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Investice
V  květnu byla provedena výměna čtyř autobuso-
vých čekáren včetně pokládky nové dlažby a poříze-
ní nových laviček. Tato investice na výměnu čekáren, 
včetně nových chodníků u základní školy, je z  80 % 
hrazena Státním zemědělským intervenčním fondem 
(SZIF). Kontrola této akce proběhla úspěšně 10. červ-
na 2014. A v následujících měsících bude tato inves-
tice profinancována. Čekárny včetně laviček vyrobila 
firma Santra Strání.

V rámci zkvalitnění prostředí v naší obci jsou postup-
ně modernizovány prostory k ukládání odpadů (pa-
pír, plast, sklo). V těchto místech bude provedena po-
kládka dlažby a instalovány krycí boxy. 

Po dohodě s Ředitelstvím silnic a dálnic (ŘSD) bude 
provedena pokládka cca 90 m obrub, včetně vybu-
dování dvou dešťových vpustí v prostoru od zastávky 
U Popelků směrem na Slavkov po točnu. Tyto práce 
hradí ŘSD. Následně můžou začít práce na výstavbě 
chodníku od zastávky levostranně po konec ulice 
Slavkovská. 

Postupně je prováděna, jak instalace nových, tak 
oprava stávajících, dětských hřišť. 

V období letních prázdnin proběhne rekonstrukce za-
hrady v Mateřské škole Strání. Tato akce je dotována 
z Operačního programu životního prostředí (OPŽP).

Z  důvodu úprav prostoru před restaurací U Skláren, 
které požadoval Krajský úřad Zlínského kraje a ŘSD, 
proběhne zahájení rekonstrukce Náměstí Em. Zahna 
v měsíci červenci. Tato akce je dotována z Regionál-
ního operačního programu Východní Morava (ROP). 

V následujícím období bude podepsána smlouva o fi-
nancování rekonstrukce úpravny vody mezi obcí Strá-
ní a Státním fondem životního prostředí (SFŽP).

Pavel Mimochodek, místostarosta
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Výpis usnesení 18. zasedání
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 11. 4. 2014
18/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřova-
teli zápisu pana ing. Daniela Sedleckého a paní Mgr. 
Kláru Kolajovou, zapisovatelku paní Bc. Kateřinu Gre-
bíkovou a sčitatelku paní Bc. Marii Kusendovou

18/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návr-
hovou komisi ve složení: pan Antonín Zámečník, paní 
Mgr. Andrea Straussová a pan Josef Tinka

18/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pro-
gram 18. zasedání ZO 
a) Výpis usnesení ze schůzí rady obce
b) Pozemky
c) Návrh smluv na rekonstrukci ÚV a revitalizaci 
nám. Em. Zahna
d) Příspěvek na dopravní obslužnost
e) Rozpočtové změny
f) Informace
g) Diskuse
h) Závěr

18/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce od posledního zasedání 
ZO

18/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje udě-
lit právo stavby na části obecního pozemku parc.č. 
3499/1 o výměře cca 2 m2 panu Miroslavovi Kopčilo-
vi, U Potoka 192, Jaroslavice, Zlín

18/6 Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje 
záměr na prodej obecního pozemku parc.č. 2806/2 
o výměře 1 236 m2 

18/7 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje Smlou-
vu na Rekonstrukci ÚV Strání, doplněnou o připomín-
ky dle zápisu ze ZO, s firmou Rovina a.s. Hulín, a pově-
řuje starostu podpisem smlouvy

18/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje Smlou-
vu na Kompletní revitalizaci náměstí Em. Zahna, s fir-
mou KARTUSEK-EKOSTAV s.r.o., Staré Město, a pověřu-
je starostu podpisem smlouvy

18/9  Zastupitelstvo obce Strání revokuje usne-
sení ZO č. 15/8 ze dne 27.9.2013 (příspěvek na do-
pravní obslužnost)

18/10  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje zvý-
šení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 2014 
na 85,- Kč na jednoho obyvatele

18/11 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
zvýšení příspěvku na dopravní obslužnost pro rok 
2015 na 100,- Kč na jednoho obyvatele

18/12  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje roz-
počtové změny č. 1 na rok 2014 příjmy i výdaje ve výši 
315.000,- Kč

18/13  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
propočet svozu TDO za rok 2013 s  tím, že poplatek 
na rok 2014 nebude zvyšován

Hospodaení Zámeek 1-3 / 2014

Světlana Moravčíková, ekonom OÚ

Ztráta dle výkazu zisku a ztráty -118 672,26
Malířské práce (mimoř. náklad) 26 695
Rekonstrukce kanceláře (mimoř. náklad) 32 752
Špatně proúčtovaný sklad z r. 2013 160 165,48
Zálohy na energie (nevyúčtované) -30 000
Skutečný provozní zisk 70 940,22
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Podkování
Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a účin-
kování  na kulturních a společenských akcí v naší obci. 
Chceme poděkovat divadelnímu souboru Karla Hö-
gera za krásné představení  pohádkové komedie Dal-
skabáty,  hříšná ves aneb Zapomenutý čert.
Poděkování patří také organizátorům oslav osvobo-
zení, které proběhlo za krásného počasí nad fotba-
lovým hřištěm, v letošním roce obohacené o ukázku 
leteckého souboje.  
Děkujeme také organizátorům Pochodu rodičů s dět-
mi, kteří už tradičně připravují pro naše nejmenší den 
plný her a zábavy v přírodě.
Děkujeme občanskému sdružení SPOKOS  za uspořá-
dání XI. Setkání harmonikářů a heligonkářů, které se  
poprvé  uskutečnilo na nádvoří Zámečku.

Ondřej Benešík
Pavel Mimochodek

Antonín Popelka

Blahopání
Gratulujeme 1. mužstvu FC Strání  za velmi úspěš-
nou sezonu a historický postup  do 1. A třídy krajské 
soutěže. Poděkování  za reprezentaci v naší obci patří  
také všem trenérům, funkcionářům a hráčům ostat-
ních mužstev FC Strání.
Velké poděkování patří vám všem, kteří se zúčastňu-
jete kulturních, sportovních a společenských akcí.

Ondřej Benešík, starosta
Pavel Mimochodek, místostarosta

Antonín Popelka, místostarosta, 

foto: idobryden.cz

DNY OBCE
Obec Strání Vás všechny srdečně zve na DNY OBCE, 
které se uskuteční ve dnech 28. a 29. června 2014 
k  příležitosti 120. výročí trvání dobrovolných hasičů 
ve Strání a dechové hudby Javorinka. 

Sobota  / od 13:00 hod.    
- Prohlídka zbrojnice
- Příjezd hostů a hasičské techniky
- Průjezd kolony hasičských vozidel
- Prohlídka historické i současné techniky 

Sobota / 15:00 hod            
- Zahájení a hlavní program - koncert dechové hud-
by  Javorinka a ukázky SDH Strání (ukázka hašení po-
žáru historickou ruční stříkačkou, vyprošťování osob 
z havarovaného vozidla) a  mnoho dalšího.

Sobota / 20:00 hod                
-Taneční zábava - k poslechu a tanci zahraje DH Ja-
vorinka a DJ Jan Janových

Po celou dobu zábavného odpoledne budou na ná-
městí u Zámečku atrakce pro děti i dospělé ZDAR-
MA (skluzavka hasičské auto, trampolína, jízda v ko-
čáře taženého koňmi). 

Těšit se také můžete na hasičský guláš, grilované spe-
ciality a ochutnávku ležáků piva z mini pivovarů 
Zlínského kraje - Švec Malenovice, Hrádek Slavičín 
a Čechmánek - Zlín. 

Vstupné po celou dobu programu i večerní zábavy 
je  ZDARMA. 

Neděle / 10:00 hod                     
- Průvod do kostel Povýšení sv. Kříže

Neděle  / 10:30 hod                
- Slavnostní mše svatá

Neděle / 15:00 hod     
- Vernisáž obrazů Stanislava Knotka - Galerie Zá-
mečku (1.patro)

ZPRÁVY Z OBCE
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„Místo informaních 
tabulí vás provede kraji-
nou i obcí  Váš telefon“
V měsíci dubnu jsme nainstalovali po obci celkem 10 
informačních tabulek naučné stezky s názvem Zají-
mavosti ve Strání a Květné. Tyto tabulky můžete vidět 
u kostela, zámečku, u cicůrku atd. Na každé tabulce 
- tagglistu jsou 2D kódy. Kódy lze číst běžným mobil-
ním telefonem vybaveným fotoaparátem, přístupem 
k internetu a některou z  volně dostupných aplikací 
pro čtení QR nebo BeeTagg kódů. Po přečtení kódu se 
telefon připojí na webovou stránku místa určenou 
speciálně pro mobilní telefony. Díky Taggmanageru 
najdete v telefonu zajímavé informace o navštíveném 
místě. Textové informace jsou doplněny také o fotky 
a obrázky.
Jednou z největších výhod je možnost si informace 
odnést doslova sebou v telefonu, číst je po cestě nebo 
s nimi pracovat následně. Využijí je studenti při výu-
ce, lze dopředu plánovat výlet z domova i virtuálně 
procházet stezky na PC. Také zde  obsah cílí na mladší 
generace, které jsou nové technologie nejbližší, a kte-
rou tak lze lépe inspirovat k návštěvě zajímavých míst 
nejen v přírodě.

Jana Bruštíková, IC

Novinky z knihovny
Beletrie:
Koleje osudu – Lomax, E
Zátiší – Penny, L
Srdcem v Bolívii – Poledňáková, A
Deník Gréty Kaiserové – Janečková, K
Dům na útesu – Robertsová, N
Hvězdy nám nepřály – Green, J
Ještě že nejsem kat – Vondruška, V
Než jsem tě poznala – Moyes, J
Andělé strážní – Ohlsson, K
Deset žen – Serrano, M
Lék na smutek – Keleová – Vasilková, T
Barvy lásky. Ztracená – Taylor, K

Dětská literatura:
Případ pro tebe a Klub tygrů. – Brezina, T
Půlnoční setkání – Brezina, T
Zatoulané štěňátko – Mongredien, S
Hugo má prvotřídní plán – Zett, S
Případy detektiva Kláska – Rožnovská, L
Deník malého poseroutky. Fakt smůla – Kinney, J
Se čtyřlístkem kolem světa – Havelka, S

Naučná literatura:
Jazykový průvodce pro přežití – Itálie
Jazykový průvodce pro přežití – Německo
Jazykový průvodce pro přežití – Španělsko
Posilování organismu - Górnicka, J

Tereza Popelková

KNIHOVNA A IC
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INZERCE:

Pochod rodi s dtmi
Letošní, již XXX. ročník pochodu rodičů s dětmi 
se uskutečnil v sobotu 31. května 2014. Bylo objed-
náno krásné počasí a tedy nic nebránilo  tomu,  aby 
rodiče spolu se svými ratolestmi  vyrazili. 
Trasa začínala u sklárny ve Květné  a cíl byl již tradičně 
na chatě Šajba.  Na okruhu bylo připraveno 12 sta-
novišť na kterých se postupně střídaly různé pohád-
kové postavičky, které dávaly dětem úkoly. Za každý 
úkol byly děti odměněny  sladkostmi a razítkem. V cíli 
si děti mohly prohlédnout hasičské auto nebo policej-
ní motorku.  Kluci vyzkoušeli  jak se střílí ze vzduchov-
ky a  holky si nechaly namalovat působivý obrázek na 
obličej. Příjemnou atmosféru  vytvořila country kape-
la Flower Creek.  Po náročném výkonu si děti opekly 
špekáčky, které pak s chutí snědly  a spokojeně se vra-
cely domů.   Pochodu se celkem zúčastnilo na pět sto-
vek účastníků všech věkových kategorií, což je opět 
o něco víc než loni.
 Všem organizátorům, sponzorům  a účastníkům moc 
děkujeme.  

 Jana Bruštíková, IC

KNIHOVNA A IC
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Dopravní výchova - 4. roník 
Dne 28. 4. – 29. 4. 2014 se žáci 4. ročníku již podruhé 
v  tomto školním roce zúčastnili výuky a výcviku na 
dětském dopravním hřišti při Základní škole Na Výslu-
ní v Uherském Brodě. Cílem této dopravní akce bylo 
získání „průkazu cyklisty“. Děti si nejprve se správcem 
dopravního hřiště Janem Hýžďalem zopakovaly v od-
borné učebně prostřednictvím interaktivní tabule 
teorii, která pak byla součástí závěrečných individu-
álních testů. Na ně následně navazovala jízda na kole 
nebo koloběžce, kterou pozorně sledoval druhý z in-
struktorů. Každý žák byl na své chyby, které během 
jízdy udělal, upozorněn. Závěrem byl téměř všem žá-
kům předán „průkaz cyklisty“.

  Alena Žďárská, Věra Zetková

Poznávací zájezd – Londýn
Dne 24. března jsme jeli na poznávací zájezd do Lon-
dýna. Naše cesta vedla přes Německo, Belgii a Fran-
cii, pak trajektem do Velké Británie. Po vylodění jsme 
pokračovali na cestě do Londýna. První návštěvou 
v Londýně bylo muzeum voskových figurín – Ma-
dame Tussauds. V muzeu jsme viděli známé tváře a 
osobnosti, například britskou královskou rodinu. Ze 
spousty památek se nám ale nejvíce líbilo na Londýn-
ském oku. Navečer jsme se ubytovali v černošských 
rodinách. Na druhý den jsme stáli na nultém polední-
ku – Greenwich. Po projížďce po řece Temži na Tower 
Bridge následovala prohlídka mrakodrapů v Londý-
ně. Poslední den jsme navštívili královské letní sídlo 
Windsor. Nakonec jsme jeli do Legolandu, kde jsme 
strávili zbytek dne. Večer nás čekala dlouhá cesta 
domů. Londýn je velice krásné město.

  Iveta Popelková-Gibalová + 8. B

Návštva dru�ební školy 
z Euratsfeldu
Dne 28. 4. 2014 k nám přijeli rakouští přátelé. Po při-
vítání následovalo rozdělení a seznámení s rodinou, 
ve které pobývali tři dny. Pondělní odpoledne patřilo 
fotbalovému a volejbalovému utkání, kde straňanští 
žáci zvítězili! V úterý byla na programu prohlídka ško-
ly, exkurze skláren a čističky odpadních vod ve Květ-
né. Po obědě následovala soutěž smíšených družstev, 
ve které hlouběji poznávali obec Strání. Výsledky sou-
těže, předání pizzy třem nejlepším družstvům a ve-
černí diskotéka zakončily v úterý den. Ve středu v do-
poledních hodinách jsme se vyfotografovali, se všemi 
rozloučili a popřáli jim šťastnou cestu. Byly to velmi 
krásné a zajímavé tři dny.

Iveta Popelková-Gibalová + 8. B

Den Zem 
22. dubna si celý svět připomíná Den Země. Na naší 
škole proběhlo již tradiční projektové vyučování.  
První stupeň měl projektovou výuku zajištěnou lekto-
ry VIS Bílé Karpaty a druhý den vyrazili na vycházky do 
okolí školy, kde poznávali přírodu.
Třídní p. učitelky pro své děti vybraly tato témata:
1. ročník: Řekni mi, co jíš?
2. ročník: Mraveneček a Návštěva u krtka
3. ročník: Pobytová znamení
4. ročník: Pobytová znamení
5. ročník: Brouci
Druhý stupeň měl výuku rozdělenou do pěti bloků. 
Všechny bloky měli hlavní téma vzduch. Ve výtvar-
ném bloku vyráběli parašutisty, v přírodovědném 
prováděli pokusy na důkazy plynů ve vzduchu, v ang-
lickém bloku komunikovali a luštili rébusy, v zeměpis-
ném bloku řešili úkoly a pojmy založené na atmosfé-
ru a v bloku jazyka českého pracovali s cizími pojmy 
a hráli si se slovy.

 Alena Žďárská, Marie Šimková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Dopravní sout� 
Dne 2. června 2014 se na školním hřišti konala v dopo-
ledních hodinách Dopravní soutěž pro žáky prvního 
stupně. Děti soutěžily ve třech kategoriích. Nejmlad-
ší kategorii „Ovečky“ obsadili  prvňáčci. Žáci druhých 
a třetích tříd tvořili druhou kategorii a soutěžili pod 
názvem „Pejsci.“ Tyto dvě nejmladší kategorie plnily 
úkoly chodce jako účastníka silničního provozu. Třetí 
kategorie byla sestavena z žáků čtvrtých a pátých tříd 
a soutěžili pod názvem „Draci.“ Tato nejstarší katego-
rie si ověřovala, do jaké míry zvládá základní pravidla 
silničního provozu v roli cyklisty. Většinou pětičlenné 
skupinky žáků různých kategorií musely projít čtyřmi 
stanovišti, kde společně plnily zadané úkoly. Žáci řeši-
li různé otázky s dopravní tématikou, jednoduché do-
pravní situace chodce a cyklisty a také si ověřili znalost 
dopravních značek. Nelehký byl praktický úkol – pro-
jet bezchybně na kole (kategorie Draci) a koloběžce 
(kategorie Ovečky, Pejsci) již předem připravenou 
trasu plnou překážek. Během soutěže si děti opekly 

Popáli jsme maminkám 
Dne 11. 5. 2014 se uskutečnila ve velké tělocvičně ZŠ 
a ZUŠ školní akademie pořádaná ke Dni matek. Žáci 
pod vedením svých učitelů nacvičovali program pro 
své maminky. Tímto vystoupením jim chtěli podě-
kovat za jejich starost a péči. Celým programem nás 
provázeli Iveta Adámková a Marián Flekač z IX. A. Na 
úvod zazněly slavnostní fanfáry žáka z 5. A. Zhlédli 
jsme i tance, k čemuž nám přispěli žáci z Javorinky za 
doprovodu Dětské cimbálové muziky a žáci z 5. A, 6. A 
a 9. A zatančili moderní tanec. Vystoupení se střídala 
s nejlepšími školními recitátory tří různých kategorií, 
kteří se umístili na 1. místě v recitační soutěži konané 
17. února 2014 na naší škole. Žáci třetích tříd ukázali, 
jak Pat a Mat sledují zajímavé televizní pořady. Prvňáč-

ci z 1. A z písmenek poskládali pro maminky přání a 
1. B písničkou a básničkami oznámila rodičům, čím by 
chtěly být. 5. B maminkám předvedla, jak je to s dneš-
ní moderní Šípkovou Růženkou a 5. A publiku připo-
mněla nejznámější televizní seriály prostřednictvím 
krátkých ukázek z nich. Děkujeme všem účinkujícím 
dětem a učitelům, kteří s nimi vystoupení připravili, 
pak vybraným žákům z vyššího stupně. Ti s velkou 
ochotou pomáhali chystat nářadí a mikrofony bě-
hem celého představení, jiní zase ochotně pomáhali 
v zákulisí. Je nutné poděkovat SRPDŠ za pomoc při 
průběhu tohoto programu a za zajištěné občerstvení 
pro rodiče a děti. Děkujeme zvukařům Novákovým za 
výborné ozvučení a osvětlení pódia. Nemalé poděko-
vání patří všem rodičům, kteří se akademie pořádané 
ke Dni matek zúčastnili. Věříme, že i v příštím roce se 
u této příležitosti opět sejdeme v tak hojném počtu.

    Zdenka Davidová

špekáčky. Vítězové jednotlivých kategorií byli na kon-
ci soutěže odměněni diplomem a drobnými cenami. 
Vítězným družstvům gratulujeme. Všem zúčastně-
ným dětem a učitelům děkujeme za vzorný průběh 
celé soutěže. Děkujeme také panu Josefu Kloudovi 
a Karlu Bemerovi za pomoc při sestavování překážko-
vé dráhy a přípravu ohniště. Velké poděkování patří 
i žákyním z IX. A – Denise Bortlové, Ivetě Adámkové 
a  praktikantce Aleně Hrbákové za ochotnou pomoc 
dětem při opékání špekáčků. Taktéž děkujeme Daně 
Havlíkové z IX. A za nelehkou práci fotografa. Tato 
soutěž se každoročně pořádá u příležitosti Dne dětí. 
Chceme tímto alespoň z části přispět k menší neho-
dovosti dětí na silnicích a zabránit jejich úrazům. Vě-
říme, že si žáci rádi zasoutěží v podobných úkolech 
i příští rok. Děkujeme paní Petře Hrbákové za sladkos-
ti, které věnovala dětem k jejich svátku.

 Zdenka Davidová, Ivana Bartoňová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Hlavou v oblacích
Je skvělé mít vedle sebe alespoň jednu osobu rozu-
mějící našim myšlenkám. Jednou z nich je má ka-
marádka a shodou okolností i spolužačka Dana. Ať 
mám dobrou náladu nebo krizové období, je to jedna 
z mála osob, která mě dokáže povzbudit. S ní proží-
vám většinu nezapomenutelných zážitků. Avšak vy-
brat jsem si musela jen jeden.
Jednoho krásného slunného dne jsme se s Danou 
náhodně shodly na odpoledním programu. Udělaly 
jsme si menší výlet na sjezdovku Štrbáň, která se roz-
prostírá na stráni blízko naší vesničky Strání. 
Samozřejmě jako správná Straňanka nabalila Dana 
plno pochoutek a pohoštění na odpoledne. O jídlo 
nebyla nouze. Unikly jsme útulnosti domova, cestou 
jsme prošly mezi domy a navázaly na cestu. Šlapaly 
jsme si to do kopce. Po cestě jsme se tak bavily na 
různá témata a smály jsme se i maličkostem. Čím víc 
jsme se blížily ke sjezdovce, tím více jsme se vzdalo-
valy realitě. Lyžařská chata nám mávala hned, jakmile 
jsme prošly houštím stromků. Zašly jsme si za chatu, 
kde na nás už čekaly lavičky a stolek. Když jsme chví-
li poseděly a potlachaly, udělaly malý piknik, začaly 
jsme opět stoupat do kopce. Uprostřed rozlehlé lou-
ky jsme si lehly na hebký koberec z trávy, který vo-
něl rozkvetlými květy, a cucaly jsme stébla trávy jako 
malé rozpustilé děti. Vyrušilo nás jen hučení motorek 
– to jak se na protější louce proháněli kluci s větrem 
o závod. Od kol se jim jen prášilo. Ležely jsme, pře-
mýšlely o životě, zkrátka každá jsem byla hlavou v ob-
lacích. Až po hodině vznášení se na mracích jsme se 
konečně rozhodly sejít dolů do údolí a rozejít se do 
svých domovů.
Za krásného počasí, přijde-li řeč na odpolední pro-
gram, vždy se třeba jen krátkým pohledem shodne-
me s Danou, co podnikneme. Jsem ráda, že alespoň 
ona je blázen jako já.

Bernadeta Popelková, 9.A

Mé oblíbené místo
V dnešní době si lidé neuvědomují, jak je důležitá 
příroda, ve které žijí. Pracovní povinnosti dospělých 
vyplňují celý jejich den. Nezbývá jim mnohdy čas ani 
na to, aby se věnovali svým dětem. Zaneprázdněnost 
a někdy také pohodlí usadí děti k počítačům. A tak je 
míjí roční období i zázračné proměny přírody.
Ale přece někdy – o prázdninách – se najdou chvíle 
na vnímání toho zázračného světa kolem.
Je krásný letní den. Slunce září, všechna stvoření hle-
dají před jeho žárem úkryt ve stínu. I přes velké hor-
ko vyjdu ven a zamířím do nedalekého lesíka. Jeho 
chladivý stín mi poskytne skoro pohádkový zážitek: 
zpívající potůček se vine lesem jako dlouhý třpytivý 
náhrdelník a před ptačím koncertem by zbledl závistí 
snad každý hudební skladatel.
Uprostřed lesa se košatí starý dub. Nejspíš ho sem 
před lety zasadil nějaký dědeček, aby tu na jeho oblí-
beném místě rostl pro další pokolení. Přejíždím dlaní 
a prsty kůru jeho statného kmene. Nabíjí mě zvláštní 
energií. Je to magický zážitek.
Začíná se stmívat. Vydávám se nazpět domů. Cestou 
pozoruji začínající noční život. Zvířata míří k potůčku, 
aby se po úmorném horku osvěžila. Pohádkovou ná-
ladu navozují svým mihotáním světlušky.
I tenhle den v lese mě přiměl k zamyšlení nad tím, že 
příroda je vlastně nejbohatší království. Člověk vždyc-
ky byl a je její součástí. Neměl by tedy dávat najevo 
svou pomyslnou nadřazenost a nechávat po sobě 
odpadky. Příroda je naše matka, a tak se k ní také 
chovejme.

Monika Zetková, 9.A

Jarní sbr papíru 
V pondělí dne 7. 4. 2014 proběhl tradiční jarní sběr 
papíru naší školy. Celkem se nasbíralo 4 696 kg pa-
píru. Děkujeme všem žákům, rodičům a prarodičům, 
kteří podpořili naši školu a zapojili se do sběru papíru.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Návštva Prahy
Dne 11. 6. jsme třída 5. A jeli v 5:50 hodin vlakem 
ze  Starého Města do Prahy. Cesta byla dlouhá. 
Dorazili jsme do Prahy a uchvátil mě pohled na tu 
krásu. Už  chápu, proč se o Praze říká, že je jedno 
z nejkrásnějších měst Evropy. V Praze jsme viděli 

budovy, které patřily Senátu, Poslaneckou sněmovnu, 
kancelář pana Benešíka, zasedací místnost KDU-ČSL 
a hodně poslanců. S některými poslanci jsme se i fotili. 
Dále jsme viděli Chrám sv. Víta, Karlův most, Václavské 
náměstí, Staroměstské náměstí s  Orlojem a  Pražský 
hrad. U Pražského hradu stála stráž a  nesměla se 
vůbec pohnout (celou 1 hodinu). Na vlak jsme čekali 
4 hodiny. Děti to ale zvládly. Ve vlaku už jsme byli 
trochu unavení. Do Strání jsme dojeli kolem půl 
dvanácté. Upřímně děkuji paní Benešíkové a panu 
Benešíkovi, že všechno zařídili. Také děkuji naší paní 
učitelce Bartoňové a paní učitelce Davidové, že s námi 
jely. Tento výlet byl nejhezčí za těch pět let, co nás 
učí paní učitelka Bartoňová a dlouho na něj budeme 
ještě vzpomínat.

Hana Miklášová, 5. A

Výlet do Luhaovic
Ve čtvrtek 12. 6. 2014 jsme s mladšími žáky výtvarné-
ho a keramického oboru ZUŠ navštívili lázeňské měs-
to Luhačovice, kde jsme si prohlédli dílny uměleckých 
řemesel SOŠ Luhačovice a výstavu absolventských 
prací na Vincentce. Výlet jsme si zpestřili ochutnávkou 
léčivých pramenů, zmrzlinou, lázeňským oplatkem a 
procházkou po kolonádě. Výlet se nám vydařil a děti 
byly spokojené.

Nikola Stolaříková

Fotografie z akcí si můžete prohlédnout ve fotogalerii 
na webových stránkách školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Beseda s Otcem Hrudíkem
Před Velikonocemi přišel do MŠ Strání Otec Hrudík, 
aby přiblížil dětem význam svátků velikonočních. Do 
Strání přijely i děti Berušky ze Květné. 
Otec Hrudík velmi zajímavě a poutavě dětem vyprá-
věl o Velikonocích, proč je slavíme, co pro nás zname-
nají, že jsou to pro křesťany největší svátky. Ukázal 
dětem svíci – paškál, obrázek – Poslední večeře Páně 
i klepadlo, kterým se klepe, když nezvoní zvony.  
Setkání s Otcem Hrudíkem bylo moc srdečné a my se 
těšíme na další jeho návštěvu.  

Jarmila Zetíková

Den matek v MŠ    
V úterý 13. 5. 2014 v odpoledních hodinách jsme 
v MŠ Strání oslavili věnečkem písní, tanců a bás-
ní s tématikou AFRIKA svátek matek. Počasí nám 
neumožnilo oslavovat na zahradě, proto se všech-
ny maminky sešly v jídelně. Na závěr děti pře-
daly maminkám malý dáreček a velkou pusu. 
Také v MŠ Květná jsme slavili. Ve čtvrtek 15.5.2014 
přišli do školky maminky, babičky a také tatínci. 
Protože jsme si celý rok povídali o světě, připravili 
jsme vystoupení s tématikou LETEM SVĚTEM. Pomo-
cí písniček a tanečků jsme se proletěli letadlem, po-
dívali jsme se do Afriky, Číny, Grónska a jiných zemí.  
Samozřejmě jsme zazpívali písničky pro maminky 
a děti předaly své dárečky a sladkou pusu. 

Jitka Nesázalová

Afrika kolem nás 
Při seznamování dětí se světem jsme se dostali až do 
Afriky. Abychom dětem více tuto zem přiblížili, zú-
častnili jsme se 23.4.2014 v Infocentru programu „Af-
rika kolem nás“. 
Dva rodilí Afričani nám vyprávěli o způsobu života 
v Africe, o zvířatech, rostlinách, o tom, jak chodí afric-
ké děti do školy. 
Seznámili nás s africkou kulturou, předvedli nám je-
jich tance, ukázali hudební nástroje. Děti i paní uči-
telky si mohly také vyzkoušet tančení a prohlédnout 
bubínky a jiné rytmické nástroje. 
Povídání bylo velmi zajímavé a ve školce si děti hned 
nakreslily své dojmy.

Jarmila Zetíková

MATESKÁ ŠKOLA
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Cesta na Slovensko
V úterý 27. května děti ze tříd Berušek a Mravenečků 
naší Mateřské školy navštívily Mateřskou školu v Mo-
ravském Lieskovém. Cílem návštěvy bylo poznat jinou 
řeč a pokusit se dorozumět mezi sebou. Paní učitelky 
ze Slovenska nám připravily zajímavý program. Děti 
z obou školek  spolu sportovně zápolily na krásném 
hřišti, „ šantily“ na průlezkách, zahrály si pohybové hry 
ve třídě a taky se posilnily občerstvením, které pro ně 
připravily paní kuchařky ze slovenské školky. Poslech-
li jsme si také slovenské podání písničky „Když jsem já 
sloužil“, kde se děti pokusily o překlad slov např. “Mač-
ka naháňačka“.  Dopoledne proběhlo velmi příjemně 
a těšíme se na odvetu u nás. 

Šárka Popelková

Beseda s hasii
Ve školce vedeme děti k ochraně svého zdraví, poví-
dáme si mimo jiné i o ohni – je to dobrý sluha, ale zlý 
pán. 
Pokud se stane, že opravdu začne hořet, přijedou 
oheň likvidovat hasiči. K nám do školek ale přijeli, aby 
si s dětmi popovídali o nebezpečí ohně, jak předchá-
zet zahoření – děti neberou zápalky ani zapalovač do 
ruky, co máme dělat, když uslyšíme a uvidíme houka-
jící hasičské auto. 
Hasiči ukázali dětem hasičské oblečení k požáru i k li-
kvidaci chemického zamoření. Děti si zkusily sešrou-
bovat i stočit hasičské hadice, nasadily si helmy a pro-
hlédly další pomůcky, které hasiči používají. 
V  úterý 3. 6. a ve čtvrtek 5. 6. 2014 jsme prožili vel-
mi zajímavé a poučné dopoledne, za což děkujeme 
hasičům p. Dzurákovi, p. Macíčkovi,  p. Havlíkovi a p. 
Žajglovi Romanovi i Jožinovi a těšíme se na další se-
tkání s nimi.

Jarmila Zetíková

Podkování
Děkujeme všem rodičům za pomoc, dary a vstřícnou 
spolupráci. Poděkování patří i organizacím, které 
s námi úzce spolupracují a dále také našim sponzo-
rům,  zejména  Jednotě  Uherský Ostroh za finanční 
dar, panu Margetinovi  za nábytek pro děti do MŠ 
Květná a dalším.

     Zaměstnanci  MŠ

MATESKÁ ŠKOLA
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Olympijské hry v MŠ    
 

Čtvrtek 22. 5. 2014 byl pro naše děti velmi důležitým 
dnem. Na zahradě školky ve Květné vzplál olympijský 
oheň a tím byly zahájeny I. Olympijské hry. Hry slav-
nostně zahájil pan místostarosta Antonín Popelka, 
popřál dětem hodně štěstí a připomněl, že není důle-
žité vyhrát, ale zúčastnit se. 
Děti se rozdělily do několika skupin a se svými kou-
či – paní učitelky, tatínci i dědečci – postupně absol-
vovaly jednotlivé disciplíny. Skákaly do dálky, běhaly, 
zdolávaly překážky i házely předměty   na cíl. Jejich 
zápolení bylo opravdu s maximálním nasazením.  
Pan místostarosta vyhlásil vítěze a předal medaile. Ale 
jak již bylo řečeno – je důležité se zúčastnit a také za 
velkou snahu dostaly sladkou odměnu všechny děti.  
Děti ze Strání se domů svezly hasičskými auty, což byl 
pro ně další velký zážitek.
Děkujeme  tatínkům i dědečkům, kteří pomáhali s or-
ganizací her a také místním hasičům za odvoz dětí.

Jarmila Zetíková

Výlet do Kostelan. 
Měsíc červen je měsíc školních výletů. Děti ze tří-
dy Mravenečci ze Strání a Berušky ze Květné v  úte-
rý 10.  6. 2014 nedočkavě nastupovaly do autobusu 
a společně jsme vyrazili na cestu na Ranč do Kostelan. 
Cesta nám rychle uběhla. Na parkovišti nás již očeká-
val „indián“ Martin, který nás provázel celým poby-
tem na Ranči. Prohlédli jsme si westernové městečko 
i stáje koní. Děti pod vedením „indiána“ Martina plnily 
různé úkoly: střílely lukem, házely podkovou, chyta-
ly koně do lasa, házely míčky kovbojovi, poslechly si 
povídání amerického stopaře a projely se na koních. 
Šerif z  Ranče nám předvedl perfektní ukázku práce 
s bičem. 
Po krátké přestávce a občerstvení jsme se podívali 
na dvě pohádky, které nám zahráli herci z Ranče.
Na závěr bylo vyhodnocení soutěží a úplně nejlepší 
výkon (na Ranči byly děti ze tří školek) podal Matýsek 
Maslaňak ze školky Květná. Moc mu gratulujeme. 
I přes velké horko jsme se domů vraceli velmi 
spokojeni. 

Jarmila Zetíková

Prázdniny jsou tady
V letošním školním roce jsme si užili cestování.  Někdy 
to bylo jen imaginárně, jindy skutečně. Poznali jsme 
nejen nové země, ale i nové kultury a především nové 
kamarády. Výsledky našeho putování  budou  na pod-
zim vystaveny v multifunkčním sále. 
Prázdniny jsou tady, přejeme Vám všem léto plné slu-
níčka, dobré nálady a kopu zážitků.

   Jana Bruštíková, ředitelka MŠ

MATESKÁ ŠKOLA
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Když mě předseda klubu pan Popelka požádal, aby 
ch několika větami zhodnotil sezonu do Straňanské-
ho zpravodaje, řekl  jsem mu, že abych na nikoho a nic 
podstatného nezapomněl, zabralo by to tři celé čísla 
zpravodaje. Pak jsem se ale zamyslel a zjistil, že není 
třeba žádných dlouhých komentářů, nejlépe to asi vy-
stihnou pouhé dvě slova „Sezona snů“.
Přesto bych si dovolil Vás touto sezonou snů krátce 
provést. Naše parádní vystoupení začalo hned prvním 
mistrákem, největšímu favoritu celé soutěže Osvěti-
manům, jsme na jejich půdě nadělili trojku a naznačili 
tak, jak budou naše výkony vypadat po zbytek podzi-
mu. Sérii výher nám až v osmém kole přerušili Neda-
konice. Nakonec se ale ukázalo, že to byla naše jediná 
porážka v soutěži za celý rok a proto nás vůbec nemu-
sela trápit. Naopak nás nakopla na vítěznou vlnu, na 
které jsme jeli až do konce sezony.
Na konec podzimní části jsme doma rozdílem třídy 
nejprve vyprovodili nebezepečné Kunovice a pak 
v předehrávce jarní části a bitvě o šest bodů, znovu 
Osvětimany. Zisk 39-ti bodů a 7-mi bodový náskok 
na čele tabulky, nás katapultoval na pozici největšího 
kandidáta na postup do 1.A třídy. 

Dlouhé roky se náš klub usilovně snažil o postup 
do vyšší soutěže. Letos po mnoha sezonách kdy nám 
první příčka utekla doslova mezi prsty jsme se koneč-
ně dočkali. V A-týmu se vytvořil skvělý kolektiv, který 
už od letní přípravy měl jediný cíl. Straňanská krev, 
březovská tvrdost a slovenská technika pod taktov-
kou ostříleného kouče Zdeňka Šebesty z nás udělala 
jednoznačného vítěze 1.B třídy sk. C Zlínského kraje. 
Z 26 zápasů jsme 23 krát vyhráli, dvakrát remizovali 
a jen jedinkrát prohráli s celkovým skóre 89:22 a zis-
kem 71 bodů. Všem straňanským fanouškům děkuje-
me za skvělou podporu a už teď se těšíme na novou 
sezonu, která bude okořeněná spousty derby zápasů 
a tradičně již Pohárem hejtmana Zlínského kraje.

Antonín Popelka

FC Strání se dokalo historického postupu do 1.A tídy

Hodnocení sezony 2013/2014 FC Straní
Během zimní pauzy jsme se s touto pozicí  museli vy-
rovnat, což se nám pomocí velmi tvrdé práce, jak se 
později ukázalo, úspěšně podařilo. Nervozita si ale 
svou daň nezapomněla vybrat a po úspěšném vstupu 
do jarní částí ve Zlechově, jsme dvakrát pouze remizo-
vali a natěšení soupeři nás začali nebezpečně staho-
vat. Potom však Straňanský motor naskočil do plných 
otáček a série pěti výher a bodový odečet Osvětima-
nům, za neoprávněný start hráče, nám 4  kola před 
koncem dovolili oslavit historický postup do první 1.A 
třídy a úspěšně tak završit tuto sezonu snů.
Na závěr musím dodat ještě jednu důležitou věc. 
Se  všemi hráči jsme se jednoznačně shodli, že zá-
sadním klíčem k úspěchu byla neskutečná podpora 
našich fantastických fanoušků. Díky nimž jsme na-
prosto všechny zápasy odehráli regulérně v domácí 
atmosféře a kteří nás dovedli vybičovat k takovým vý-
konům, jaké jsme po celou sezonu předváděli. Vaše 
zásluha na postupu je obrovská a my Vám slibujeme, 
že uděláme všechno proto, abychom jsme se i v 1.A 
třídě, samozřejmě s vaší podporou, rvali zase o přední 
příčky!!!!

Zdeněk Šebesta, trenér
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TKK pi DTJ Kvtná informuje     
Pro fanoušky tenisu v naší obci i ostatní spoluobčany 
uvádíme přehled výsledků tenistů TKK.
V letošní soutěži smíšených družstev - IV.třída-sk. 
GA  -  družstvo dospělých zahájilo soutěž v Břeclavi, 
kde podlehlo těsně 5:4. Ve 2. kole se střetli naši repre-
zentanti v očekávaném místním derby s TCV Strání 
“B“. I přes nesportovní machinace ve své sestavě na 
soupisce (TCV-Strání). Naši tenisté zvítězili 6:3. V dal-
ším kole nestačili na favorizovaný TK UH. Hradiště “C“ 
a podlehli 8:1, doma pak následně podlehli TK Staré 
Město ,,B,, 5:4. Škoda, že nemohla nastoupit jednička 
ženské části našich tenistů, na 100% by byl výsledek 
opačný, ve prospěch našeho klubu. Body do celko-
vého hodnocení v tuto chvíli měly cenu zlata, šesté 
a předposlední kolo sehráli naši tenisté v Bojkovicích, 
kde s přehledem zvítězili 7:2 a konečně poslední kolo 
soutěže - TKK DTJ Květná - TK Sl. Hodonín 4:5. Mladí te-
nisté našeho klubu - starší žáci, tedy kategorie do 14 
let, startovali ve III. třídě - sk. DS. Hned první zápas se 
jim velice vydařil. V Bystřici p. Hostýnem zvítězili 5:4, 
doma pak nedali šanci mladým tenistům z Holešova 
a vyhráli 7:2. Opět na domácích kurtech porazili v dal-
ším kole TK TSRM, o.s. z Uh.Brodu přesvědčivě 8:1. Ná-
sledující kolo zvítězili v Luhačovicích, s tamními žáky 
6:3 a v předposledním kole soutěže, v boji o 1. příč-
ku tabulky po skvělém výkonu  přehráli vedoucí tým 
této soutěže TK F. Napajedla  5:4!! Poslední, sedmé 
kolo soutěže, opět ma domácích kurtech, naši žáci 
po velkém dramatu zvítězili nad TK Vizovice 5:4. Je na 
místě poděkovat M. Mikušíkovi st., vedoucímu celé 

Pohár vítzek superfinále �enského florbalu zavítal do Strání
V pondělí 2. června navštívila obecní úřad a základní 
školu vítězka Superfinále ženského florbalu, hráčka 
1. SC WOOW Vítkovice, Ivana Šupáková. Ta přišla uká-
zat vítězný pohár, který se svým klubem vybojovala 
ve finálovém zápase proti pražskému klubu Herba-
dent. Vítězce děkujeme za reprezentaci obce a přeje-
me jí spoustu dalších sportovních úspěchů. 

party mladých reprezentantů naší obce a M. Bartáko-
vi, zástupci vedoucího týmu za věnovaný čas, který je 
nezbytný ke zdárnému průběhu celé soutěže. Tahou-
nem naší mládeže je K. Barták, A.Mikušík, A. Mísař a 
M.Urbancová, kteří plnili nekompromisně roli sběra-
tele bodů. Samozřejmě za bojovné výkony musíme 
chválit i ostatní, E. Jachníkovou, B. Sedleckou, B. Bar-
toše a F. Drobného. Kuba letos v  žácích končí, příští 
rok už nastoupí coby dorostenec v partě dospělých. 
Věříme, že i další jeho následníci z řady dětí v naší tři-
nácti členné tenisové škole budou pokračovat v tra-
dici solidního mládežnického tenisu ve Květné. Jen 
nějak dlouho už čekáme na „místní derby“ s žáky TCV-
-Strání (tenisová škola), dočkáme se konečně???

Vl. Autrata za TKK DTJ
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Tenis centrum Vintr 

Vážení sportovní přátelé, dovolte mně informovat Vás o aktuální sportovní činnosti v areálu Tenis Centrum Vintr.

ZÁVODNÍ ČINNOST DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH V ROCE 2014
V roce 2014 měl náš klub v soutěži dospělých opět dvě družstva.
A mužstvo dospělých hrálo II třídu krajské soutěže a splnilo svůj předsezonní cíl a to skončit v polovině své 
osmičlenné tabulky.
B mužstvo dospělých vedené hrajícím kapitánem Petrem Miklášem sbíralo zkušenosti se závodním tenisem 
a  celkově obsadilo velmi solidní třetí místo.V základní třídě vyhrálo ve třech utkáních.
V následujících tabulkách přinášíme konečné umístění obou družstev dospělých

Podrobné výsledky obou soutěží je možné najít na webu Českého tenisového svazu : www.cztenis.cz

TENISOVÁ ŠKOLA – DĚTI ročník 2000 - 2008
Letní tenisová škola byla na venkovních kurtech zahájena od 17.4.2014. Tenisovou školu navštěvuje 14 dětí 
a tréninky probíhají pravidelně každý týden ve čtvrtek a pátek. V případě že máte zájem, aby se i Vaše dítě 
věnovalo hraní tenisu, tak Vám bližší informace sdělíme osobně nebo na tel. 605 317576.

TURNAJ Straňanská juniorská jednička v roce 2014
V sobotu 7.6.2014 se uskutečnil již VII. ročník turnaje – STRAŇANSKÁ JUNIORSKÁ JEDNIČKA.
Tento turnaj je určen pro žáky Základní školy Strání a letošním vítězem se stal – Josef Žajgla, žák 8.třídy, který 
tímto obhájil vítězství z roku 2013. Na druhém místě se umístil Adam Mikušík, žák 5. třídy a třetí místo 
získala na turnaji Markéta Jachníková, žákyně 8. třídy.

Půjčovna tenisových raket a míčů
Od letošní sezóny je pro všechny zájemce o hraní tenisu nově otevřena půjčovna tenisových raket a míčů. 
V půjčovně jsou k dispozici rakety pro všechny věkové a výkonnostní skupiny a vybírat je možno z 30-ti raket.

Tenisový servis
Je samozřejmostí, že všichni tenisté budou nadále moci využívat veškerých služeb v tenisovém servisu, který 
se nachází v provozní budově areálu. Jedná se o vyplétání raket na špičkovém elektrickém stroji, prodej raket, 
míčů, doplňků apod.
Veškeré další informace k  provozu tenisového areálu jsou rovněž k  dispozici na webových stránkách 
www. tcvstrani.webnode.cz
Věřím, že tak jak v minulých letech, tak i o letošních prázdninách navštíví tenisový areál mnoho příznivců 
bílého sportu a příjemně zde stráví svůj volný čas.

Václav Vintr, TCV Strání

II. třída krajské soutěže
1. místo TC Brno
2. místo Sokol Uherský Brod
3. místo Jiskra Otrokovice
4. místo VŠSK Zlín
5. místo TCV STRÁNÍ
6. místo TK Šlapanice
7. místo TK Natali - Prostějov
8. místo TK Luhačovice

IV. třída krajské soutěže (základní třída)
1. místo TK Uherské Hradiště
2. místo Slovan Hodonín
3. místo TCV Strání „B“
4. místo TK Slovácký Břeclav
5. místo TC Staré Město
6. místo DTJ Květná
7. místo Sokol Bojkovice
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XI. roník setkání 
harmoniká a heligonká 

Tato kulturní akce se uskutečnila v sobotu 14. června 
na nádvoří Zámečku.
Letošního ročníku se zúčastnilo celkem 24 jednot-
livců a skupin. Nejmladšímu bylo 9 let a nejstaršímu 
účastníku 84 let, který k nám přijel už po čtvrté až z 
Velkého Krtíše (SR).
Na podkladě Vašich připomínek jsme letošní ročník 
uspořádali v letním období, nikoliv na podzim ve 
Dvoraně, jak tomu bývalo v minulých letech. Jestli se 
uskuteční příští ročník na nádvoří Zámečku, nebo se 
vrátíme k původnímu termínu, vyhodnotíme na nej-
bližší schůzi.
Věříme, že i přes nepříznivé počasí jsme Vám zpří-
jemnili  sobotní odpoledne. Rádi bychom poděkovali 
vedení obce Strání za technické zajištění programu a 
všem ostatním, kdo se jakkoliv podílel na uspořádání 
tohoto kulturního programu.

Za  OS SPOKOS Antonín Zámečník, předseda

Divadelní ohlédnutí
Pokud jste v  posledních letech navštívili některou 
z divadelních her souboru Karla Högera, zajisté víte, 
že nemalou součástí našeho divadelního publika jsou 
i děti. I proto jsme se při výběru divadelní hry sáhli 
po pohádce Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý 
čert. Velmi důležité byl také fakt, že se nejedná o po-
hádku klasickou, ale takovou, která svým dějem a zá-
pletkami pobaví i dospělé. 
S nácvikem se kvůli náročnosti textů a scény začalo již 
v říjnu. I tak byla hra na premiéru připravena až v prů-
běhu měsíce března. I přes pozdější termín premiéry 
nám k uspokojení zájmu o ni nestačil pouze jeden ví-
kend, takže nastala velmi milá potřeba si hru v násle-
dujícím víkendu zopakovat.
Jako již tradičně byl o straňanské ochotníky zájem i za 
„kopcem“, nicméně plně obsazené hlediště v  Suché 
Lozi a následně i ve Vlčnově bylo pro nás příjemným 
překvapením, které nám do další práce v divadle při-
dává sílu a optimizmus.
Závěrem bych chtěl poděkovat představitelům obce, 
kteří se pro ochotnický spolek snaží vytvářet příznivé 
podmínky, i když to není vždy věc jednoduchá.

 David Smetana, spolurežisér

Hody 2014
OS SPOKOS připravuje kulturní program letošních 
hodů. V pátek vystoupí hudební skupina STREET 69 
(pořádá OS SMEDOMA). V sobotu dechová hudba Ja-
vorinka a cimbálová muzika Strýci. Nedělní odpoled-
ne nám zpříjemní dechová hudba TÚFARANKA.
Rádi bychom také pořádali letošní hody se stárkem 
a mládkem. Pokud se nám podaří najít ochotné 
mládence, kteří by se této role zhostili, dáme výzvu 
na web obce pro mládež, aby se přihlásili do chasy.
Budeme rádi, když nám pomůžete udržet místní zvy-
ky a tradice.

Za OS SPOKOS Antonín Zámečník, předseda

KULTURA
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Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana Miroslava Drobného. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.  

Zvláštní poděkování patří členům divadelního 
souboru a pěveckého souboru SEN. 

Stejně také děkujeme MUDr. Alžbětě Končitíkové 
za ochotu a obětavou práci a Otci Janu Hrudíkovi 

za důstojné a procítěné vedení pohřebního obřadu.

Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 
a doprovodit na poslední cestě našeho 

syna Josefa Macíčka.
Upřímně děkujeme za projevy soustrasti 

a květinové dary.
Naše poděkování patří MUDr. Končitíkové, 

muzikantům a ročníku 1980.
Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi, 

za slova útěchy a velkou morální pomoc.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit a doprovodili na poslední cestě 

pana Jana Zámečníka. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.  

Zvláštní poděkování patří  MUDr. Alžbětě Končitíkové  
a Otci Janu Hrudíkovi za jeho duchovní podporu.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit a doprovodili na poslední cestě 

pana Martina Vintra. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří  Otci Janu Hrudíkovi 
za slova útěchy a MUDr. Tomečkovi.

Upřímně děkujeme všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě

 paní Ludmilu Kohnovou.
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Naše poděkování patří také muzikantům, 
zpěvačkám, Otci Janu Hrudíkovi, MUDr. Končitíkové 

a sestřičce Slávce Grebíkové.

Smutení rubrika

Narozené dti 
Ester Chromková, Beáta Macíčková, Samuel Vintr, 
Štěpán Šupák, Andrea Vaculová, Marek Zderčík, David 
Vykopal

Zemelí obané
Miroslav Drobný, Ludmila Kohnová, Josef Macíček, 
Jan Zámečník, Anežka Koníčková, Martin Vintr, Václav 
Popelka

Podkování
Na konci března se náš syn zúčastnil školního pozná-
vacího zájezdu do Londýna, jež se souhlasem paní ře-
ditelky Mgr. Ivy Stupkové zajistila paní učitelka Mgr.
Iveta Gibalová - Popelková. Obě se pak staly na týden 
náhradními rodiči našich dětí a této úlohy  se zhostily 
skvěle! Naše poděkování a nezapomunetelné zážitky 
dětí budiž jim odměnou!
Za čas strávený přípravou a samotným výletem, stej-
ně jako za trpělivost a vlídnost oběma děkuje rodina 
Kolajova.

Podkování
VHK Východní  Fronta děkuje všem, zvláště obci Strá-
ní, hasičům, policii, armádě ČR, sponzorům a firmám 
bez jejíž pomoci by jsme tuto akci nemohli uskutečnit 
a zorganizovat.

Děkují členové VHK Východní Fronta

SPOLEENSKÁ RUBRIKA
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Naše obec recyklací starých spotebi 
výrazn pispla k ochran �ivotního prostedí
Loni občané odevzdali k recyklaci 146 televizí, 59 monitorů a 1 478,89 kg drobného elektra

Občané naší obce již několik let zodpovědně třídí elektroodpad. Nyní můžeme přesně vyčíslit, kolik elek-
trické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody jsme díky recyklaci ušetřili životnímu prostředí. Víme 
také, o kolik jsme snížili produkci skleníkových plynů nebo nebezpečného odpadu. Informace vycházejí 
ze studií neziskové společnosti ASEKOL, která pro nás zajišťuje sběr a recyklaci vytříděných elektrozaříze-
ní. Naše obec získala certifikát vypovídající nejen o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale 
také o významu sběru drobných spotřebičů.

Studie LCA posuzuje systém zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů a drobného elektroza-
řízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých frakcí vyřaze-
ných spotřebičů do nového produktu. Pro každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. Výsledky 
studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Koneč-
ná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

Výsledek studie jednoznačně prokázal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má nezanedba-
telný pozitivní dopad na životní prostředí. Zpětný odběr a recyklace např. stovky mobilních telefonů uspoří 
tolik energie, kolik spotřebuje moderní úsporná lednice za více než 4,3 roku provozu. Díky recyklaci jednoho 
notebooku dojde ke snížení spotřeby ropy, na kterou osobní automobil ujede téměř 100 kilometrů, nebo 
dojde k úspoře 392 litrů pitné vody. Stejné množství je například spotřebováno při 30 cyklech myčky nádobí.

„Z Certifikátu Environmentálního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané naší obce v loňském 
roce vytřídili 146 televizí, 59 monitorů a 1 478,89 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 66,93 MWh elek-
třiny, 3 149,61 litrů ropy, 297,52 m3 vody a 2,71 tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníkových 
plynů o 14,92 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 58,80 tun“. 

Když si uvědomíme, že například osobní automobil vyprodukuje za rok provozu 2 tuny skleníkových plynů 
a  jedna čtyřčlenná domácnost průměrně ročně spotřebuje 2,2 MWh elektrické energie, jsou to impozantní čís-
la. Proto si všichni, kteří zodpovědně třídí a přispívají tak k ochraně životního prostředí, zaslouží obrovský dík.

OSTATNÍ
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Pro se chata na Velké Javorin jmenuje Holubyho chata?
Josef Ludvík Holuby – 91. výročí úmrtí
Od roku 1860 se bratři Moravané a Slováci setkávají 
na Velké Javorině, na moravsko-slovenském pome-
zí, u chaty, která od roku 1924 nese jméno Josefa 
Ludvíka Holubyho. Bylo to významný člověk, který 
se nevěnoval jen botanice.
Narodil se 25. března 1836 v  Lubině, kde byl jeho 
otec evangelickým farářem. Holubiovci svůj původ 
odvozovali od českobratrské rodiny Holub, která se 
po bitvě na Bílé hoře vystěhovala z Čech na Sloven-
sko. Josef byl nejmladším ze čtyř dětí. Národní školu 
vychodil v Lubině, gymnázium navštěvoval v Mod-
ré, potom pokračoval ve studiích na evangelickém 
lyceu v  Bratislavě. Neovládal maďarský vyučovací 
jazyk, proto si oblíbil německého profesora – bota-
nika. Ten ho zasvěcoval do tajů botaniky, zvláště do 
herbářů. V průběhu prázdnin botanizoval na Javo-
rině a blízkém okolí.
V  době teologických studií v  Bratislavě se konalo 
1.  valné shromáždění Bratislavského lékařsko-pří-
rodovědného spolku. Holuby byl přijat za řádné-
ho člena tohoto uskupení. Už v  1. ročence spolku 
za rok 1856 uveřejnil 20ti letý Holuby tři články. 
Ve třetím příspěvku popsal své botanizování na 
Velké Javorině. Publikačně byl činný po celý svůj 
život. Do pozornosti dávám z  pozdějšího období 
/r.1901/ jeho stať Z potulky kopanicami Bošáckými 
po Stránku huť v  Morave – bezprostředně se týká 
našeho kraje (Květné). 
Teologická studia si doplnil ve Vídni. Když v r. 1861 
zemřel v  Zemanském Podhradí /t.č. součást Bošá-
ce/ farář Samuel Štúr ( bratr Ludovíka Štúra) zvolili 
za jeho zástupce Josefa Ludvíka Holubyho, který tu 
pak působil do roku 1909, tedy celých 48 let.
Roku 1862 se oženil, s  manželkou měl čtyři děti, 
které se všechny narodily v Zemanském Podhradí. 
Postupně pochoval manželku i tři dospělé děti. Nej-
starší syn Cyril, po nedokončeném studiu medicíny 
v Praze, se stal lázeňským inspektorem v Luhačovi-
cích. Po r. 1918 byl Cyril Holuby prvním slovenským 
ředitelem léčebných ústavů v  Tatranské Lomnici. 
Po r. 1919 ho vyhlásili za nezvěstného, pravděpo-
dobně tragicky zahynul ve Vysokých Tatrách. 
V r. 1909 se J.L.Holuby uchýlil na odpočinek a pře-
stěhoval se ke své dceři do Pezinku. Zde 15. června 

1923 skonal. Návrh na jeho pomník je od architekta 
Dušana Jurkoviče.  
Do období zemansko-podhradského spadají nej-
plodnější léta jeho Holubyho vědecké činnosti. 
Vedle botaniky se věnoval národopisu, historii a 
archeologii. Po první sv.válce obdržel uznání a po-
cty. V r. 1922 byl slavnostně promován za čestného 
doktora přírodních věd Karlovy univerzity v Praze. 
Holuby se stal prvním čestným členem Českoslo-
venské botanické společnosti, členem České aka-
demie věd a umění, zakládajícím členem Matice 
slovenské a členem mnoha dalších spolků. Tento 
významný vědec měl podíl na úsilí o všestranný roz-
voj bratrských vztahů mezi Čech a Slováky. Stal se 
významným vyznavačem československé jednoty. 
Ve svém příbytku přijímal velmi rád odborníky, uni-
verzitní profesory z  Karlovy univerzity, např. Karla 
Domina, Jana Wilhema, Františka Nováka a další. 
Dopisoval si s mnohými vzděláni, vědci, spisovateli 
ze Slovenska, Čech, Německa a jiných zemí. Radil 
i  známému spisovateli Aloisovi Jiráskovi při psaní 
románu Bratrství. V r. 1897 podnikl Jirásek cestu na 
Slovensko, aby mohl realizovat myšlenku o závěru 
husitského hnutí na Slovensku. Navštívil přitom 
Holubyho, který ho seznámil se zemanskými rodi-
nami, s Podhradím, Bošácou, Haluzicemi. Později si 
dopisovali, spisovatel věnoval z  trojdílného romá-
nu závěrečnou část Holubymu.
Holuby byl už od mladosti velmi usilovným sbě-
ratelem. V  průběhu činorodého života nasbíral tři 
ucelené herbáře. První herbář z  r.  1853-82 prodal 
do Budapešti, odkud ho v r. 1906 koupilo muzeum 
v  Bukurešti, kde se nachází dodnes. Tento herbář 
měl 10-12 tisíc položek. Druhý herbář z  r. 1883 – 
1909 věnoval Muzeální slovenské společnosti v Tur-
čanském Svatém Martině. Poslední herbář založil 
v r. 1910 a věnoval ho Botanickému ústavu Karlovy 
univerzity v Praze. 
Na počest Holubyho uděluje od r. 1984 Slovenská 
botanická společnost při SAV za mimořádnou vě-
deckou práci v botanice pamětní Holubyho medaili.

Ivan Kubela
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PRODÁM LEVNĚ: 
- 2 ks válendy s úložným prostorem i jednotlivě.
- Střešní autobox značky Neumann 227 x 52 cm.

KONTAKT: 606 483 788

PRODÁM VE STRÁNÍ:
- MÍCHAČKU (Míchačka na čtyři kolečka) 

- Převodovku Š1203
STAVEBNÍ DŘEVO:

- Krovy 8x16 cm, délky 8,5m
- Fošny - délky 8,5m, tl 5cm

- Trámy 16x14cm, délky 8,5m
VÍCE NA TEL.: 774 125 858

INZERCE:

Po tyiceti letech zpt 
Dovoľte, aby som poďakoval celému personálu „Zá-
mečku Strání“ za perfekné pripravenú organizáciu, 
príjemnú obsluhu, a očarujúce prostredie na „Zámeč-
ku, kde sme s našou rodinou oslávili 40-té výročie svat-
by a 70-ročné životné jubileá moje a mojej manželky. 
Pred 40-timi rokmi v apríli 1974 sme mali svatobnú 
hostinu v tých istých priestoroch „Zámečku“. Bolo to 
už vtedy známe prostredie pre oslavy svatieb, krstín 
a jubileí a okrem toho, muzikanti a „svatobní staros-
tovia“ z Bošáckej a Stráňanskej doliny sa navzájom 
poznali. Teraz ste však povzniesli prostredie a orga-
nizáciu v „Zámečku“ na vyššiu profesionálnu úroveň. 
Všetci naši hostia boli príjemne prekvapení skvelým 
prostredím - priestranné parkoviská, dobré ubytova-
nie, výborný manažment prípravy a priebehu oslavy, 
príjemná obsluha a skvelé jedlá. Rozľahlosť  hlavnej 
sály s klenbami a množstvo priľahlých priestorov zá-

mečku, citlivo na náročne zreštaurovaných, pôsobivo 
prispelo k pocitu dôstojnosti oslavy. Možnosť pose-
dieť pri popoludňajšej káve a zákuskoch (ktoré nám 
pripravili cukrárky v Stráni) na priestrannom nádvorí 
a spoločne si zaspievať, prinieslo uvoľnenú a nenúte-
nú atmosféru, aká sa na „oslave“ očakáva.  Záujemci 
pozreli aktuálný hokejový zápas prebiehajúcích maj-
strovstiev sveta v hokeji na veľkoplošnej TV.  Sym-
bolickou bodkou bola účasť v nedeľu na sv. omši 
v preplnenom kostole. Ďakujeme ešte raz za perfekt-
nú organizáciu a skvelé prostredie. Radi si u Vás znovu 
dohodneme ďalšie posedenie.

prof. Ing. Mikuláš Alexík, PhD., Žilina
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Kalendá akcí:

28. - 29. 6. 2014 
DNY OBCE 
Areál obce Strání

26. 7. 2014 
JAVORINA TOUR 
SETKÁNÍ CYKLOTURISTICKÝCH PATRIOTŮ
Velká Javořina / 14:00 hod

27. 7. 2014 
SETKÁNÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ 
Velká Javořina

2. 8. 2014 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ - SKLÁRNY 
Sklárny Květná / od 8:00 do 13:00 hod

24. 8. 2014 
„POD JAVORINŮ“ 
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 
Nádvoří na Zámečku

12. 9. 2014 
STREET 69
HODOVÁ ZÁBAVA 
Nádvoří na Zámečku

13. 9. 2014 
DH JAVORINKA A CM STRÝCI
HODOVÁ ZÁBAVA

14. 9. 2014 
KONCRT DH TÚFARANKA
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Fotografie přední strana:
Fotbal - postup A týmu do 1.A třídy (foto: Ladislav Janča)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 5. Fotbal - postup A týmu do 1.A třídy (foto: Ladislav Janča)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 3. Divadlo - Dalskabáty, hříšná ves aneb zapomenutý čert (foto: Jana Bruštíková) / 4. - 7. XXX. ročník pochodu rodičů 
s dětmi (foto: Barbora Macková).

Fotografie zadní strana:
1. -3. XI. ročník setkání harmonikářů a heligonkářů (foto: Jana Bruštíková) / 4. - 7. Oslavy osvobození, (foto: Jana 
Bruštíková) 
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