny 
je spojuje snaha domluvit se anglicky. 
Jsou zde jak důchodci, kteří již  mohou 
mít své bolístky ale i řadu typických po-
vinností, včetně  péče o své blízké, tak  
i lidé mladšího či středního věku zvláda-
jící rodinu a zaměstnaní na plný úvazek , 
a stejně tak  najdete mezi námi  i mladé 
maminky na mateřské dovolené  stara-
jící se o malá dítka vyžadující neustá-
lou pozornost.  Přes nemalé povinnosti 
všech účastníků se pravidelně schází-
me v téměř plném počtu, a i když někte-
ří mají pocit (zcela zbytečný), že jim to 
moc nejde, já vidím pokrok, za kterým 
se skrývá snaha a věřte, že i velká prá-
ce, naučit se něco nového a domluvit 
se jazykem, kterým hovoří téměř celá 
planeta.  Za to, že se můžeme každý 
týden scházet, naučit se další slovíčka 
či neoblíbenou gramatiku, ale často se  
i společně pobavit a zasmát, děkuji pře-
devším paní Barboře Mackové, která vše 
zorganizovala a zajistila finanční pro-
středky z EU. Velké poděkování patří ve-
dení ZŠ ve Strání, tj. paní ředitelce Mgr. 
Ivě Stupkové a paní zástupkyni ředitele 
Mgr. Marii Šimkové za ochotu a vstříc-
nost pustit nás do jazykové učebny, kde 
mohu používat nejmodernější výukové 
techniky. Hlavní dík ovšem patří všem 
„studentům“, kteří to nevzdali po prv-
ních hodinách a dnes již dokáží popsat 
i hlavní  místa či pamětihodnosti v obci 
a naplňují heslo, které jsme si dali první 
hodinu: „Don´t worry, be happy!“ Tak jim 
držte palce, a pokud by klesali na mysli, 
pak  je doma vy jim nejbližší, moc a moc 
povzbuzujte. Věřte, že si to zaslouží.  
À propos, nezapomeňte, že pod stro-
mečkem  všechny ty nadšené anglič-
tináře nejvíce potěší anglicko-český  
a česko-anglický slovník.

Jana Dyčková
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BABY bazárek
Začátkem října jsme uspořádali opě-

tovný bazárek dětských podzimních  
a zimních oděvů, obuvi, hraček a spor-
tovních potřeb. 

Jsme moc rády, že i v této době, kdy 
se vše zavírá, se o našem „bazárku“  
mluví i za kopcem. Přespolní mamin-
ky věci do bazárku přinesly, tak i přišly 
nakoupit. Za to jsme rády a snad byly  
všechny prodávající maminky spo-
kojené. Nesmíme taky zapomenout 
pochválit všechny maminky za skvělý 
přístup a označení věcí. Díky tomu ta 
práce s věcmi pro nás byla snažší. 

V úterý 21. 9. jsem „vyvezla“ 52 ak-
tivních seniorů z naší obce za hranice 
všedních dnů. Zájezd byl uspořádán 
za finanční podpory Obce Strání, dě-
kujeme za to! Den byl jako malovaný 
a my si společně užili v Moravském 
krasu prohlídku Punkevních jeskyní  
s plavbou po Punkvě. Krápníky - sta-
lagnity, stalaktity i stalagnáty prostě 
nikdy neomrzí - NÁDHERA a někteří 
účastníci zájezdu zde byli úplně popr-
vé. Propast Macocha, nad kterou nás 
vyvezla lanovka, byla hluboká a na dně 
se modralo jezírko. Svíčková na Skal-
ním mlýně byla luxusní. Poutní místo 
KŘTINY a chrám Jména Panny Marie 
nás oslovil architektonickým umem 
J. B. Santiniho a úžasnou akustikou. 
Straňanské hlasy a mariánská píseň se 
chrámem krásně nesly. Náš výlet jsme 
zakončili v Papouščí ZOO v Bošovicích. 
Je libo poznat papoušky Ara, Kakadů, 
Žako a jiné amazoňany či exoty? Toto 
místo vás jistě nadchne, nás všechny 
mile překvapilo a užili jsme si zde hezké 
chvíle v ptačí společnosti i poutavé po-
vídání o papoušcích a jejich životě od 
paní průvodkyně.

Děkujeme i panu Romanovi z Bobo-
sped za bezproblémovou jízdu. A díky 
všem! Byli jsme moc fajn účastníci zá-
jezdu, nadšení, veselí a bezproblémoví.

A kam pojedeme příště? 

Průvodkyně Barbora Macková,  
IC Strání

Výlet s aktivními seniory

Na jaře budeme chtít uspořádat ba-
zárek jarních a letních věci. Snad nám 
to situace dovolí a budete moct věci jak 
prodat, tak nakoupit. Budeme se na vás 
těšit!

Alena Zetková

Herna KAČÁTKO 
V pátek 12. 11. 2021 byla oficiálně 

otevřena "HERNA KAČÁTKO" ve Květ-
né nad Restaurací Kavárna. Maminky, 
babičky i tatínci a dědečci si mohou 
přijít pohrát se svými dětmi a vnoučát-
ky do 4 let. Provozní doba bude po-pá 
10:00-12:00, 15:00-18:00. Bližší info 
podá Sabína Kolajová, tel: 732 234 598 
(správce herny).

Barbora Macková

OSTATNÍ
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Uherskobrodské Charitě byla v těch-
to dnech udělena prestižní značka 
kvality, Czech Made. „Získali jsme toto 
ocenění jako první nezisková organiza-
ce v ČR a současně jako první posky-
tovatel sociálních služeb v ČR. Celý 
proces hodnocení byl velmi náročný  
a měl několik etap, které vyvrcholily 
návštěvou hodnotitelů v naší Charitě  
a v některých službách. Musím říci, že 
hodnotitelé byli velmi nároční, museli 
jsme předložit obrovské množství do-
kladů, podkladů, dokumentů, směrnic, 
hodnocení Charity ze strany klientů, 
hodnocení Charity ze strany zaměst-
nanců, všechno jsme museli doložit 
a obhájit,“ poznamenal ředitel Chari-
ty Uherský Brod, Petr Houšť. Ředitel 
brodské Charity dodal, že pevně věří, 
že jeho organizaci tato značka kvality 
pomůže při dalším budování pozitiv-
ního povědomí o Charitě a práci jejích 
pracovníků. „Doufám také, že nám 
značka kvality CZECH MADE pomůže 
nejen k udržení si přízně stávajících 
podporovatelů, včetně různých nadací 
a nadačních fondů, ale i při získávání 
nových donátorů, což zejména v sou-
časné době, ale i směrem do budouc-

BRODSKÁ CHARITA ZÍSKALA JAKO JEDINÁ  
NEZISKOVKA V ČR ZNAČKU „CZECH MADE“ 

na, může být dost zásadní. Přál bych si, 
aby i široká veřejnost dokázala docenit 
tento úspěch a byla nám nakloněna při 
našich různých kampaních, sbírkách  
a benefičních akcích. A v neposlední 
řadě to může posílit sebevědomí na-
šich pracovníků, kteří by zase mohli být 
ještě o něco pyšnější na to, že pracují  
v Charitě,“ řekl Petr Houšť. 

Udělení značky předcházela podrob-
ná hodnocení všech služeb Charity ze 
strany zástupců značky. „Pracovníci 
Charity, se kterými jsme jednali během 
celého procesu hodnocení, projevili  

excelentní pečlivost, nadprůměrně 
dobré zpracování dokumentů a výbor-
nou komunikaci. Sebehodnocení bylo 
velmi obsáhlé a detailní. K sebehod-
noticí zprávě jsme obdrželi celou řadu 
organizačních dokumentů dokazují-
cích vysokou úroveň managementu 
kvality. Hodnocení zákaznické spoko-
jenosti dosvědčilo informace sdělené v 
sebehodnoticí zprávě, jelikož výsledky 
se pohybovaly kolem 99 %. Výsledky 
jsou excelentní a značka CZECH MADE 
může být Charitě Uherský Brod zcela 
oprávněně udělena,“ píše se v hodnoticí 
zprávě České společnosti pro jakost.

CO JE ZNAČKA CZECH MADE? 

Značka CZECH MADE je značkou 
kvality s nejdelší tradicí v České republi-
ce, vznikla s cílem usnadnit spotřebite-
lům orientaci v dostupných výrobcích 
a službách na českém trhu. Poskytuje 
spotřebiteli jednoduchý návod, jak vy-
brat s minimálním rizikem kvalitní výro-
bek nebo službu.

Oleg Kapinus, 
pracovník pro PR a fundraising

Charita Uherský Brod a Pečova-
telská služba Strání společně s N pro-
duction společnými silami uspořádaly 
na straňanské hody akci Koncert pro 
Moravu pro lidi z obcí postižených 
tornádem. Koncert se konal v neděli  
12. 9. 2021 na náměstí U Zámečku. 

Myšlenka uspořádat tento koncert 
se zrodila v hlavě Jirky Nováka z N pro-
duction. Oslovil naši Charitu s prosbou 
o pomoc, jak se zajištěním zdravotního 
dohledu, tak s pomocí při vybírání vstup-
ného. A taková pomoc se neodmítá,  
i když to bylo narychlo. 

Nedělní podvečer jsme tedy krásně  
a navíc smysluplně strávili v kruhu vděč-
ných lidí. Všechny účinkující kapely hrály 
bez nároku na honorář, navíc nám ještě 
štědře přispěly do pokladniček. Nála-

Koncert 
pro Moravu

da byla suprovní! Děkuji chariťačkám  
ze Strání a jejich rodinám i dobrovolní-
kům Katce a Kubovi, kteří pěšky dora-
zili z Březové, za to, že nemysleli jenom  
na sebe a svůj volný čas věnovali lidem, 
kteří to potřebují. 

Děkujeme všem, kteří se zúčastnili 
a podpořili tuto akci, zejména účinku-
jícím kapelám: Úžasná dvojka, Flower 
creek, Park rock, HBS metal, Focus, 
ale taktéž celé rodině Novákových, 
která akci uspořádala. Výtěžek ve výši  
47 780 Kč byl dne 15. 9. 2021 osobně 
předán rodině pana J. B. z obce Mikulči-
ce, která byla jednou z obcí postižených 
tornádem. Setkání s rodinou, která peču-
je o vážně nemocné dítě, bylo velmi do-
jemné. Vám VŠEM máme předat velké 
poděkování. S rodinou jsme v kontaktu  
a jejich úspěchy budeme sledovat. 

Miroslava Havlíková, 
vedoucí Pečovatelské  

a Odlehčovací služby Strání
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V sobotu 21. 8. 2021 jsme od 15:00 
hod. odstartovali další ročník letní 
akce „Šusem do přírody IV s letním 
kinem“. Olympijská trasa plná úkolů, 
lanová dráha, malování na obličej, ha-
sičské auto, skákací hrad, lukostřelba 
a střelba ze vzduchovky byly jasnou 
pozvánkou pro malé i velké. Všechny 
děti za svoji účast dostaly špekáček, 
pití a sladkosti zdarma. Nezapomně-
lo se ani na nás dospělé, areálem se 
jako každý rok linula vůně grilovaného 
masa a z tekutého občerstvení si urči-
tě také každý vybral. Na závěr večera 

STRÁNÍ: 
Sbírka na pomoc 
potřebným

V pátek 10. září se v prodejně Jed-
nota ve Strání uskutečnila potravinová 
sbírka na pomoc potřebným. Kromě 
potravin mohli zákazníci darovat i hy-
gienické zboží. Série sbírek v regionu 
nesla název „Ne každý má hody“.

„I na prahu hodových oslav si Stra-
ňané vzpomněli na ty, kteří potřebují 
pomoc. Zákazníci prodejny přispěli da-
rem v podobě 70 kilogramů trvanlivých 
potravin a hygienických potřeb,“ upřes-
nil František Bílek, z uherskobrodské 
Charity, který je hlavním koordinátorem 
sbírky.

Oleg Kapinus, 
pracovník pro PR a fundraising

Už po čtvrté „Šusem do přírody...“
byl promítnut český romantický film 
„MATKY“.

Všichni jsme si tuto akci užili!! 
Závěrem patří velké poděkování 

Obci Strání, která tuto akci finančně 
podpořila, Barči z IC a jejím lektorkám 
z PŘÍSTAVU PLNÉHO AKTIVIT, hasi-
čům ze Strání, klukům ze SMEDOMY 
za promítání kina, panu Dominiku 
Jankovičovi za lukostřelbu a Peťovi 
Adámkovi za střelbu ze vzduchovky, 
Marušce Otte a holkám za malování 
na obličej, Peťovi Popelkovi za lanovou 
dráhu a také díky Mgr. Ondřeji Bene-
šíkovi za zapůjčení skákacího hradu.  
A všem, kteří jste přiložili ruku k dílu, 
ještě jednou děkujeme!!!

Těšíme se zase za rok a pevně dou-
fáme, že si zábavu ve Štrbáni společně 
užijeme tuto sezónu i na lyžích! 

Za Lyžařský klub Strání-Květná
Helena Majorová

Vánoční hvězda
Již je několik let hezkou tradicí, že 

v rámci výstavky perníků, kterou orga-
nizuje Červený kříž Květná, máte mož-
nost si zakoupit VÁNOČNÍ HVĚZDU 
a podpořit tak onkologicky nemocné 
děti ve fakultní nemocnici v Olomou-
ci. Bohužel epidemiologická situace 
nám nedovolila výstavku uspořádat, 
museli jsme najít jiné řešení. VÁNOČNÍ 
HVĚZDY jsme prodávali na první ad-
ventní neděli po mši svaté v kostele. 
Zájem byl veliký a tak jsme všech 100 
rostlinek prodali během 20 minut.  Pro 
obecně prospěšnou společnost Šance 
Olomouc, což je nezisková organiza-
ce, která již od roku 1991 pomáhá he-
matologicky, onkologicky a chronicky 
nemocným dětem a jejich rodinám 
na Dětské klinice Fakultní nemocnice 
Olomouc jsme vybrali a na jejich účet 
poslali 12680,-. Moc děkujeme všem, 
kteří si VÁNOČNÍ HVĚZDU koupili  
a podpořili tento hezký projekt. Bude-
me i za rok v této aktivitě pokračovat 
a možná vezmeme příště rostlinek do 
kostela víc. Děkujeme, že společně po-
máháme na pouti za zdravím.

Za celý výbor ČČK Květná Vám pře-
jeme požehnaný vánoční čas, spoustu 
zdraví a radosti do nového roku 2022. 

Vítězslava Kubíčková za ČČK Květná

Jménem nejmenších dětí z naší 
obce bychom rádi poděkovali členkám 
Klubu aktivních seniorů za upečení  
a nazdobení perníčků. Ty měl rozdávat 
Sv. Mikuláš se svou družinou 4. 12.  
u Zámečku při rozsvěcování vánočního 
stromu. Bohužel z důvodu pandemické 
situace a nařízení vlády nemohla být 
tato akce uskutečněna. Proto jsme se 
rozhodli balíčky s perníčky podarovat 
dětem do mateřských školek a také do 
nižších tříd základní školy. 

Seniorky napekly 
perníčky pro děti 
z obce

Ještě jednou děkujeme všem zú-
častněným seniorkám a vážíme si 
toho, že věnovaly svůj čas a udělaly tak 
radost dětem.

Eliška Málková, Obec Strání
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pronájem
Pronajmu byt 2+1 v centru Květné. 

Kontakt na tel. č. +420 737 787 947

seznámení
Rád bych si našel ženu podobných zájmů v některé  

obci okolí bělokarpatského mikroregionu, nebo  
nejraději přímo ve vaší krásné obci pod Javořinou.

Jsem abstinent, nekuřák, mám 56 let  
a jsem 193 cm vysoký, sportovní postavy, introvertní 

povahy se zájmem o chovatelství (kozy, drůbež), 
zahradnictví, včelařství.  

Jsem zaměstnaný, bez dluhů či exekucí. 
e-mail: carnika@centrum.cz

mobil: +420 724 024 031
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 Vánoční  
  otevírací doba

Obecní úřad

čtvrtek 23. 12. 2021 zavřeno 

pondělí 27. 12. 2021  8:00 - 12:00 

středa 29. 12. 2021   8:00 - 12:00 

v ostatní dny zavřeno

Knihovna a infocentrum

čtvrtek 23. 12. 2021 zavřeno 

pondělí 27. 12. 2021   8:00 - 12:00 

úterý 28. 12. 2021   8:00 - 12:00 

v ostatní dny zavřeno

Sběrný dvůr

čtvrtek 23. 12. 2021 13:00 - 15:00 

úterý 28. 12. 2021   13:00 - 15:00

čtvrtek 30. 12. 2021  13:00 - 15:00 

v ostatní dny zavřeno 

INZERCE

Děkujeme za důvěru v roce 2021.

Přejeme Vám krásné prožití vánočních svátků
a vše nejlepší do nového roku.

Tým VASTAP Stavebniny.



• POJIŠTĚNÍ STAVEB A DOMÁCNOSTÍ 

• STAVEBNÍ SPOŘENÍ A HYPOTÉKY 

• ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ 

• HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ 

• PENZIJNÍ SPOŘENÍ 

• POVINNÉ RUČENÍ, INVESTICE 

• WWW.OKKLIENT.CZ

 

Ing. Světlana Moravčíková 

Finanční poradce 

Březová 435 

Tel. 604736048 

e-mail: sv.moravcikova@gmail.com 

 

POJIŠTĚNÍ STAVEB A DOMÁCNOSTÍ  

STAVEBNÍ SPOŘENÍ A HYPOTÉKY  

ŽIVOTNÍ A ÚRAZOVÉ POJIŠTĚNÍ  

HAVARIJNÍ POJIŠTĚNÍ  

PENZIJNÍ SPOŘENÍ  

POVINNÉ RUČENÍ, INVESTICE  

WWW.OKKLIENT.CZ 

------------------------------------------------------------ 

Inzerce na A6 – prosím dejte do rámečku a 
upravte v něm na tuto zaplacenou velikost. 

 

 

 

Ing. Světlana Moravčíková
Finanční poradce

Březová 435
Tel. 604736048

e-mail: sv.moravcikova@gmail.com

INZERCE
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přesně š190 X v138 mm), 1/4 strany - 500 Kč (A6 přesně š95 x v138mm), Řádková inzerce - 200 Kč, Ceny jsou včetně DPH.
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