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Radostné Svátky vánoční a mnoho úspěchů v roce 2014 Vám přejí
Ondřej Benešík - starosta, Pavel Mimochodek - místostarosta, členové obecní rady a zastupitelstva,

 pracovníci obecního úřadu, místního hospodářství a restaurace Zámeček 
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Investiní akce
Čistička odpadních vod

V měsíci srpen byla dokončena asi největší investice 
tohoto volebního období, a to „Intenzifikace ČOV“. 
Jednalo se o celkovou rekonstrukci všech objektů 
v tomto areálu. 
V  součastné době již čistírna splňuje přísné kritéria 
a hodnocení nastavená Státním fondem životního 
prostředí pro čištění a následné vypouštění vody do 
toku Klanečnice, která po několika metrech vtéká na 
Slovensko.
Součástí technologické části stavby byl také nakla-
dač kalů. Zde jsme po dohodě a odsouhlasení SFŽP 
pořídili nový traktor Zetor s  předním nakladačem, 
který budeme častěji, ale hlavně efektivněji využíván 
v rámci našich služeb. 
V  součastné době probíhá dofinancování celé akce 
a od září běží termín ročního zkušebního provozu, 
který je kontrolován každý měsíc v  rámci kontrol-
ních dnů, včetně kontroly odebraných vzorků a jejich 
vyhodnocení. 
Další investiční akcí, která je dotována Státním fon-
dem životního prostředí (SFŽP) je rekonstrukce 
Úpravny vody v Ořechové. 
Součástí projektové dokumentace pro realizaci akce, 
která je na SFŽP na posouzení je také rekonstrukce 
jímacího zařízení na Sviňárském potoku a opravy na 
vodojemech a čerpacích stanicích. Po odsouhlasení 
projektové dokumentace bude dán pokyn SFŽP k vy-
psání výběrového řízení na dodavatele stavby. 
Další investicí, která byla podpořena a dotována SFŽP, 
bylo pořízení stroje v rámci programu „Redukce praš-
nosti“. Tento stroj bude provádět čištění komunikací a 
v zimním období bude sloužit k údržbě cest a chodní-
ků od sněhové nadílky. Stroj je již připraven k dodání 
a nyní probíhá montáž přídavných zařízení. Následně 
proběhne profinancování dotace. 
Také Státní zemědělský intervenční fond (SZIP) po-
skytl naší obci dotaci. A to v projektu „Pořízení lesní 
techniky pro obec Strání“. Jedná se o stroj, který bude 
provádět údržbu travnatých ploch a v zimním období 
údržbu chodníků zametacím kartáčem. Stroj je již do-
dán a profinancování dotace, včetně kontroly ze SZIF, 
již proběhlo. 

Dotace na opravu chodníků u Základní školy a poří-
zení nových autobusových zastávek byla obci schvá-
lena v Místní akční skupině Východní Slovácko (MAS) 
v rámci SZIF. Oprava chodníků byla již provedena, vý-
roba autobusových zastávek je v realizaci. 
V  rámci ROP Východní Morava je podána žádost na 
„Rekonstrukci náměstí Em. Zahna ve Květné“.

Investiční akce z obecního rozpočtu

Proběhli dvě rekonstrukce místních komunikací. Ta 
první byla rekonstrukce komunikace Mechnáčky – II. 
Etapa. Zde proběhli práce na její 1. části. 
Po provedení diagnostiky vozovky renomovanou fir-
mou, byl odstraněn podklad a odfrézování povrchu. 
Dle projektové dokumentace bylo vybudováno par-
kovací stání pro osobní vozidla. Za tuto část obec za-
platila 3 950 tisíc Kč.  

Ve velmi špatném stavu byla také komunikace ke ško-
le. Zde bylo nutné odstranit betonový podklad v celé 
délce vozovky a také větší množství nevyhovujícího 
podkladu. V maximálně možném počtu zde byly vy-
budovány parkovací místa pro potřeby jak školy, tak 
pro návštěvníky kulturních a sportovních akcí.  
Zemní práce provedla firma Jiří Mikláš. Pouze poklád-
ku asfaltových povrchů provedly firmy na základě vý-
běrové řízení. Místní komunikace Mechnáčky proved-
la firma Strabag a cestu ke škole firma PORR. Veškerý 
materiál na tyto akce nakupovala obec sama. 

ZPRAVY Z OBCE 
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Jak jsme již informovali v minulém čísle zpravodaje, 
obec provedla taky rekonstrukci sociálního zaříze-
ní ve Dvoraně. Bourací a práce vodo – topo provedli 
zaměstnanci obce. Obklady a dlažby provedl místní 
řemeslník Petr Štajner.  

V  Mateřské škole ve Květné byla provedena rekon-
strukce sociálního zařízení ve dvou patrech, včetně 
stavebních úprav v těchto prostorách. 
Bourací práce a práce vodo – topo provedli zaměst-
nanci a brigádníci obce. Obklady, dlažby a stavební 
úpravy provedl místní živnostník p. Leoš Gabrhel.  

Skládka sutě a skládka zeminy – Jahodná
V  listopadu byl po dohodě s  Městským úřadem 
v  Uherském Brodě, odborem životního prostředí 
schválen nový provozní řád na těchto skládkách. Ulo-
žení stavební suti a výkopové zeminy bude i nadále 
pro občany Strání ZDARMA. Toto uložení však bude 
pouze na základě svolení obecního úřadu. Na skládku 
suti bude znovu osazena brána a provedeno oploce-
ní z důvodu navážení odpadu, který na této skládce 
nemá co dělat. 
Díky občanům, kteří na tuto skládku naváží, to co sem 
nepatří, bylo Odborem životního prostředí v  Uher-
ském Brodě zahájeno správní řízení s obcí Strání, kdy 
jsme se za toto porušení zákona o ukládání odpadů, 
nevyhnuli pokutě.  
Tu zaplatíme v konečném důsledku my všichni. Všich-
ni taky zaplatíme několik naplněných kontejnerů tím-
to odpadem, včetně nebezpečného (azbestu, apod.) 
a odvoz plus uložení na skládku v Uherském Brodě. 
Provoz na těchto skládkách bude monitorován bez-
pečnostními kamerami. Touto cestou žádáme ob-
čany, kteří budou skládku využívat, aby zde ukládali 
pouze odpad, který zde ukládat lze. 

Pavel Mimochodek. místostarosta obce
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Výpis usnesení 14. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 20. 6. 2013
14/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje
ověřovateli zápisu pana Josefa Tinku a pana RSDr. Sta-
nislava Knotka, zapisovatelkou paní Bc. Kateřinu Gre-
bíkovou a sčitatelkou paní Jarmilu Kadlčkovou

14/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
program 14. zasedání ZO
a) Výpis usnesení ze schůzí rady obce
b) Závěrečný účet obce za rok 2012
c) Rozpočtové změny
d) Požární řád
e) Pozemky
f) Odprodej strojů
g) Informace
h) Diskuse
i) Závěr

14/3 Zastupitelstvo obce Strání ukládá
radě obce zajistit audit na kontrolu organizace práce 
a hospodaření provozu restaurace Zámeček 

14/4 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
závěrečný účet obce za rok 2012 s výhradou a návr-
hem na nápravná opatření

14/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
rozpočtové změny č. 2 za rok 2013 – příjmy ve výši 
14.272.000,- Kč, výdaje ve výši 12.944.000,- Kč a finan-
cování ve výši 1.328.000,- Kč

14/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
OZV č. 1/2013 Požární řád obce

14/7 Zastupitelstvo Obce Strání neschvaluje
záměr na prodej části pozemku parc.č. 610/7 o výmě-
ře 192m2

14/8 Zastupitelstvo Obce Strání neschvaluje 
záměr na směnu pozemku parc.č. 2049/2 za pozemek 
2301/5 

14/9 Zastupitelstvo Obce Strání neschvaluje 
záměr na prodej pozemku parc.č. 2049/8 

14/10 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
odprodej strojů - traktor Zetor 6245, malotraktor TK 
114 a bagr DH 112 dle nejvýhodnější nabídky a po-
věřuje místostarostu obce zveřejněním nabídky na 
odprodej těchto strojů

14/11 Zastupitelstvo obce ukládá 
Finančnímu výboru provedení kontroly schválené a 
neproplacené dotace z  OP Přeshraniční spolupráce 
ve výši 9.700 euro na projekt „Fašankové tradice, aneb 
jak to bývalo dříve“ 

Pání
 

Letošní kulturní rok ve Strání se nesl ve znamení oslav 
významného životního jubilea paní Vlasty Grycové. 
Paní Vlastě ještě jednou blahopřejeme a děkujeme za 
skvělou prezentaci našeho folkloru.

Ondřej Benešík, starosta
Pavel Mimochodek, místostarosta
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Pracovní doba na OÚ
v dob 23. 12. 2013 - 2. 1. 2014
Po: 23. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAVŘENO
Pá: 27. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAVŘENO
Po: 30. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 - 12:00
Út: 31. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8:00 -12:00
Čt:    2. 1. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 7:00 - 15:30



Výpis usnesení 15. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 27. 9. 2013
15/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje 
ověřovateli zápisu pana Antonína Bruštíka a paní Mgr. 
Andreu Straussovou, zapisovatelku paní Bc. Kateřinu 
Grebíkovou a sčitatelku paní Bc. Marii Kusendovou

15/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
program 15. zasedání ZO 
a) kontrola plnění usnesení
b) výpis usnesení ze schůzí rady obce 
c) zrušení OZV č.1/1995 o fondu bydlení
d) účetní závěrka za rok 2012
e) rozpočtové změny
f) přijetí daru – nemovitost č. p. 202
g) příspěvek na dopravní obslužnost
h) změna závazných ukazatelů v ZŠ a ZUŠ Strání
i) informace
j) diskuse
k) závěr

15/3 Zastupitelstvo obce Strání zrušuje
OZV č. 1/1995 o vytvoření a použití účelových pro-
středků „Fondu bydlení“ pro obecní byty Strání

15/4 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
účetní závěrku za rok 2012

15/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
rozpočtové změny č. 3 na rok 2013, příjmy ve výši 
10.386.000,- Kč výdaje ve výši 9.540.000,- Kč a finan-
cování ve výši 846.000,- Kč

15/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
změnu závazných ukazatelů v  rozpočtu ZŠ a ZUŠ 
Strání

15/7 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
přijetí daru - nemovitosti č. p. 202 v  ulici Korytňan-
ská od paní Věry Majewské, Uherský Brod, Za Humny 
2467

15/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
zvýšení příspěvku pro Zlínský kraj na zajištění do-

pravní obslužnosti od 1. 1. 2014 na 75,-Kč na jednoho 
obyvatele

15/9 Zastupitelstvo obce Strání ukládá
kontrolnímu výboru provést kontrolu investiční akce 
MK Mechnáčky II a MK u ZŠ a ZUŠ Strání a srovnání 
jednotlivých položek etapy I a II Mechnáčky

15/10 Zastupitelstvo obce Strání ukládá 
starostovi prověřit možnosti ke zřízení statutu čestné-
ho občanství obce 

15/11 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí
rezignaci pana Mgr. Jana Jankových jako člena finanč-
ního výboru 

Podkování 
 

Děkujeme všem, kteří se podíleli na organizaci a  prů-
běhu kulturních a společenských akcí v naší obci 
v  letních a podzimních měsících. Zvláště děkuje-
me organizátorům Setkání pěveckých sborů na Štr-
bákovci, Festivalu dechových hudeb Pod Javorinů, 
Straňanských hodů, Svatomartinských hodů ve Květ-
né, Setkání harmonikářů a heligonkářů, Vánoční vý-
stavky v  Restauraci Na Huti a Vánočního jarmarku 
na Zámečku.   

Ondřej Benešík, starosta
Pavel Mimochodek, místostarosta

ZPRAVY Z OBCE
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Výsledky voleb do Poslanecké snmovny 
Parlamentu R konané ve dnech 25. - 26. 10. 2013 ve Strání

Podrobné výsledky naleznete na internetových stránkách www. volby.cz

Podkování
Ve dnech 25. a 26. října proběhly v České republi-
ce volby po Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR, 
ve kterých jsem byl zvolen poslancem. Chci Vám 
upřímně poděkovat za velkou podporu, kterou 
kandidátka KDU-ČSL v naší obci získala. Práce po-
slance spočívá především v projednávání a schva-
lování zákonů, které ovlivňují život v celé naší zemi, 
ale nechci zapomínat ani na svůj rodný kraj a obec. 
Věřím, že budu mít i nadále možnosti pozitivně 
ovlivňovat život u nás ve Strání a ve Zlínském kraji. 
O tom, zda budu do konce volebního období praco-
vat i  jako starosta, rozhodne obecní zastupitelstvo. 
V případě, že bych starostou do podzimních komu-
nálních voleb zůstal, budu působit jako tzv. neu-
volněný starosta bez nároku na finanční odměnu.  
 
S přáním požehnaných Vánoc a úspěšného roku 2014 

Váš Ondřej Benešík

Kompostéry
V  naší obci se přihlásilo cca 500 zájemců. Společný 
projekt a žádost za Mikroregion Bílé Karpaty, který 
sdružuje 9 obcí (Dolní Němčí, Slavkov, Horní Němčí, 
Strání, Březová, Lopeník, Vápenice, Vyškovec a Starý 
Hrozenkov a  má 10 624 obyvatel) byla podána. Roz-
hodnuto o schválení žádosti, by mělo být v  období 
březen - duben 2014 a předpokládá se, že přidělení 
kompostérů (pokud vše dobře dopadne) může pro-
běhnout v období červen- červenec 2014.  

Radka Breznická

Okrsky Voliči 
v seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

% platných 
hlasůcelkem zpr. v %

3 3 100,00 2 979 1 694 56,86 1 694 1 689 99,70

Pořadí Název Počet hlasů Počet hlasů v %
1. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 630 37,30

2. Česká str. sociálně demokrat. 306 18,11

3. Komunistická str. Čech a Moravy 245 14,50

4. ANO 2011 151 8,94

5. Úsvit přímé demokr.T.Okamury 136 8,05

6. Součet ostatních stran 13,01

ZPRAVY Z OBCE
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Program ván. bohoslu�eb 
v kostele Povýšení sv. Kí�e
 

24.12. Úterý - Štědrý den 
8 - 13:00 / možnost si vzít v kostele světlo z Betléma
15:00 / vánoční mše sv. pro rodiny s dětmi
22:00 / mše sv. ze Slavnosti narození Páně 
 

25.12. Středa - Slavnost Kristova narození 
7:30 / mše svatá
9:00 / mše svatá
10:30 / mše svatá
 

26.12. Čtvrtek - Svátek sv. Štěpána 
7:30 / mše svatá
10:30 / mše svatá za mládence
 

27.12. Pátek - Svátek sv. Jana Evangelisty 
17:30 / mše svatá spojená s žehnáním vína
 

28.12. Sobota - Svátek Mláďátek betlémských 
18:15 / mše svatá a požehnání dětem a manželům
 

29.12. Neděle - Svátek Svaté rodiny 
7:30 / mše svatá a požehnání dětem a manželům
10:30 / mše svatá a požehnání dětem a manželům
 

30.12. Pondělí 
17:30 / mše svatá
 

31.12. Ůterý - Svátek sv. Silvestra - konec roku 
16 :00 / mše svatá na poděkování za uplynulý rok
 

1.1.2014 Středa - Nový rok 
7:30 / mše svatá za ženy a dívky
10:30 / mše svatá
18:15 / mše svatá
 

6.1. Pondělí - Slavnost Zjevení Páně - Tří králů 
8:00 / mše svatá s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata
17:30 / mše svatá s žehnáním vody, kadidla, křídy a zlata

Prevence nikdy neuškodí
Nastalo adventní období, tedy doba, kdy jsme na 
adventním věnci zapálili  adventní svíce. I přes tento 
krásný čas, bychom si měli uvědomit všechna rizika, 
která jsou s používáním otevřeného ohně doma spo-
jená. Domovy jsou dnes doslova přeplněny vysoce 
hořlavými materiály. Koberce, čalounění, záclony – to 
vše je dnes vyrobeno z umělých vláken, které snad-
no hoří. Požáry v bytech se vlivem blízkosti hořlavých 
materiálů rychle šíří a mohou způsobit značné mate-
riální škody.
  Pamatujte, že hořící svíčka je otevřený oheň a jako 
s takovým by se s ní mělo zacházet. 
Velkou pozornost věnujte už tomu, jaký adventní vě-
nec vlastně kupujete. Správně vybírejte i svíčky na vě-
nec. Uvědomte si, že zapálenou svíčku nelze položit 
kamkoli a na cokoli. V každém případě by svíčka měla 
být umístěna na stabilní nehořlavé podložce bránící 
přímému kontaktu hořící svíčky s  podkladem (např. 
chvojím adventního věnce). Riziko, že nám věnec 
vzplane, je velké.
 Svíčky umísťujte v dostatečné vzdálenosti od hořla-
vých materiálů, rozhodně je nedávejte k  oknům do 
průvanu, blízko záclon, do těsné blízkosti sedaček či 
jiných textilií, ani na poličku nebo skříň, neboť oheň se 
rychle přenese na nábytek a zařízení bytu. Rizikovým 
faktorem jsou i děti nebo zvířata, které mohou hořící 
svíčku převrhnout.Zapálené svíčky, ať již umístěné na 
adventních věncích nebo jinde, nesmíte nechat bě-
hem jejich hoření bez dozoru. Zhasněte je vždy, když 
opouštíte domov nebo jdete spát. 
Pokud přes všechna bezpečnostní opatření přece jen 
dojde k  požáru, je třeba zachovat chladnou hlavu. 
Nezapomeňte, že lidské zdraví je vždy cennější než 
majetek a rozhodně se nepokoušejte případný požár 
uhasit za každou cenu sami. 

SDH Strání  děkuje za projevenou přízeň v letošním roce

a  přeje všem pěkné Vánoce a štastný nový rok.

ZPRAVY Z OBCE FARNOST
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Týden knihoven ve Strání
V týdnu od 30. září do 4. října 2013 proběhl 17. roč-
ník celostátní akce Týden knihoven. Po celou dobu 
proběhla bezplatná registrace nových čtenářů. Zare-
gistrovalo se celkem 33 nových čtenářů. Nepořádníci 
mohli vrátit knihy bez sankcí. 
V  tomto týdnu také probíhala anketa Můj oblíbený 
autor a Moje oblíbená kniha. Do ankety se zapojilo 
94 čtenářů. 
Vítězkou ankety o nejoblíbenějšího autora se stala 
Nora Robertsová, ze spisovatelů pro děti a mládež 
Thomas Brezina. 
Nejoblíbenější knihou čtenářů knihovny Strání je kni-
ha Padesát odstínů šedi (E. L. James), v dětské kate-
gorii byla zase zvolena kniha Případ pro tebe a Klub 
Tygrů (T. Brezina).
V rámci týdne knihoven byla vyhlášena výtvarná sou-
těž „Od pohádky do pohádky aneb namaluj svoji oblí-
benou pohádkovou postavu“. Do soutěže se zapojilo 
celkem 57 dětí. Všem dětem děkujeme za krásné ob-
rázky, za které si mohou v knihovně vyzvednout ma-
lou sladkou odměnu.

Tereza Popelková 

Mikroregion Bílé Karpaty 
na Slavnostech vína 
v UherskémHradišti
V sobotu 7. září 2013 se náš Mikroregion Bílé Karpa-
ty účastnil Slováckých slavností vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti. Slavnosti přilákaly do 
Uherského Hradiště 75 000 návštěvníků. Do jedineč-
né přehlídky krojů, folkloru a tradic se zapojilo 65 
měst a obcí. Průvodem z Vinohradské ulice do centra 
města prošlo asi čtyři tisíce  krojovaných. Stanovištěm 
Mikroregionu Bílé Karpaty se stala Galerie Slovácké-
ho muzea, kde naši obec reprezentovali FS Javorina 
a CM Mladí Bruštíci ze Strání. Na stanovišti jsme nabí-
zeli mimo jiné i straňanské vdolečky, po kterých se jen 
zaprášilo. V programu na stanovišti mikroregionu Bílé 
Karpaty vystoupil krúžek Dolněmčan, ženský pěvecký 
sbor Tetičky z Dolněmčí, Tetkozpěv z Horního Němčí, 
FS Javorina a CM Mladí Bruštíci ze Strání. Atmosféra 
i  nálada, kterou vytvářeli účinkující společně s  ná-
vštěvníky, byla pravá, jedinečná a neopakovatelná. 
Všem, kteří se vydali na Slovácké slavnosti děkujeme. 

Jana Bruštíková, tajemník Mikroregionu Bílé Karpaty 
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Pracovní doba 
v knihovn a IC v dob 
23. 12. 2013 - 2. 1. 2014
Po: 23. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 - 12:00
Pá: 27. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . ZAVŘENO
Po: 30. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8:00 - 12:00
Út: 31. 12. 2013 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  ZAVŘENO
Čt:    2. 1. 2014 . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 9:00 - 17:00



Vánoční svátky plné výjimečných okamžiků, 
splněných přání a mnoho štěstí 

do nového roku přeje všem čtenářům 
a návštěvníkům knihovny a informačního centra  

Jana Bruštíková, Tereza Popelková

Lucernikový prvod - 
uspávání brouk 
a berušek ve Strání
Když byl podzim v plném proudu a příroda se chys-
tala k zimnímu spánku, sešli se děti spolu se svými 
rodiči, aby společně uspali broučky a berušky. Lucer-
ničkový průvod se konal ve čtvrtek 24. října. Děti ze 
Strání se sešly na náměstí u Zámečku a děti ze Květné 
před sklárnou, kde na ně čekaly naše pomocnice be-
rušky Eliška, Ráchel, Anička a Martinka. Holky rozdaly 
dětem papírové pexesa a sladkosti. Poté se děti spo-
lečně vydaly na „Lucerničkový průvod“, který vedl té-
měř přes celou vesnici. Kouzelnou atmosféru vytvoři-
ly jak lampióny a kostýmy dětí, tak písničky ze včelích 
medvídků, které hrály po celou dobu průvodu. Obě 
skupinky se sešly na louce nad benzinkou. Tam na nás 
čekaly berušky Evička a Terka, které nás přivítaly hez-
kou písničkou. Na louce čekala také postýlka do které 
děti ukládaly své broučky a berušku k uspávání a pře-
zimování. Děti měly za úkol najít na louce broučky a 
berušky, které musely také přenést do postýlky. Poté 
jsme broučky uspali společnou ukolébavkou: „Brouč-
ku,broučku sladce spi, ať tě nikdo neruší. Na jaře tě 
pohladíme, přírodu tím probudíme. Pomocnice be-
rušky přečetly pohádku a společně jsme si zazpívali 
písničku. Při loučení dostaly děti za odměnu slad-
kosti.  Tímto chceme poděkovat našim pomocnicím 
- holkám z 8. tříd  a Evičce Grebíkové a Terce Halodové 
za výpomoc při organizaci a sponzorům za sladkosti. 
Letos nás podpořili: Průmyslové zboží, Lékárna-Mar-
cela Tomanová, obchod U Popelků, DĚKUJEME.

Jana Bruštíková, Tereza Popelková

Novinky z knihovny
Beletrie:
A hory odpověděly – Hosseini, K 
Druhá – Keleová-Vasilková, T
Inferno – Brown, D
Láska na heslo – Kubátová, T
Měj mě rád – Urbaníková, E
Můj život po životě – Viewegh, M
Nech minulost spát – Lowell, E
Padesát odstínů svobody – James, E. L.
Pohanský kámen – Roberts, N
Pokoj smrti – Deaver, J
Pravdu znát nemusíš – Clark, M. H.
Provinilé manželky – Patterson, J
Soukromá potěšení – Small, B
Světlo mezi oceány – Stedman, M. L.
V jedné osobě – Irving, J
Všechny matčiny hříchy – Steel, D

Dětská literatura:
Garfield starší a širší – Davis, J
Kůň jménem Zázrak – Holasová, Z
Nové Mikulášovy patálie – Goscinny, R
O lakomém křečkovi – Pospíšilová, Z
Případ pro tebe a Klub Tygrů – Brezina, T
Útok z vesmíru – Brezina, T
Záhada v novinách – Widmark, M
Záhada ve vlaku – Widmark, M

Naučná literatura:
České literární romantično – Tureček, D
Česká přísloví, svazek 1 a 2 – Flajšhans, V
Signály z neznáma. Český komiks 1922-2012 

Tereza Popelková, knihovnice
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Archeoskanzen Modrá
V úterý 17. října se žáci sedmého ročníku vypravili na 
dějepisnou exkurzi do Archeoskanzenu v Modré u Ve-
lehradu. Nejdříve se podívali na největší expozici při-
rozených mokřadních a sladkovodních ekosystémů – 
Živá voda. V Archeoskanzenu se seznámili se životem 
lidí na velkomoravském hradisku v 9. století. Poznali 
jejich způsob odívání, vzdělávání, stravování a bojo-
vání. I přes nepříznivé počasí se exkurze žákům líbila.

Mgr. Jana Jančová

Zprávy ze ZUŠky
Naše škola sehrává významnou úlohu v  kulturním 
vyžití obce Strání. Žáci pokračují v kvalitní umělecké 
prezentaci, což se odráží v narůstajícím zájmu rodičů 
o výuku svých dětí na naší škole. V minulém školním 
roce vystupovali na několika veřejných koncertech, 
kulturních akcích a rovněž se zapojili do soutěží vyhlá-
šených MŠMT. Základní uměleckou školu Strání zde 
reprezentovalo komorní trio ve složení Šimon Bruštík, 
Daniel Bruštík a Lucie Pavlušová  pod vedením paní 
učitelky Anny Přikrylové. Žáci spolu nacvičili náročné 
skladby Dmitrije Šostakoviče a Oldřicha Flosmana, se 
kterými se probojovali přes okresní kolo do krajské-
ho vždy s 1. místem a postoupili do celostátního kola 
v Jindřichově Hradci, kde získali čestné uznání.
Pěkných výsledků dosahují  rovněž žáci výtvarného 
oboru na soutěžích, např. v soutěži Namaluj letadlo 
- získala Bernardeta Popelková 1.místo ze 360 prací.
V rámci regionálního operačního programu Přeshra-
niční spolupráce SR-ČR pod názvem Dětské umění 
překonává hranice, pokračovali žáci v práci v keramic-
ké dílně a moderním tanci a také ve studiu hry na bicí 
nástroje v  ZUŠ  Moravské Lieskové. Naopak na naší 
ZUŠ jsme poskytovali možnost studia hry na housle, 
lidového tance a keramického oboru pro žáky ze Slo-
venska. Hlavním cílem projektu bylo vytvoření a roz-
šíření přeshraniční spolupráce v oblasti uměleckého 
vzdělávání, výměna zkušeností a přenos dobré praxe 
mezi školami. Byly zřízeny  nové a rozšířeny stávající 
umělecké obory na obou školách.
Základní umělecká škola ve Strání se snaží uspokojit 
požadavky na základní hudební a výtvarné vzdělává-
ní a zajišťuje podmínky pro realizování tohoto zámě-
ru. Patří k nejmenším školám tohoto typu. Na škole 
působilo během školního roku 10 pedagogických 
pracovníků v hudebním a výtvarném oboru. Rozhod-
nutím Ministerstva školství, mládeže a tělovýchovy 
je možno vyučovat také obor taneční a literárně dra-
matický. Proto jsme podali žádost o navýšení dosa-
vadní kapacity 100 žáků na 120, ale žádost zůstala 
nezodpovězena. Učebny jsou akusticky i prostorově 
vyhovující. Materiální vybavení je na dobré úrovni, 
ale stále je co vylepšovat. Proto touto cestou děku-
jeme pořadatelům a aktérům  V. V. Festu, kteří letos 
poskytli peněžní dar škole. Pomůže nám při nákupu 
nových hudebních nástrojů. 

Zástupce pro ZUŠ Anna Přikrylová 

Kalendá 
Mikroregionu Bílé Karpaty
V prodeji je nový stolní kalendář 2014 vydaný našim 
Mikroregionem Bílé Karpaty.
Naleznete v něm spoustu hezkých fotografií ze Strá-
ní – Květné a dalších 8 okolních obcí (Březová, Dolní 
Němčí, Horní Němčí, Slavkov, Starý Hrozenkov, Lo-
peník, Vápenice, Vyškovec). Kalendář také obsahuje 
všechny akce, které se budou v roce 2014  konat prá-
vě na území našeho mikroregionu. 
Kalendář můžete zakoupit v IC Strání
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Volnoasová aktivita
ZŠ a ZUŠ Strání od letošního školního roku spolupra-
cuje se SOU Uh. Brod při realizaci Projektu „Centra pří-
rodovědného a technického vzdělávání pro moderní 
výuku žáků středních a základních škol ve Zlínském 
kraji“ v  rámci Operačního programu Vzdělávání pro 
konkurenceschopnost. Žáci naší školy v rámci projek-
tu navštěvují volnočasové aktivity v kroužku „Technic-
ké práce“. 
Náplní kroužku jsou následující aktivity:
1) ruční zpracování dřeva (teoretický vstup do světa 
dřeva a jejího zpracování, využití dřevěné stavebnice 
a sady na práci se dřevem),
2) ruční a strojní zpracování kovů (teoretický vstup do 
světa kovů – historie a nové trendy strojního zařízení, 
využití mikrometru, digitálního posuvného měřítka a 
sady nářadí pro ruční zpracování kovů),
3) automobilový průmysl (úvodní seznámení s auto-
mobilem a jeho výbavou, využití stavebnice Merkur a 
skládacího modelu vozidla).
Kroužek probíhá každé druhé pondělí odpoledne a 
navštěvuje ho 13 žáků. Součástí kroužku je návštěva 
dílen SŠ 4x za rok, kde si žáci osobně procvičí získa-
né teoretické znalosti z výuky volnočasové aktivity s 
modely a sadami na pořízených investicích - brzdová 
stolice, soustruh, ruční hoblík. Žákům ZŠ v rámci je-
jich volnočasové aktivity bude z projektu propůjčena 
sada nářadí pro ruční zpracování kovů, mikrometr, di-
gitální posuvné měřítko, stavebnice Merkur, skládací 
modely vozidel, dřevěné stavebnice, sada na práci se 
dřevem. Během jednoho školního roku žáci absolvu-
jí jednu odpolední výukovou exkurzi do Rudolf Eko-
domy Bratřejov, kde si prohlédnou výrobní prostory 
a techniku s možností navštívení stavby a jednu ce-
lodenní výukovou exkurzi do Hyundai Nošovice, kde 
uvidí výrobní linku a technologii výroby až po finální 
výrobek.

Mgr. Alena Bemerová

Hasík
V úterý 8. a ve čtvrtek 16. října 2013 zavítali do naší 
školy hasiči – instruktoři, kteří spolu se symbolem 
preventivního programu, dráčkem Hasíkem, hravou 
formou předávali našim druháčkům informace a uži-
tečné rady z  oblasti požární prevence a šesťákům i 
z oblasti ochrany obyvatelstva. 
Program byl velmi poutavý, zajímavý a poučný. Ha-
siči dětem poradili, jak se mají zachovat v  různých 
krizových situacích, přiblížili dětem svou náročnou a 
nebezpečnou práci a odměnili je i sladkostmi a drob-
nými dárečky. 
Program se dětem velmi líbil a těší se, až si budou 
moci na jaře prohlédnout požární stanici v Uherském 
Brodě, kam je hasiči pozvali.
Děkujeme hasičům za pěkný program a přejeme jim 
hodně úspěchů v jejich náročné a obětavé práci.

Mgr. Jarmila Málková a Mgr. Irena Michalčíková 

Dopravní hišt Uh. Brod
Dne 17. 10. a 31. 10. 2013 se žáci 4. ročníku zúčastnili 
výuky a výcviku na dětském dopravním hřišti při Zá-
kladní škole Na Výsluní v Uherském Brodě. 
Děti nejprve prošly v  odborné učebně teoretickým 
výukovým programem, který byl zakončen individu-
álními testy. Praktická část probíhala výcvikem cyklis-
tů a chodců. Děti se učily bezpečné jízdě a pravidlům 
silničního provozu. Na závěr instruktor upozornil kaž-
dého žáka na chyby, které během své jízdy udělal. Ka-
ždé třídě pak byly věnovány metodické a motivační 
materiály pro dopravní výchovu. Další výuka, na kte-
rou se děti už moc těší, proběhne na jaře 2014.

 Mgr. Alena Žďárská a Mgr. Věra Zetková
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Výlet do Polska
19. listopadu navštívili někteří žáci naší školy Polsko. 
V dopoledních hodinách se podívali do historického 
centra Krakova a na hrad Vavel. Po obědě na ně čekala 
hlavní prohlídka trvající přes tři hodiny – areál kon-
centračního tábora Osvětim – Březinka. V doprovodu 
průvodce se seznámili s  historií pracovního, později 
koncentračního tábora a prohlédli si jeho části. 
Prohlídka byla velmi působivá a snad všichni, kdo 
toto místo navštíví, poučí z minulosti.

Mgr. Jana Jančová
foto: Josef Zámečník, 8. A.

Straanská laka
21. 11. 2013 proběhl na ZŠ a ZUŠ 17. ročník soutěže 
ve skoku vysokém Straňanská laťka. Mezi sebou sou-
těžili žáci základních škol ze Strání, Bojkovic, Bánova 
a Nivnice. Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, viz níže. 
Chtěli bychom poděkovat sponzorům této soutěže, 
a  to paní Petře Hrbákové za občerstvení a Sklárně  
Květná za hodnotné poháry pro vítěze.
Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci:
1. Zábojník Zbyněk, Bojkovice
2. Kolaja Ondřej, Strání
3. Podušel Jakub, Bojkovice
Mladší žákyně:
1. Prachařová Linda, Bojkovice
2. Hamšíková Karolína, Bojkovice
3. Audyová Natálie, Strání
Starší žáci:
1. Sviták Michal, Bojkovice
2. Polák Tomáš, Bojkovice
3. Šimčík Adam, Nivnice
Starší žákyně:
1. Dvořáková Dominika, Bojkovice
2. Andrlíková Kateřina, Bojkovice
3. Miklášová Aneta, Strání

 organizátoři soutěže



Den s mým tátou
Dne 3. 10. 2013 přišli do školky ve Květné tatínkové 
a spolu se svými dětmi vyrobili krmítka pro ptáčky. 
V zimě budeme pozorovat ptáčky při jejich hostině. 

Ve sklárnách 
a beseda s p. Janovou
V tomto školním roce máme název Ročního vzděláva-
cího plánu „Poznáváme svět“. A kde jinde začít, než ve 
svém okolí. Proto jsme v pondělí 21. 10. 2013 navští-
vili místní sklárny. Nejdříve jsme si prohlédli  budovy, 
velké komíny a následovala exkurze v provozu. Děti 
s úžasem pozorovaly práci sklářů, některé si i zkusily 
vyfouknout baňku. V malírně jsme obdivovali přes-
nou práci malířek. Některé děti měly možnost vidět 
při práci své rodiče nebo příbuzné. 
Ve sklárně nás provázela p. Jančová. Seznámila nás 
s  postupem při výrobě skleniček. Ve středu 23. 10. 
2013 přišla ještě do mateřské školy, přinesla fotogra-
fie a povyprávěla dětem o historii skláren. Jak to bylo 
dřív a co se všechno změnilo. 
Děti předaly p. Jančové obrázky, které namalovaly 
pro skláře. Ve třídě máme také papírovou „sklárnu“. 
Děkujeme vedení skláren za možnost exkurze 
a p. Jančové za čas, který nám věnovala po oba dny. 
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Radostné Vánoce, hodně štěstí,zdraví 
a úspěchů v novém roce 

přejí žáci a zaměstnanci ZŠ a ZUŠ Strání 

Anthropos v Brn
I letos se žáci šestého ročníku vypravili na dějepisnou 
exkurzi do Brna. V doprovodu třídní učitelky a učitel-
ky dějepisu si v Anthroposu znovu připomenuli ob-
dobí pravěku a vývoj člověka. 
V nově zrekonstruovaném planetáriu zhlédli výukový 
program Cesta k planetám, kde se jim v sále digitária 
nad hlavou promítla celá hvězdná obloha. 
V Technickém muzeu města Brna si ve fyzikální herně 
hravou formou ověřili platnost fyzikálních zákonů a 
poté prohlédli celé muzeum. 
Znavení a plní nových zážitků se v odpoledních hodi-
nách všichni vrátili domů.

Mgr. Jana Jančová



Návštva dtí 
z MŠ Strání na OÚ ve Strání
V  rámci projektu „Od semínka ke stromu aneb kam 
patřím“,  jsme s dětmi 5. 11. 2013 navštívili OÚ ve Strá-
ní a starostu  obce,  pana Benešíka.
Ten dětem vysvětlil, že naše obec leží mezi stráněmi a 
tak vznikl její název Strání. Některé děti ze Květné ale 
chtěly vysvětlit taky název jejich části obce. Starosta 
seznámil děti se symboly a praporem obce a přiblížil 
dětem svou práci i práci ostatních zaměstnanců obce. 
Například jak se v zimě starají o chodníky, odklízí sníh, 
co všechno ve školce vybudovali aj. A hlavně potěšil 
děti, že je čeká nové vybavení zahrady.
Také si děti měly možnost prohlédnout fotky někte-
rých starých budov a porovnat je s tím, jak vypadají 
dnes. Děti předaly panu starostovi obrázky a předško-
láci slíbili, že se budou dobře učit.
Děkujeme panu starostovi, že si našel čas a ochotně 
se věnoval dětem.

Marie Janovská

Podkování
O prázdninách byla provedena rekonstrukce obou 
sociálních zařízení v  Mateřské  škole ve Květné. Dě-
kujeme tímto Obci Strání, zaměstnancům obecního 
úřadu a místním řemeslníkům za pěkně a dobře pro-
vedenou práci. 

Jana Bruštíková

Další naše vycházka za poznáváním obce mířila ve 
čtvrtek 14. 11. 2013 na ČOV. Zaměstnanec OÚ Strání 
p. Guriča nám ukázal celý areál a vysvětlil, jak se voda 
čistí. Děti velmi zaujaly velké nádrže na vodu a taktéž 
počítačové centrum čističky. Měli jsme i možnost si 
prohlédnout Sběrný dvůr. 
Děkujeme p. Guričovi za exkurzi. 

Jarmila Zetíková

Poznáváme 
ást obce Strání - Kvtnou
Protože seznamujeme děti s životem a děním v naší 
obci, navštívili jsme ve čtvrtek 7. 11. 2013 budovu 
DTJ. V posilovně nás přivítal p. Michal Kubela. Krátce 
nás seznámil s historií DTJ a ukázal dětem posilovací 
stroje. Děti měly i  možnost si vyzkoušet cvičení. 
P. Janík nás provedl ubytovací částí budovy. Povídali 
jsme si o turistech, o možnostech vycházek po okolí 
naší obce. 
Prohlídka se dětem moc líbila, děkujeme p. Kubelovi 
i p. Janíkovi. 

MATESKÁ ŠKOLA
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Straanské zpvy a kroje
Ve středu 13. 11. 2013 jsme navštívili ZUŠ Strání. Zde 
jsme besedovali s paní Vlastou Grycovou - folklorist-
kou a s paní učitelkou Annou Přikrylovou - CM Huslič-
ky. Děti shlédly nahrávky z dřívějších let, na kterých 
paní Grycová zpívá krásné písničky a následně jsme 
si, při doprovodu paní Přikrylové na klavír, i všichni 
společně zazpívali. Děti měly možnost vystoupit na 
pódium a zazpívat nám písně, které mají rády. Všichni 
sklidily velký potlesk. Po příjemně stráveném dopo-
ledni si děti ještě dlouho prozpěvovaly písně, které 
slyšely. 

Jitka Nesázalová

Jak se kdysi �ilo…
V úterý 12. 11. 2013 dopoledne, se děti MŠ Strání šly 
podívat na památku lidového stavitelství- „ Štrbáko-
vec“. Po prohlídce stavení zde proběhla beseda s jed-
ním z nejstarších občanů obce Strání , panem Janem 
Miklášem ( 95 let). Pan Mikláš se s námi rád podělil o 
vzpomínky na to, jak se dříve žilo. Pan Stanislav Po-
pelka, člen souboru SEN ukázal dětem starodávné 
řemeslo- šití „ krbců“. Děti odcházely nabité novými 
prožitky a „ Štrbákovec“ i beseda se jim moc líbila. 

Jarmila Straňáková

Tvoení s rodii 
na téma Naše vesnice
Dne 19. 11. 2013 děti v MŠ Strání se svými rodiči spo-
lečně z papíru vytvořili naši vesnici. Naše  práce může-
te v měsíci lednu shlédnout na výstavě v prostorách 
Zámečku.

Poznávám svt
Ve třetím roce našeho Školního vzdělávacího progra-
mu navážeme na získané poznatky z moudra pohá-
dek a objevů. Našim zájmem se stane svět. V  ency-
klopediích získáme mnohé znalosti. Dobře poznáme 
naší vesnici, spoluobčany, poznáme své rodové koře-
ny. Poznáme Českou republiku, prožijeme společné 
chvíle v,, dalekých krajinách“, naučíme se číst z mapy, 
globusu. Naším záměrem není získat jen encyklope-
dické vědomosti, ale především upevnit u dětí vztah 
k  lidem, jejich práci, posílit vlastenectví dětí, být hr-
dým občanem vesnice, státu. Ovládat pojmy jako je 
vím, snažím se, raduji se, mám, vážím si….
Třetím společným poznáním bude, že příroda i lidé 
jsou součástí velkého světa.

Jana Bruštíková
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Zaměstnanci mateřských škol přejí 
všem spoluobčanům radostné a pohodové

 prožití vánočních svátků.

Návštvy v MŠ Kvtná
V mateřské škole seznamujeme děti nejen s význam-
nými budovami v obci, ale i s historií a děním v obci. 
Měli jsme možnost ve školce přivítat dvě velmi milé 
návštěvy. 
V úterý 26. 11. 2013 přišli „Tamburáši“ – p. Michálková, 
p. Knotek a p. Popelka Ladislav. 
Přinesli si hudební nástroje – kytaru a mandolíny, za-
hráli a zazpívali dětem písničky ze svého repertoáru. 
Vyprávěli dětem o činnosti jejich skupiny a děti si pro-
hlédly  kroniku, kterou krásně vede p. Knotek. 

V pátek 29. 11. 2013 jsme přivítali další milé hosty p. 
Kohnovou a p. Popelku Stanislava – členy divadelní-
ho souboru. Povídali dětem o divadle, jaké hry hráli. 
Z některých muzikálů zazpívali i písničky. Také jsme si 
prohlédli kroniku, do které pečlivě zaznamenává udá-
losti p. Kohnová. 
Obě návštěvy nás velmi potěšily a těšíme se na další 
setkání. 

Následující návštěva nebyla v MŠ, ale my jsme společ-
ně v úterý 3. 12. 2013 navštívili nejstarší občanku naší 
obce – p. Janovskou. Děti zazpívaly babičce písničky, 
zarecitovaly básničky. Babičce předaly vlastnoručně 
vyrobené vánoční dárečky. P. Janovská byla velmi 
potěšena, povídala si s dětmi a na oplátku nám také 
řekla básničku. 
Setkání s babičkou Janovskou bylo velmi milé a dě-
kujeme p. Janovské ml. a p. Fišerové za možnost 
návštěvy. 

Jarmila Zetíková

Vánoní prazniny v MŠ
Mateřská škola Strání oznamuje, že v době od 24.  pro-
since 2013 do 1. ledna 2014 včetně, bude provoz 
obou mateřských škol uzavřen z důvodu vánočních 
prázdnin.

MATESKÁ ŠKOLA
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Dti – dtem 
a KLOKÁNKU KROMÍ�
Takovou tou první myšlenkou  o.s. SATURN byla 
pomoc těm nejpotřebnějším a to dětem. Proto 
návštěva Klokánku Kroměříž, sbírky a také 1. DĚTSKÝ 
KARNEVAL o.s. SATURN.
Před prázdninami pořádalo o.s. Saturn 1. dětský kar-
neval pro ty nejmenší a myslím, že si jej děti s radostí 
užily.
V programu byl pro děti připraven skákací hrad, ma-
lování na obličej, tvarování balónků a spousty soutěží 
a her. Odměnou byly pro děti sladkosti a Ti nejlepší si 
domů odnesli diplomy a korunky za MISS KARNEVALU. 
Soutěžili i všechny maminky, tatínci, dědečci… Všich-
ni účastníci si mohli zakoupit bohatou tombolu a tím 
nemalou měrou pomohli dětem z Klokánka Kroměříž.
Každá maska si odnesla domů sladkou cenu nebo 
hračku.
Velkou radost měly děti z papírové války (i rodiče) a 
také  deště z balónků ze sítě pod stropem.
Přišlo 62 dětí a za téměř čtyři hodiny si karnevalu do-
syta užily. Chci moc poděkovat pořadatelům a to žač-
kám skupiny SATURN, dobrovolným hasičům Strání, 
členům o.s. SATURN a hlavně sponzorům, bez kterých 
by tato akce nemohla vůbec být.
Fotky z  akce naleznete na: http://www.iptisam.es-
tranky.cz/fotoalbum/karneval-2013/

SPONZOŘI: Textil u Zámečku Silva Miklášová, Kadeř-
nictví Veronika Žajglová, Domácí štěstí Růžena Po-
pelková, Jednota COOP, Průmyslové zboží, Potraviny 
U Popelků, Sklárny Květná, Pneuservis Hráček, Kavár-
na Květná, TCV Vintr, Klub Tryk, Restaurace na Záme-
čeku, Tipsport bar, Benzina Strání, Lékárna, Zubní or-
dinace  MUDr. Luzar, Mini market Mix

Alice Bušová (Iptisam)

Akce, které ješt plánujeme:
• Návštěva hasičů
• Beseda s myslivci
• Beseda s farářem o Velikonocích
• Beseda s cestovatelem
• Reprezentace na Zlínském Škrpálku
• Výlety i do zahraničí
• Olympijské hry dětí 
• Odpoledne s maminkami
• Výstava  o cestování se ZŠ
• Rozloučení s předškoláky, noc ve školce a jiné.

Rádi uvítáme i Vaše nápady a postřehy.

 Jana Bruštíková

Výstava na téma:
Dti MŠ chrání pírodu, 
tídí odpady a tvoí              

MATESKÁ ŠKOLA SPORT
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V  předešlém zpravodaji jsem nedokončil výčet vý-
sledků z mistráků našich týmů, jak dospělých tak žáků. 
Dospělí ve čtvrtém kole konečně vyhráli ve Vnorovách 
8:1, doma pak porazili TK Bzenec 5:4 a  v  domácím 
derby neuspěli ve Strání s TCV “B“ 2:7. Letos skončili 
ze sedmi účastníků na nelichotivé šesté, předposled-
ní příčce tabulky - horší skóre, je posunulo právě za 
TCV “B“.  Je to nejhorší umístění za dobu kdy soutěž 
hrají. Pokud bude lehko na cvičišti, zákonitě musí být 
i těžko na bojišti, anebo chcete-li: Pokud chceme pro-
fesionální výsledky nemůžeme trénovat jako amaté-
ři. Žáci letos opět s vedoucím Popelkou L.st., měli vel-
ké ambice se konečně dostat na vytouženou ,,bednu,, 
v celkovém hodnocení v tabulce. Ve 4. kole těsně pod-
lehli v Napajedlích 4:5, doma vyhráli s TK Uh.Hradiště 
“B“ 5:4 a soutěž zakončili v Kyjově těsnou porážkou 
4:5. V  tabulce skončili ze sedmi účastníků opět pátí.
Veškerá tíha bodování v zápasech ležela na Liborovi 
a  Kubovi a to nestačí na posun v celkovém účtová-
ní na lepší místo v tabulce. Pokud nepřidají děvčata 
alespoň bod, radost z vítězství celé party se nemůže 
konat. Právě ony tři těsné prohry 4:5, kdy ztráta tří 
bodů do tabulky tolik chyběla, v opačném zápisu by 
znamenalo 2. místo v tabulkovém hodnocení!  

V roce 2014 bude Libor i Markéta už věkově patřit do 
kategorie dorostu a posílí tak   družstvo dospělých, 
takže budou mít šanci se dále výkonnostně zlepšo-
vat. Tato myšlenka, či skutečnost není z mé hlavy, je 
to běžná praxe sport. zařízení a klubů, které se o děti 
a mládež starají a učí je pravidelně sportovat a ne jen 
v tenise. Žáci v  roce 2014 Adam, Aleš, Benjamin, Eliška 
a další z řady mých nejmladších svěřenců, které mo-
mentálně mám, budou pokračovat v soutěži smíše-
ných družstev a budou sbírat v soutěži neocenitelné 
zkušenosti. Doufám, že jejich start v mistr. zápasech 
nebude jen propagací Květné, jako takové, ale také 
důvodem, aby si  například ve Vizovicích, v Kyjově či 
v Napajedlích uvědomili fandové tenisu, že na teni-
sové žactvo  ze Květné si musí dát velký pozor, a že 
svým tenisovým umem a pílí se dokážou revanšovat 
své mateřské jednotě DTJ Květná, která jim zajišťuje 
skvělé podmínky pro sportovní vyžití i pro růst osob-
nosti. Individuelní sport je rovněž učí věřit si jen a jen 
ve vlastní schopnosti a síly!     

Autrata Vladimír, trenér

Tenisový klub - DTJ Kvtná informuje
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Požehnané Vánoce a vše dobré 
v novém roce 2014 

Vám i Vašim blízkým přeje 

MO KDU-ČSL Strání-Květná

Na zahájení folklorně-kulturních dnů ve Strání, které se 
konaly 23. - 25. srpna, proběhla na Zámečku vernisáž 
obrazů Stanislava Knotka a jeho hosta – mladého, talen-
tovaného výtvarníka Petra Přikryla. Starosta obce Ond-
řej Benešík ve svém úvodním slově ocenil konání výsta-
vy jako obohacení kulturního života v obci. Vzniká tak 
nová tradice, kdy se navzájem propojují výtvarné umění 
s hudbou a tím umocňují kulturně estetický prožitek ná-
vštěvníka těchto kulturně-společenských akcí.
V prostorách galerie představil svou tvorbu Petr Přikryl, 
narozen r. 1989 v  Hodoníně. Jeho výtvarný talent se 
rozvíjel od samotného dětství. Od 8 let navštěvoval Zá-
kladní uměleckou školu, kde rychle zvládl základní ma-
lířské techniky- kresbu a malbu. Už ve 14 ti letech začal 
s velkoplošnou malbou. Hlavním motivem jeho tvorby 
jsou zvířata a příroda, pro mnohé překvapivě, převážně 
až z daleké Afriky. Celkovým výtvarným projevem a ob-
sahem jeho práce připomínají malíře Buriana, známého 
svými obrazy zvířat a lidí z období pravěku. Je obdivu-
hodné, že v tak mladém věku se dopracoval ve své mal-
bě k takové čistotě barev a citu pro kompozici velkých 
obrazů. Je to dáno nejen přirozeným talentem, ale i jeho 
nesmírnou pílí. Rád se také podělí o radost z výsledků 
své práce s ostatními. Proto také jeho malby zdobí mno-
ho veřejných prostor a interiérů, jako například: čekár-
nu pro dětské pacienty v Hodoníně, Domov důchodců, 
Dětský domov, Azylový dům pro matky s dětmi, interi-
éry ZŠ ve Strážnici a Svatobořicích, školky pro mentálně 
postižené děti v Hodoníně a další. Za tuto výtvarnou čin-
nost mu byla v letošním roce v Národním divadle v Pra-
ze předána cena „D“ za nástěnné malby. Pravidelně se 
také účastní výtvarných soutěží a dostal řadu ocenění. 
Je vítězem celorepublikové soutěže Greenpeace. Při-
pravil a byl účastníkem mnoho výstav. Jeho obrazy bylo 
možné vidět v Praze, Brně, Hodoníně, Mikulově, Kyjově, 
ve Strážnici a dalších místech regionu. Na vernisáži udě-
lal radost mnoha malým návštěvníkům, kterým věnoval 
miniaturní modely pravěkých zvířat vyrobených podle 
jeho návrhů.
Stanislav Knotek představil svoje obrazy v obřadní síni 
Zámečku. Tematicky je připravoval tak, aby svým obsa-
hem i formou dotvářely interiér obřadní síně. Protože je 
to místo konání významných společenských událostí, 
měly by obrazy kromě funkce estetické vést také k za-
myšlení nad historií obce. Historie je v paměti občanů 
uchovávána především prostřednictvím symbolů a prá-

vě představený centrální obraz je kompozicí takových 
symbolů obce Strání. Pod názvem „Strání, písně a práce“, 
symbolizuje krajinu, architekturu, kulturní a ekonomic-
ký život v obci. Návštěvník ať sám posoudí, zda se auto-
rovi záměr zdařil.

Výstava obraz Stanislava Knotka a Petra Pikryla
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„Dy� sem byla maluká“…
Pod tímto názvem se uskutečnil v  neděli 8. září 
v Uherském Hradišti přehlídkový pořad dětských kro-
jů, konaný v  rámci Slováckých slavností vína. Autor-
kou tohoto krásného pořadu byla paní PhDr. Ludmila 
Tarcalová, etnografka a publicistka Slováckého mu-
zea. S paní Tarcalovou jsme s FS Javorina spolupraco-
vali i v letech předcházejících, kde se konaly v rámci 
slavností přehlídky krojů svatebních, svátečních, ob-
řadních a pracovních. I v  letošním roce nás popro-
sila o výpomoc s  organizací další krojové přehlídky, 
tentokrát věnované dětským krojům. Smyslem této 
přehlídky bylo ukázat rozmanitost regionálních typů 
svátečního, slavnostního či obřadního kroje, který 
v  současnosti oblékají děti školního i předškolního 
věku při světských i církevních slavnostech.
 Prezentace dětského oblékání, měla zároveň ukázat 
šikovnost, obětavost a pečlivost žen, maminek a ba-
biček, které umí kroj nejen vyprat a vyžehlit, ale i ušít 
či vyrobit jednotlivé krojové součástky. Touto cestou 
bych chtěla poděkovat i našim „straňanským mode-
lům“, sourozencům Aničce a Vašíkovi Vrbovým  kte-
ří se do Uherského Hradiště vypravili a prezentovali 
jako profesionálové náš krásný kroj. Jak uvedla jejich 
maminka, některé krojové součástky měli na sobě po-
prvé. Velké poděkování tedy patří samozřejmě i rodi-
čům Aničky a Vašíka, za ochotu a vstřícnost při realiza-
ci této přehlídky a dále rodině Bruštíkové za zapůjčení 
krojových součástí. 
Děkovný email také zaslala sama autorka pořadu. 
Cituji z  emailové korespondence s  paní Tarcalovou: 
„….vždy mě dojímá ochota lidí, kteří mně tak nezištně 
vyjdou vstříc, samozřejmě je to pro dobrou věc. Moc 

děkuji i Vašim dětem. Všichni byli úžasní, nastrojení, 
spořádání, nebyl jediný problém. Ještě jednou moc 
děkuji.“ Jenom závěrem dodám, že se této přehlíd-
ky účastnili děti z  menších i větších národopisných 
oblastí – z  bohatého Podluží, hanáckého Slovácka, 
Kyjovska, Strážnice, Rohatce, Vracova, Veselska, Uher-
skoostrožska a Uherskohradišťska, a dále Uherskob-
rodska (kam se řadí i Strání), z  luhačovického Zálesí 
a horských oblastí Horňácka a moravských Kopanic. 

M. Múčková - Veselá

Pedvánoní výstavka 
Jako každoročně, tak i letos uspořádala v neděli 
24.  listopadu místní organizace Českého červeného 
kříže Květná výstavku spojenou s prodejem advent-
ních a vánočních dekorací.  Návštěvníci si zde mohli 
nakoupit perníčky, vánoční dekorace, koření, textil, 
svíčky ze včelího vosku a mnoho jiného. Nechyběla 
také ochutnávka vánočního cukroví, která navodila 
krásnou vánoční atmosféru. 
Všem pořadatelům a účastníkům výstavky děkujeme.

Jana Bruštíková, Informační centrum 
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Vánoní jarmark 
Čas utíká jako voda a opět nám na dveře začínají ťu-
kat Vánoce. Abychom si hezky zpříjemnili dobu čeká-
ní, připravili jsme i tento rok pro naše občany Vánoč-
ní jarmark, který se konal 30. listopadu v prostorách 
Restaurace na Zámečku. Hezké sobotní dopoledne 
ovládla vánoční atmosféra, vůně punče a vánočních 
oplatků. Návštěvníci si mohli shlédnout metodu pa-
ličkování, drátkování nebo vidět, jak se vyrábí slamě-
ný betlém. Domů si všichni mohli odnést vánoční 
dekorace, perníčky, francouzské sýry, netradiční ruč-
níkové dorty, povidla nebo jen drobnosti, které po-
těší. K vánoční pohodě pohrávaly koledy a nechyběla 
ani ochutnávka tradičního vánočního cukroví. 
Velké díky patří jak účastníkům, kteří prezentovali své 
výrobky, tak návštěvníkům, kteří svou velkou účas-
tí vykouzlili krásnou vánoční atmosféru! Tímto všem 
děkujeme a přejeme krásný adventní čas! 

Kateřina Grebíková

Setkání 
harmoniká a heligonká
V sobotu 23. listopadu se v kulturním zařízení Dvora-
na uskutečnilo 10. setkání harmonikářů a heligonká-
řů pořádané OS SPOKOS.
Tento jubilejní ročník se nelišil od těch minulých , byl 
přehlídkou amaterských účinkujících, kteří se rádi po-
dělí o své úmění se všemi, kteří mají rádi lidové písně 
a hru na tento hudební nástroj.
Letošní ročníku se zúčastnilo celkem 35 účinkujících 
z  Moravy a Slovenska. Nejmladšímu bylo 5 let, nej-
staršímu 82 let a neváhali k nám přijet i ze sta kilome-
trové vzdálenosti.
Zaplněný sál kulturního zařízení Dvorana ocenil  
všechny účinkující potleskem a některé doplnili zpě-
vem a tím vytvořili příjemnou atmosféru sobotního 
večera.
Jsme rádi, že se i tato kulturní akce v naší obci Strání 
stává pomalu tradicí a do dalších ročníků chceme při-
nést nejen zkušenosti, ale i připomínky účinkujících 
a návštěvníků.
Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení obce 
Strání za poskytnutí věcných darů pro účinkující (vy-
robila soukromá sklárna Ladislava Breznického), panu 
Stanislavu Knotkovi za vyhotovení  ,,Pamětních listů‘‘, 
panu Janu Zámečníkovi za ozvučení sálu a moderá-
torkám Lence Reňákové a Ludmile Zámečníkové.

Antonín Zámečník, OS SPOKOS
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Setkání s našimi 
staršími spoluobany
Začátkem prosince proběhlo v sále restaurace Zá-
mečku setkání s našimi staršími spoluobčany. Přítom-
né přivítal pan místostarosta, poté vystoupily děti 
z MŠ Strání. Paní učitelky připravily s dětmi moc hezký 
program, který se všem líbil a sklidil velký potlesk. Po 
tomto programu si hosté při skleničce vínka povyprá-
věli o svých radostech a starostech, které s jejich vě-
kem přicházející.
Tímto děkujeme učitelkám mateřské školy za přípra-
vu hezkého programu a také rodičům za to, že své 
děti tak hezky nastrojili.

Jana Bruštíková, Informační centrum

Jaké souasné 
Vánoce vlastn jsou?
A je tady opět doba adventní, doba očekávání Vánoc. 
Nastává shon, probíhají veliké přípravy, všechno musí 
být na výbornou a musíme ještě stihnout sehnat ty 
nejlepší a nejdražší dárky. A to za každou cenu. To je 
symbol dnešních Vánoc. Moderní společnost jaksi 
zapomíná na pravé poselství Vánoc. O čem vlastně 
jsou Vánoce? V  dřívějších dobách byly Vánoce jed-
noduché, skromné a zároveň bohaté. Bohaté v tradi-
cích, v umění zastavit se, udělat si čas na rodinu. Ale 
i v dokonalosti člověka, který se dokáže vcítit do po-
třeb druhých, člověka, který umí naslouchat, člověka, 
který je nám vždy nablízku. Dokážeme to i my? Máme 
alespoň chviličku času, abychom se zastavili? Oprav-
du potřebujeme další a další peníze na drahé, často 
velmi neosobní dárky? Určitě nikdo z  nás nechce, 
aby naše děti vzpomínaly na vánoční shon rodičů, 
na hádky, co má kdo udělat, co má kdo koupit. Naše 
děti potřebují mámu, která s  láskou upeče vanilko-
vé rohlíčky vonící po celém domě. A taky tátu, který 
přinese domů kapra a vánoční stromeček. A babičku 
s  dědečkem, kteří dokážou našim dětem láskyplně 
vyprávět, jaké Vánoce kdysi byly. Ano, právě toto si 
budou naše děti pamatovat. Bohužel hodnoty dnešní 
doby jsou někde úplně jinde. Mladé rodiny potřebují 
hodně času na práci, hodně prostoru, silná auta, velké 
domy, značkové oblečení, lukrativní dovolené. Nema-
jí čas na své děti, natož na jejich prarodiče. Jak rády 
děti vzpomínají na vyprávění babiček a dědečků, na 
prázdniny u nich na chalupě a celkově na čas, který 
jim věnovali. Nezaslouží si právě oni, abychom si na 
ně udělali alespoň nyní chvilku času i my a navštívili 
je, potěšili je v jejich samotě, našli vlídné slovo? Věř-
te, že právě na nás oni trpělivě a s bezmeznou láskou 
čekají.

Na závěr přeji Vám všem pokojné a požehnané Vánoce.     
Ať nikdy nepocítíte samotu.                                                                        

Ať jste vždy obklopeni lidmi, kteří vás mají rádi.

Mirka Havlíková, za Oblastní charitu Uherský Brod
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Obvazy pro malomocné 
ČČK Květná oznamuje všem pletařkám obvazu pro 
malomocné, že si mohou vyzvednout přízi u pí. Ku-
bíčkové na dětském středisku.

ČESKÝ ČERVENÝ KŘÍŽ KVĚTNÁ VINŠUJE:

Už je tady zas ten vánoční čas. 
Mnoho lásky, štěstí, něhu, 
v tom šíleném světa běhu. 
Spoustu krásných dárečků 

u zářivého stromečku.
Do nového roku, veselého kroku.

Zdravou mysl v zdravém těle,
požehnání Boží ať vám přeje.

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

pana Jana Grebíka. 
Děkuje za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří  Otci Janu Hrudíkovi 
za slova útěchy.

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

paní Boženu Tinkovou. 
Děkujeme za projevené soustrasti a květinové dary. 

Velké poděkování patří Otci J. Hrudíkovi 
a MUDr. Alžbětě Končitíikové.

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

paní Alenu Vránkovou. 
Děkujeme za projevené soustrasti a květinové dary. 

Velké poděkování patří Otci J. Hrudíkovi.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří na poslední cestě doprovodili 

paní Anežku Nehněvajsovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří Otci Hrudíkovi 
za slova útěchy a MUDr. Končitíkové.

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

s paní Marii Knotkovou.
 Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi, 
MUDr. Končitíkové a personálu z DPS. 

Pozůstalá rodina Knotková děkuje všem,
 kteří doprovodili na poslední cestě 

paní Annou Knotkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové 
a Otci Janu Hrudíkovi.

Smutení rubrika

Narozené dti 
Lada Mimochodková, Alexandra Bortlová, Jan 
Macíček, Eliška Dobiášová, Šimon Mimochodek, 
Ondřej Macek, Tobias Janků, David Toman, Sofie 
Vintrová, Viktor Schönbaum, Václav Málek, Filip 
Adámek, Stella Luzarová, Dominik Hájnik, Samuel 
Maliňák, Dominika Gardoňová, Petr Dedík, Tomáš 
Adámek

Zemelí obané
Antonín Janošík, Jindřich Janiga, Alena Vránková, Jan 
Pavluš, Marie Knotková, Jana Kordová, Jan Haloda, 
Růžena Hrbáková, Jana Keňová, Božena Tinková,  
Anna Knotková, Jan Grebík, Jiřina Vintrová, Helena 
Halodová, Anežka Nehněvajsová, Josef Popelka, 
Marie Michalčíková, Vítězslav Popelka
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Všem zákazníkům Baru Géčko, 
Pizza TRYK Strání a Hospody Sklípek 

děkujeme za přízeň v letošním, 
přejeme krásné prožití vánočních svátků 

a v novém roce hodně štěstí. 

Co na srdci to na jazyku
Spousty lidí z naší obce pracují v NNO (nestátní nezis-
ková organizace tj. tělovýchovné jednoty,  fotbalisti, 
myslivecký spolek, dobrovolní hasiči, folklórní krouž-
ky, červený kříž atd.).  Téměř všechnu  práci  dělají 
„nadšenci“ ve svém volném čase zdarma a na úkor 
svých rodin. 
Co mám na srdci je ekonomika Zámečku. Osobně pro 
mne je to sebrání chutě do další práce v NNO. Dů-
vod je, že se DTJ Květná snaží v rámci svých možnos-
tí a  schopností podílet na zvyšování životní úrovně 
v obci a udržet při životě tělovýchovu. Kdo s tím má 
co dočinění ví, že je to nelehká práce. Pokud chcete 
mít pozitivní výsledky v této činnosti, tak vám to za-
bere spousty času a bez spolehlivých a ochotných lidí 
to není reálné uskutečňovat.
Podle oficiálních informací je na provozu Zámečku 
pod obcí ztráta od 1. 6. 2011 do 30. 6. 2013 to je za 
dva a půl roku cca  4.500.000,- Kč a to je vyčíslená 
ztráta auditem bez nákladů na spotřeby plynu, elek-
triky a  vodného stočného. Takže kolik jsme zaplatili 
ze svých daní na celkové provozní náklady Zámečku 
(včetně spotřeb plynu elektriky a vodného stočného), 
v této chvíli nevím, ač jsem v zastupitelstvu obce.
Pro mne a snad i pro všechny občany, co mají vztah 
ke své obci, navíc  dělají v NNO, je to braní chutě do 
práce. Jelikož jsem v obraze co se týče provozu téměř 
shodného zařízení (sportovní areál ve Květné), ale 
v menším měřítku, je tento stav pro mne racionálně 
nepochopitelný, pokud ovšem v  tom není trestná 
činnost. 
Jen pro objektivní posouzení.  Za 17 roků co jsem 
starostou DTJ Květná, jsme si nemohli dovolit jít do 
jednokorunového mínusu. Pronajímáme občerstve-
ní, ubytovnu a fitnesscentrum. Pronájemci zaplatí ná-
jem (nemalý),  k tomu  elektriku, plyn, vodné stočné 
a drobné opravy nepřevyšující  2.000,- Kč a ještě mají 
dost pro sebe, aby se jim pronájem vyplatil. Tak si řek-
něme, kde je zakopaný pes a kde se podělo chybějí-
cích cca 5,5 milionů. Jak se vrátí do rozpočtu? Co za to 
mohlo být zbudováno?! 
Argument, že tam jsou daleko větší prostory, není 
racionální, protože to se dá velmi jednoduše ošetřit, 
aby se náklady na údržbu a provoz prostor nevyu-
žitých pro hostinskou a ubytovací činnost  vyčlenily 
z celkových nákladů Zámečku.

Daniel Sedlecký

Podkování DPS
Vážená a milá paní vedoucí, před nedávnou dobou ode-
šla na „věčnost“ moje babička paní Jana Keňová, která 
několik let žila ve Vámi vedeném Domě s pečovatel-
skou službou ve Strání.  Jako jediný z  příbuzenstva 
jsem se o svou babičku staral a pravidelně ji ve zdej-
ším DPS navštěvoval. Při svých návštěvách jsem za ta 
léta měl mnoho příležitostí setkat se nejen s Vámi, ale 
i s několika pečovatelkami při běžném provozu i při 
řešení situací, ve kterých jsem potřeboval pomoci.
Po všech zkušenostech musím konstatovat, že jen 
málokde se v současné době setkávám s takovou las-
kavostí, vynikající péčí o klienty a ochotou jakýkoliv 
menší či zásadnější problém řešit ke spokojenosti ne-
jen svých klientů, ale i rodin navštěvujících své starší 
příbuzné – babičky a dědečky. Reakce Vaše i Vašich 
kolegyň na moje i babiččiny požadavky byly vždy vel-
mi vstřícné a byly realizovány rychle ke spokojenosti 
všech zúčastněných stran.
Chtěl bych Vám i Vašemu personálu velice poděko-
vat i za svou již zesnulou babičku - za všechnu péči, 
vstřícný přístup a laskavé jednání, které bylo vždy 
plné pochopení pro neduhy stárnoucí generace a zá-
roveň bych Vám i celému kolektivu rád popřál mnoho 
radosti, příjemných chvil při Vaší práci  a mnoho stej-
ně spokojených stařečků, jako byla moje babička.
S úctou k Vaší mnohdy nelehké práci

Mgr. Václav Pelc, Praha 4, 27. 11. 2013
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Na zamyšlení
Dosti mne zamrzelo, že cestou do Štrbáňa, téměř kou-
síček od něj, na kraji cesty po levé straně  jsem uvidě-
la spoušť. Někdo tam asi na vlečce s traktorem, při-
vezl rozbitou střešní krytinu a další stavební suť. Ten 
dotyčný velmi bezohledně zdevastoval břeh potoka 
tekoucího ze Štrbáňa. Dno potoka je v jednom místě 
úplně zasypáno, břeh zdevastován, keře a porosty po-
valeny. Je to opravdu čin hodný barbara!
Přitom stačilo tuto suť odvést na skládku na kraji obce. 
Naprostá bezohlednost k přírodě a krajině! Stejně se 
to musí nějak uklidit, protože potok je ucpán.

Končitíková Alžběta

Minitvoení
Už je tomu rok, co ve Strání funguje Minitvoření. Ka-
ždý čtvrtek od 9 hodin se scházíme s maminkami a 
jejich malými dětmi v multifunkčním sále. Společně 
s dětmi něco vyrábíme. Někdy se jedná o velmi jed-
noduché výrobky z papíru, kdy děti něco barvami 
vybarví a poté to společně vystřihneme a poskládá-
me – např. papírová maska. Ač se tato dílka zdají příliš 
obyčejná a většinou dlouho na poličce nevydrží, děti 
baví jejich výroba asi nejvíce. Z barev a štětců jsou 
nadšené.
Někdy naopak nám děti pomohou jen trošku (např. 
při výrobě andělíčka z actimelu, kdy nám děti pouze 
nabarvili lahvičku:-)) a pak si drobnější práce musí-
me dodělat samy. My si u práce popovídáme a děti 
se mezitím zabaví hračkami, které máme k dispozici. 
Nakonec děti stejně odcházejí s úsměvem, jak hezká 
věc se jim zase podařila vyrobit.
Za uplynulý rok jsme také třeba stihli postavit  před 
školou velkého zajíce ze sněhu, vyráběli jsme vázič-
ky z fimo hmoty nebo  barvili kameny. Dokonce se 
jednou proměnil multifunkční sál na fotoatelier, kdy 
si jedna maminka fotografka přinesla plátno a světla 
a všechny nás nafotila (z této akce také pochází níže 
přiložené foto dětí, které Minitvoření navštěvovaly). 
Poté jsme si na námi vybranou fotku vyrobili fotorá-
meček a měli jsme dárek pro babičky ke dni matek.
O prázdninách Minitvoření pokračovalo, ale mohly 
přijít i větší děti, které jsou doma a rády si něco vy-
robí. Jelikož převažovaly ty starší  nad malými, byly i 
výrobky trošku složitější. Zvládli jsme třeba větrníky 
nebo sádrové stojánky na fotky. 
Do Minitvoření chodí většinou dvouleté děti. Některé 
jsou šikovné už dávno i před druhým rokem a skvěle 
zvládají malování štětcem, lepení a troufnou si i na 
stříhání. Občas je nějaká maminka překvapená, jak 
to dítku jde a cestou zpět hned zajde koupit barvy a 
štětec, aby se s touto „novou hračkou“ mohl potomek 
zabavit i doma.
Jak děti přesáhnou třetí rok svého věku, začnou od-
cházet do školky. Vždy rádi uvítáme nové tváře. Nikdo 
se nemusí bát, že něco pokazí. Necháváme především 
děti, ať si něco nového vyzkouší. My jim jen trošku 
pomáháme a radíme. I když bývá sluníčko žluté, proč 
bychom si nemohli domů odnést růžové s modrými 
flíčky a čtyřma očima (maminka sice už očička nama-
lovala, ale já to umím taky!). Hlavně že děti jsou z něj 
nadšené.
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Tímto bych chtěla pozvat všechny malé děti a ty, co se 
o ně doma starají, ať už maminky či babičky nebo dě-
dečky ( i takoví už u nás byli:-), ať se za námi přijdou ve 
čtvrtek dopoledne podívat. Vše je zdarma, většinou 
není potřeba si něco nosit – kromě staršího oblečení 
a pitíčka. 
Kdo je zvědavý, jak to u nás vypadá, může se podívat 
na internetové stránky www.bzz.cz/minitvoření, kde 
najdete kromě reportáží také kalendář dalších Mini-
tvoření. Někdy se tam také objeví seznam pomůcek, 
které si mají děti přinést (např. ruličky od toaleťáku, 
lahvičky od actimelu...). Zatím se nám nestalo, že by 
pochybělo, protože já a většinou i nějaká další ma-
minka přinese těchto potřeb víc, takže mohou vyrá-
bět i ti, co o tom nevěděli:-)

na Vás a Vaše děti se těší 
Marie Otte

Podkování vela
Rádi bychom touto cesto poděkovali všem, kteří nás 
včelaře jakýmkoliv způsobem podporují a povzbuzují 
v naší činnosti. Ať už jsou to ti, kteří si rádi koupí  med 
nebo ti, kteří nás upozorní na vyrojené včelstvo, a v 
neposlední řadě také  Obec Strání, která podpořila  
projekt týkající se  léčení  včelstev.
Doufáme, že tímto zamezíme rozšíření  nemocí, které 
ničí mnohdy celá včelstva. Zdravé včely, v závislosti na 
počasí, ovlivňují  nejen zdravé opylení a posléze dob-
rou úrodu hlavně ovocných stromů, ale také množství 
medu, který budeme moci nabídnout tzv. „ ze dvora“ 
všem těm, kteří  upřednostňují  místní produkty.
Letošní rok byl díky počasí spíše slabší, co se týče 
množství vytočeného medu, ale doufáme, že za rok 
to už bude lepší.
V naší Základní organizaci Českého svazu včelařů 
Strání-Květná je 21 členů s celkovým počtem 210 
včelstev.  Pokud byste byli rádi zasvěceni do tohoto 
krásného koníčku neváhejte a kontaktujte nejbližšího 
známého  včelaře, který Vám určitě rád pomůže - po-
radí  a tím z vás třeba vychová včelaře nového.  Věř-
te, že to za těch pár žihadel, které možná dostanete, 
stojí:).
Přejeme Vám klidné a požehnané vánoční svátky 
a  v novém roce štěstí,  zdraví a vnitřní pohodu. 

Popelka Tomáš, ZO ČSV Strání-Květná

Upozornní
V naší obci se opakovaně stal případ úmyslného otrá-
vení psů. Chceme informovat občany, kteří se takové-
ho jednání dopouštějí, že se jedná o trestný čin a viník 
se vystavuje stíhání. Je to politování hodné a smutné, 
že se v naší obci něco takového děje.  

Radka Breznická

RESTAURACE NA HUTI VE KVĚTNÉ

děkuje všem za přízeň v uplynulém roku.
Přeje příjemné prožití svátků vánočních

a vše nejlepší v roce 2014

Mgr. Andrea Straussová a kolektiv

KULTURA
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INZERCE:

Nabízím k pronájmu byt 1+1 ve STRÁNÍ, 
34 m2, ul. Rubanice 204 v prvním patře .

Tel: 736 473 176 po 16.hod.

Prodám byt 3+1, Rubanice 208. 
Dotazy na tel.: 737 148 768

Prodám starý mužský kroj. 
Kroj je ušitý na výšku 175 cm, velikost L.

 Cena dle dohody. 
Více informací na tel.: 734 815 317



NABÍDKA SPOLUPRÁCE

Vážení,
naše společnost - Optimal-Energy.cz, a.s. –  hle-
dá spolupracovníky na pozice energetických 
poradců a manažerů, pro dosažení co největší 
dostupnosti našich služeb i v našem kraji. Oslo-
vit bychom chtěli zejména personalisty, kteří by 
byli schopni oslovovat a vybírat vhodné pra-
covníky do naší společnosti.

Naše společnost pomáhá firmám i domácnos-
tem s bezplatným výběrem nejvhodnějšího do-
davatele elektřiny i zemního plynu a bezplatně 
realizuje administrativní přechod k  novému 
dodavateli. Spolupracujeme se všemi hlavními 
dodavateli, a proto nabízíme objektivní srovná-
ní ceníkových sazeb jednotlivých dodavatelů 
energií, ale také organizujeme výběrová řízení, 
díky kterým mohou klienti využívat individu-
ální nacenění – tedy využití výhodnějších cen, 
mimo rámec ceníků dodavatelů. 

A právě proto, že chceme služby naší společ-
nosti co nejvíce rozšířit i v našem kraji, rádi by-
chom Vám nabídli spolupráci s naší společnos-
ti, kdy se můžete stát našim klientem a platit 
optimální cenu za dodané energie  a nebo se 
můžete stát našim spolupracovníkem, jestliže 
máte zájem nabídnout odběratelům ve vašem 
okolí optimálního dodavatele a optimální ceny 
za dodávku energií.

Vzhledem k tomu, že případní spolupracovníci 
budou vykonávat poradenskou a manažerskou 
činnost je forma této spolupráce ideální pro již 
stávající poradce a obchodníky z různých obo-
ru (finanční poradci, pojišťovací agenti, realitní 
makléři, obchodní zástupci, atd.), ale také pro 
všechny, kteří umí nabídnout kvalitní službu 
svému okolí.

V případě zájmu nás kontaktujte na e-mailové 
adrese: info.uh@optimal-energy.cz, nebo na 
telefonních číslech: +420 608 88 77 43, +420 
608 88 44 44

Těšíme se na spolupráci s Vámi

Optimal-Energy.cz, a.s.

INZERCE:

A: Nám. u Zámečku 71, Strání, 687 65
www.zamecek-strani.cz

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA 
S CM STRÝCI 

26. 12. 2013 / od 17:30 
Štěpánská zábava s CM Strýci. 

Přijďte prožít krásné chvilky vánočních svátků 
a užijte si spolu s námi jedinečnou atmosféru. 

•
PŘEDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA

30. 12. 2013 / začátek v 20:00
Hraje Zámecká pětka, masové speciality

Vstupné: 50Kč

• 
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA 

31. 12. 2013 / začátek v 20:00
Silvestrovská zábava s Pepou Kozumplíkem, 

to nejlepší z 60. - 90. let hudební historie.
Uvítání nového roku na náměstí u Zámečku 

se Zámeckou pětkou a ohňostrojem.

Výběr ze tří speciálních silvestrovských menu

Možnost rezervace místa na silvestrovský 
večer na T: +420 777 364 511 

Vstupné: 50 Kč



INZERCE:

TRUHLÁŘSTVÍ
PETR DRÁBEK  -  SUCHÁ LOZ

Vám nabízí výrobu a montáž: 
kuchyní, dětských pokojů, 
vestavěných skříní, ložnic, 

obložkových zárubní, dveří 
a jiného nábytku dle 

Vašeho přání. 
Grafické návrhy a cenové 

nabídky zdarma. 

Kontakt:
Petr Drábek, Suchá Loz 51 

mob.: 732 729 153
www.dp-interier.cz

Srdečně Vás zveme 
k návštěvě nově otevřené 

prodejny značkového 
spodního prádla, plavek, 

komplety pro nevěsty, 
stahovací pásy, 

kojící podprsenky 
punčochové zboží, kosmetika.

Nabízím Vám výběr ze 
širokého sortimentu 
českých a světových značek, 
zaručující kvalitu a tím i Vaši 
spokojenost. 
Dále k Vaší spokojenosti přispě-
je i velmi příjemné klimatizova-
né prostředí naší prodejny 
a profesionální obsluha.Najdete nás v místě

pod Kulturním domem, 
po pravé straně restaurace Kaunic 

a pizzerie Dublin. 
Kaunicova 62,
Uherský Brod

Tel.: 608 141 171
Možnost platby kartou.

Věříme, že se zařadíte mezi naše 
spokojené zákazníky a těšíme se  

na Vaši návštěvu

SPODNÍ PRÁDLO
A až H



INZERCE:



INZERCE:



INZERCE:



Kalendá akcí:

26. 12. 2013
JEŽÍŠKOVI ANDĚLÍČCI
Od 16.00 / Náměstí u Zámečku
Vánoční koledování, živý betlém, jarmark lidových vý-
robků i něco k zahřátí.

26. 12. 2013
ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA S CM STRÝCI
Od 17:30 / sálu na Zámečku
Zahraje CM Strýci,

30. 12. 2013
PŘEDSILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Od 20:00 / Restaurace Zámeček
hraje: Zámecká pětka

31. 12. 2013
SILVESTR NA POMEZÍ
13:00 - 14:30 / Památník na Velké Javořině

31. 12. 2013
SILVESTROVSKÁ ZÁBAVA
Od 20:00 / Restaurace Zámeček
hraje: Pepa Kozumplík, Uvítání nového roku na ná-
městí s ohňostrojem.

5. 1. 2014
XII. TRADIČNĚ NETRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ
KONCERT STRAŇANKY A JEJICH HOSTŮ
Kostel Povýšení sv. kříže ve Strání

18. 1. 2014
MYSLIVECKÝ PLES

25. 1. 2014
RODIČOVSKÝ PLES

1. 2. 2014
KROJOVÝ PLES

22. 2. 2 014
SPORTOVNÍ PLES

Vydavatel: OU Strání / Redakční rada: Ing. Jana Bruštíková, Tereza Popelková, Mgr. Ondřej Benešík, MgA. Jan Mimochodek / Redakce
si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost zodpovídá autor. Nevyžádané
příspěvky se nevracejí. Za jazykovou úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. / Uzávěrka příštího čísla bude zveřejněna
na obecních stránkách www.strani.cz / Příspěvky osobně na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@strani.cz

Fotografie přední strana:
Pohled na Strání ( foto: Ladislav Janča )

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 2. VV Fest 2013. / 3. - 4. Oslavy 85 let kopané (foto: Dominik Popelka). / 5. - 7. Folklorně - kulturní víkend (foto: Jana
Bruštíková). / 8. - 9. Začátek školního roku (foto: Mgr. Ivana Bartoňová).

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 4. Hody Strání (foto 2, 3, 4: Jana Bruštíková, foto1: Ladislav Janča) / 5. - 8. Martinské Hody Květná (foto: Jana Bruštíková)
/ 9. - 10. ČOV ve Květné - Slavnostní zahájení provozu (foto: Jana Bruštíková)

Fotografie přední strana:
1. Setkání Harmonikářů a heligonkářů (foto: Jana Bruštíková) / 2. Lucerničkový průvod (foto: Jana Bruštíková) / 3. Před-
vánoční výstavka ČČK Květná (foto: Jana Bruštíková) / 4. Vánoční jarmark na Zámečku (foto: Jana Bruštíková)

KALENDÁ AKCÍ
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