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Radostné Vánoce a šťastný nový rok 2013 Vám přejí
 Ondřej Benešík - starosta, Pavel Mimochodek - místostarosta,

kolektiv zaměstnanců Obce Strání, místního hospodářství 
a personál restaurace a penzionu Zámeček
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V neděli 2. prosince zavítali do Strání zástupci kníže-
cího rodu Lichtenštejnů – Jejich Jasnosti princezna 
Maria Pia Kothbauer v doprovodu prince Wolfganga 
z Lichtenštejna. Jednalo se o první návštěvu obce od 
roku 1945, kdy ze svého panství ve Strání odešli. Zá-
stupce Lichtenštejnů jsme poprvé do Strání zvali už 
v roce 2011 na stoleté oslavy našeho farního kostela. 
Tehdy se bohužel oslav nemohli zúčastnit, ale využili 
jsme nově navázaných kontaktů a po dlouhém hle-
dání vhodných termínů se podařilo první návštěvu 
zorganizovat.

Rod Lichtenštejnů zanechal ve Strání velmi hlubokou 
stopu. Na konci osmnáctého století založili sklárny, 
které dodnes fungují, vybudovali sofistikovaný sys-
tém lesního hospodářství a podporovali vzdělání a 
kulturu. Významně se podíleli na stavbě a údržbě na-
šeho kostela. Návštěva začala slavnostním obědem 
s obecní radou na Zámečku, který Lichtenštejni také 
postavili a používali jako správcovské sídlo. 
Další zastávkou byl farní kostel Povýšení svatého Kří-
že, kde na vzácné hosty čekaly stovky lidí. Během ná-
vštěvy v kostele zazpíval velký chrámový sbor vedený 
Hanou Miklášovou a straňanský farář Otec Jan Hrudík 
poděkoval knížecí rodině za zásluhy o výstavbu chrá-
mu ve Strání. Poté se hosté pěšky přemístili do neda-
lekého Štrbákovce, kde je písní “Pod Javorinů” přivítali 
krojované zpěvačky a zpěváci z ženského sboru Netá-
ta a mužského sboru S.E.N. Po prohlídce Štrbákovce 
se za potlesku desítek přihlížejících a písně “S Pánem 
Bohem tomu domu” rozloučili a odjeli na další část 
programu do Brna. 
 

Strání na Jejich Jasnosti zanechalo velký dojem. Po-
chvalně se vyjádřili o hezkém vzhledu naší obce, což 
není zásluhou jen obecního úřadu ale také Vás obča-
nů, kteří se vzorně staráte o své domy i o jejich okolí. 
Zaujala je také šíře a bohatost naší kultury a spolkové-
ho života. Velmi je potěšilo, že majetky a budovy, kte-
ré zde zanechali, nebo pomáhali budovat, například 
sklárny, Zámeček, lesy a kostel jsou vzorně udržovány 
a stále fungují a slouží lidem. Před odjezdem jsme zá-
stupce knížecího rodu pozvali na další návštěvu, bě-
hem které by si mohli prohlédnout například sklárny 
ve Květné a seznámit se s lesním hospodářstvím.  

 

Závěrem bych chtěl vyjádřit upřímné díky všem, kteří 
se  jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě a prů-

běhu knížecí návštěvy, zejména členům obecní rady 
a  jejich partnerkám, personálu restaurace Zámeček, 
paní Jindřišce Popelkové, paní Marií Mimochodko-
vé a paní Anně Mimochodkové za přípravu koblihů, 
vdolečků a osúchů, velkému chrámovému sboru pod 
vedením paní Hany Miklášové, sborům S.E.N. a Netáta 
a samozřejmě Vám všem, kteří jste přišli vzácné hosty 
pozdravit do kostela i ke Štrbákovci. 
 

Velké poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi za přípra-
vu setkání v kostele a krásné přivítání Jejich Jasností, 
které zcela jistě patřilo k vyvrcholení knížecí návštěvy. 
Dále bych chtěl poděkovat panu Čeňkovi Absolonovi 
a paní Kláře Řičánkové z Krajského úřadu Jihomorav-
ského kraje za jejich neocenitelnou pomoc při přípra-
vě celého programu a zajištění akce z pohledu diplo-
matického protokolu. 
 

Ondřej Benešík, starosta obce

Kní�ecí návštva  

Dopis od Lichtenštejn
Pozdrav a poděkování od Jejích Jasností 
princezny Marie-Pie Kothbauer-Liechten-
stain a prince Wolfganga z Lichtenštejna
Jménem Jeho Jasnosti prince Wolfganga z Lichten-
štejna a i svým bych Vám chtěla poděkovat za vřelé 
přivítání ve Strání. Bylo pro nás potěšením setkat se 
s obecní radou a vzájemně si vyměnit názory.   Jeho 
Jasnost princ Wolfgang z Lichtenštejna i já jsme byli 
hluboce dojati přijetím, kterého se nám ve Vaší krás-
né obci dostalo.

Též bychom Vám chtěli poděkovat za štědré dary, kte-
ré jsme od Vás i od  Vaší obecní komunity obdrželi, ze-
jména za křišťálové skleničky vyrobené ve sklárnách 
ve Strání. Mohu Vás ujistit, že je budeme všude propa-
govat. Také jsme vděčni za pozvání na výborný oběd.

Velký dojem na nás zanechala soudržnost a vitalita 
Strání a jeho obyvatel. Také jsme byli hluboce dojati 
tím, jakým způsobem jsou ve Vaší obci udržovány tra-
dice a vzpomínka na rod Lichtenštejnů.  

S přáním radostných Vánoc a srdečnými pozdravy

Maria-Pia Kothbauer-Liechtenstein 

ZPRAVY Z OBCE 

3



Zastupitelstvo obce Strání
11/1  určuje 
ověřovateli zápisu pana Josefa Tinku a pana RSDr.Sta-
nislava Knotka, zapisovatelkou paní Bc.Marii Kusen-
dovou a sčitatelkou paní Kateřinu Grebíkovou 

11/2  schvaluje 
program 11. zasedání ZO 
a)Výpis usnesení ze schůzí rady obce
b)Rozpočtové změny č. 2/2012
c)OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů 
d)Směrnice ve věci  zadávání veřejných zakázek
e)Odměny členům výborů a komisí
f )Půjčka FC – předfinancování projektu rekonstrukce 
kabin
g)Pozemky
h)Informace
i)Diskuse
j)Závěr

11/3  schvaluje
rozpočtové změny č.2 na rok 2012, příjmy ve výši 
10.836.000,-Kč, výdaje ve výši 11.535.000,-Kč a finan-
cování ve výši 699.000,-Kč

11/4  schvaluje
OZV č.2/2012 o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívání a 
odstraňování komunálních odpadů

11/5  schvaluje
Směrnice č. 2 ve věci  zadávání veřejných zakázek 

11/6  schvaluje
odměny členům výborů a komisí, kteří nejsou členy 
ZO dle návrhu

11/7  schvaluje
poskytnutí půjčky a dotace do 250.000,-Kč na předfi-
nancování a dofinancování projektu – Rekonstrukce 
kabin FC Strání

11/8  odkládá 
rozhodnutí o vykoupení části pozemku parc.č.2991/1 
od Crystalite Bohemia, s.r.o.
11/9  neschvaluje 
záměr na prodej části pozemku parc.č.610/7 o výmě-
ře 310 m2 

11/10  neschvaluje
záměr na prodej částí pozemku parc.č.6222/15 maji-
telům sousedních pozemků do doby vyřešení proti-
povodňových opatření v lokalitě Drahy

11/11  schvaluje
záměr na prodej pozemku parc.č. 2561/17 

 Mgr.Ondřej Benešík, starosta 

Výsledky krajských voleb 
konaných 12. a 13. íjna 2012 ve Strání.
Pořadí Název Počet hlasů Počet hlasů v %
1. Křesť. demokr. unie - Čs. str. lid. 446 44,37

2. Česká str. sociálně demokrat. 209 20,79

3. Komunistická str. Čech a Moravy 139 13,83

4. Občanská demokratická strana 71 7,06

5. Strana Práv Občanů ZEMANOVCI 48 4,77

6. STAN a TOP 09 pro Zl. kraj 39 3,88

Podrobné výsledky najdete na internetových stránkách www.volby.cz

Složení krajského zastupitelstva – 
počty mandátů pro jednotlivé strany: 

ČSSD – 12 zastupitelů
KDU – ČSL – 10 zastupitelů
KSČM – 9 zastupitelů
STAN a TOP 09 – 5 zastupitelů
ODS – 5 zastupitelů
SPOZ – 4 zastupitelů

ZPRAVY Z OBCE
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Zastupitelstva obce Strání konaného dne 23. 11. 2012
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Podkování 
Straňanské hody 2012
 

Po delší době se v naší obci uskutečnily hody se stár-
kem a mládkem, které se i přes “prohibici na tvrdý 
alkohol” zapíší do naší kulturní historie jako jedny z 
nejpovedenějších. Za krásné hodové zážitky bychom 
chtěli poděkovat hlavně stárkovi Tondovi Zetkovi, 
stárkové Bohunce Zetkové, mládkovi Markovi Janov-
skému a mládkové Aničce Kružicové a jejich rodinám 
za ochotu se tohoto nelehkého úkolu zhostit. Podě-
kování si zaslouží celá chasa a členové o.s. SPOKOS 
pod vedením Josefa Bruštíka, DH Javorinka, CM Strýci 
a personál restaurace Zámeček. 

Poděkování patří také našemu rodákovi Otci Josefovi 
Nuzíkovi, Otci Janu Hrudíkovi a všem zpěvákům, muzi-
kantům a asistenci za nádhernou hodovou Mši svatou. 
Zvláštní poděkování si zaslouží pan Antoním Zámečník 
za zajištění přímého přenosu slavnostní bohoslužby Čes-
kou televizí. 

Premiéra balady “Chodíval Matúšek”
 

28. září se na Zámečku uskutečnila slavnostní premi-
éra filmové balady “Chodíval Matúšek”, která vznikla 
na motivy lidové písně ze Strání. Ohromný aplaus na 
konci produkce i skutečnost, že promítání pro velký 
zájem proběhlo dvakrát, je důkazem o kvalitě tohoto 
jedinečného projektu. Děkujeme tvůrcům a účinkují-
cím, které “režisérsky řídili” pánové Antonín Reňák ml. 
a Josef Veselý, za nezapomenutelný zážitek a propa-
gaci naší kultury a folklóru daleko za hranicemi naší 
obce.  

Martinské hody ve Květné
 

Letošní Martinské hody ve Květné byly o poznání slav-
nostnější a pestřejší než v předešlých letech. Zasloužil se o 
to průvod zbrojnošů v čele se svatým Martinem a pestrý 
program v kavárně “Na Huti”, ve kterém nechyběla skvělá 
hudba, košt vína nebo ukázky šermířských soubojů. Dě-
kujeme všem organizátorům a účinkujícím, zejména paní 
Andrei Štrausové, paní Michaele Luzarové a paní Barboře 
Mackové za přípravu a organizaci programu Martinských 
hodů. 

Setkání harmonikářů a heligonkářů
 

17. listopadu se uskutečnilo tradiční a populární setkání 
harmonikářů a heligonkářů, tentokrát ale na netradičním 
místě – poprvé na Zámečku. Děkujeme všem účinkujícím 
a organizátorům z řad o.s. SPOKOS za krásné muzikantské 
zážitky! 

Výstava perníků a dekorací ve Květné
V neděli 25. listopadu proběhla tradiční výstava per-
níků a adventních a vánočních dekorací, kterou uspo-
řádal Český červený kříž pod vedením paní Slávky 
Kubíčkové. Všem organizátorům, vystavovatelům i 
návštěvníkům děkujeme. Výtěžek z akce bude věno-
ván na dárkové balíčky pro naše občany v ústavech 
sociální péče a domovech důchodců. 

Adventní koncert Václava Hudečka
 

V předvečer Druhé neděle adventní v sobotu 8. prosince 
se ve farním kostele ve Strání uskutečnil koncert houslo-
vého virtuosa Václava Hudečka. Koncert organizovalo o.s. 
SPOKOS a Obec Strání ve spolupráci s Otcem Janem Hru-
díkem. Kromě pana Hudečka a jeho doprovodu na  kon-
certě vystoupil i náš rodák Marko Čaňo. Dlouhotrvající 
aplaus zaplněného kostela byl důkazem toho, že vystou-
pení se návštěvníkům koncertu velmi líbilo. Děkujeme 
účinkujícím i organizátorům.     
 

Ondřej Benešík, starosta obce       
Pavel Mimochodek, místostarosta obce

ZPRAVY Z OBCE
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Rekonstrukce čistírny odpadních vod 
ve Květné
 

Jak jsme již informovali v minulém vydání obecního 
zpravodaje, koncem srpna začala rekonstrukce (tzv. 
intenzifikace) čistírny odpadních vod (ČOV). Jedná 
se o jednu z největších investičních akcí obce vůbec. 
Celkové náklady, jejichž větší část bude pokryta ze 
získané dotace ze Státního fondu životního prostředí, 
se blíží 60 milionům Kč. V tomto roce byly provedeny 
práce v  hodnotě cca 14 milionů Kč. Termín ukonče-
ní rekonstrukce ČOV je naplánovaný na konec srpna 
2013. Rekonstrukci provádí firma Rovina Hulín a.s., 
velkou část stavebních prací dodává VHS Veselí nad 
Moravou, jako subdodavatel a technologickou část 
zajišťuje firma Kunst s.r.o. Hranice na Moravě.
 
Rekonstrukce budovy obecního úřadu
 

Na přelomu měsíců srpna a září začala rekonstrukce 
budovy obce, která byla už léta v neutěšeném sta-
vu a  docházelo také k velkým únikům tepla. Napří-
klad stav střechy se blížil havarijnímu. Hlavní práce 
(kompletní rekonstrukce střechy, vyztužení stropů v 
1. patře, zateplení fasády, výměnu oken a cemento-
vý potěr půdního prostoru) provádí Stavební firma 
Hanáček s.r.o., která vyhrála výběrové řízení. Opravy 
interiérů, výměnu topení, apod. provedly z velké části 
místní firmy a živnostníci ve spolupráci se zaměstnan-
ci obecního místního hospodářství. Rekonstrukce se 
proti předpokladu o několik týdnů protáhla a to ze-
jména kvůli výměně dveří a okna v části bankomatu. 
Zde byl nutný dohled zástupců provozovatele ban-
komatu (ČS a.s.), kteří svou účast několikrát odložili. 
Toto zdržení zapříčinilo posunutí navazujících prací 
například povrchové úpravy fasády. Omlouváme se 
našim občanům, kterým při vyřizování záležitostí na 
obci vznikly z důvodů rekonstrukce komplikace. 
 
Chodníky v ulici Slavkovská 
a plánovaná oprava mostu  
 

Obec vlastními silami vybudovala chodník v ulici 
Slavkovská, který má zvýšit bezpečnost chodců, ale 
také zvelebit vjezd do obce. Výstavba chodníků v 
této etapě je téměř dokončena, zbývá jen dodláždit 
prostor spojující ulici Slavkovská s ulicí Korytňanská. 

Toto propojení umožní pohyb chodců tak, aby ne-
museli vstupovat na hlavní silnici. Další etapa bude 
pokračovat směrem ke křižovatce. Ředitelství silnic a 
dálnic (ŘSD), které hlavní silnici vlastní a spravuje, už 
po dohodě s obcí opravilo okraj vozovky (včetně po-
ložení obrubníků), takže výstavba chodníku by měla 
být méně komplikovaná. Po urgencích vedení obce, 
ŘSD též plánuje opravu mostu u bývalého státního 
statku na Padělcích. V rámci rekonstrukce by mělo 
dojít k rozšíření mostu o chodníkovou část. Toto by 
v budoucnu umožnilo protáhnout chodník na levé 
straně (směrem na Slovensko) až po lávku u základní 
školy. Před realizací tohoto záměru nás ale ještě če-
kají jednání s majiteli několika pozemků a jednání s 
firmou E-ON, která vlastní elektrické vedení na trase 
výstavby. 
 
Vypracování nového územního plánu obce
 

Na základě stavebního zákona musí obec vypracovat 
nový územní plán. Na jeho zpracování bylo vyhlášeno 
výběrové řízení, které vyhrála společnost VISUALCAD, 
s.r.o. z Uherského Hradiště. Práce na novém územním 
plánu začnou v příštím roce.  

Úprava skládky sutě
V důsledku nahromadění velkého množství stavební 
sutě a také kontrol jak z odboru životního prostředí 
v Uherském Brodě, tak České inspekce životního pro-
středí, bylo nutné podrcení veškerého odpadu na 
skládce. Celkem bylo firmou OTR Recycling podrceno 
4 722 tun stavebních hmot. Práce při drcení kompli-
kovaly materiály, které na skládce nemají co dělat, ale 
bohužel někteří naši spoluobčané se tak zbavují leh-
kovážně jakéhokoliv odpadu (papír, plasty, domovní 
odpad, atd.). K  tomuto účelu byl vybudován sběrný 
dvůr. Dodatečné třídění a následný sběr odpadu na 
této skládce i na sběrných místech plastu, skla a papí-
ru zbytečně zatěžuje pracovníky obce a značně odpa-
dové hospodářství nám všem prodražuje. 
 
Získané dotace
 

Obec získala další dotaci ze Státního fondu životního 
prostředí, tentokrát na snižování prašnosti. V rámci 
dotace bude pořízen víceúčelový vůz s aplikacemi na 
zametání, kropení a čištění obce. 
 

Investiní akce v druhé polovin roku 2012

ZPRAVY Z OBCE
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Předkládané žádosti o dotace
 

Obec nechala zpracovat projekt do Programu obno-
vy venkova na pořízení techniky. V případě, že bude 
dotace schválena, pořídíme techniku na údržbu trav-
natých ploch v obci. Začátkem příštího roku chce-
me také předložit projekt na rekonstrukci veřejného 
osvětlení v celé obci. Projekt včetně pasportizace 
veřejného osvětlení je momentálně zpracováván.     
V  prosinci Rada fondu životního prostředí také do-
poručila ke schválení dotaci na rekonstrukci úpravny 
vody, včetně čerpacích stanic a vodojemů.

Pavel Mimochodek, místostarosta obce 
Ondřej Benešík, starosta obce       

∙ Rekonstrukce obecního úřadu

∙ Chodníky v ulici Slavkovská

∙ Rekonstrukce čistírny odpadních vod ve Květné
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SDH Strání informuje
Rok se opět uchýlil k podzimu a nastává topná sezóna. Říka se, že opakování je matka moudrosti,a proto je 
čas připomenout si několik rad, zásad a norem pro toto období z hlediska požární ochrany a hlavně ochrany 
majetku občanů. 

Jak jistě víte, dne  1.  ledna 2011 vstoupila v platnost nařízení vlády č. 91/2010 Sb. ze dne 1.3.2010 - o pod-
mínkách požární bezpečnosti při  provozu  komínů,  kouřovodů  a  spotřebičů  paliv a která zároveň zrušila 
vyhlášku č. 111/1981 Sb., o čištění komínů.  

V podmínkách požární bezpečnosti výše uvedeného nařízení  je mimo  jiné uvedeno, že  každý  si  musí  počí-
nat  tak,  aby  při  provozu  komína  a  kouřovodu  (dále  jen „spalinová cesta“) a spotřebiče paliv nedocházelo 
ke vniku požáru a proto se musí provádět  kontroly,  čištění  a  revize  spalinové  cesty  způsobem  a  ve  lhůtách 
stanovených tímto nařízením vlády.
Čištění spalinové cesty provádí odborně způsobilá osoba, kterou je držitel živnostenského oprávnění v oboru 
kominictví.

Nově je dána možnost provádět čištění spalinové cesty o výkonu připojeného spotřebiče do 50 kW svépomocí.

Revize spalinové cesty se provádí odborně způsobilou osobou, která zároveň vydá o této revizi  písemnou 
zprávu.

Revize spalinové cesty se provádí: před uvedením spalinové cesty do provozu nebo po každé stavební úpravě 
komína, při změně druhu paliva připojeného spotřebiče paliv, před výměnou nebo novou instalací spotřebiče 
paliv, po komínovém požáru, při vzniku trhlin ve spalinové cestě, jakož i při
vzniku podezření na výskyt trhlin ve spalinové cestě.

Lhůty kontrol a čištění spalinové cesty a spotřebiče paliv
 

Výkon 
připojeného 
spotřebiče 

paliv

Činnost

Druh paliva připojeného spotřebiče paliv
Pevné

Kapalné plynnéCeloroční 
provoz

Sezónní
 provoz

do 50 kW

Čištění spalinové cesty 3 x 2 x 3 x 1 x
Kontrola   spalinové cesty 1 x 1 x 1 x

Výběr pevných (tuhých) 

znečišťujících částí a kondenzátu
1 x 1 x 1 x

 

Více informací naleznete na obecním úřadě 

SDH Strání

Vážení spoluobčané,
dovolte, abych Vám upřímně poděkoval za pod-

poru kandidátů KDU-ČSL v krajských volbách. 
Zvláště Vám děkuji za velké množství preferenč-

ních hlasů, které jsem v naší obci obdržel.  
 

Ondřej Benešík, starosta obce a krajský zastupitel    

Pracovní dobana OÚ 
V době 21. 12. 2012 - 31. 12. 2012

Pá:  21. 12. 2012______________ 7:00 - 12:00
Čt:  27. 12. 2012__________________ ZAVŘENO
Pá:  28. 12. 2012_________________ ZAVŘENO
Po:  31.12. 2012__________________ ZAVŘENO
St:  2. 1. 2013___________________  8:00 - 17:00

ZPRAVY Z OBCE
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Setkání 
se staršími spoluobany
Ve čtvrtek 6.12. 2012 proběhlo v restauraci na Zámeč-
ku již tradiční setkání s našimi staršími spoluobčany. 
Děti z MŠ Strání si pro ně připravily  hezký kulturní 
program. 

Děkujeme paním učitelkám a rodičům za přípravu 
krásného programu, který se všem moc líbil. 

Kateřina Grebíková

Program vánoních 
bohoslu�eb v kostele 
Povýšení sv. Kí�e ve Strání: 
 

Pondělí 24.12. - Štědrý den
8:00 - 13:00 hod. / možnost si vzít v kostele světlo
                     z Betléma 
15:00 hod. / Vánoční mše sv. pro rodiny a děti 
22:00 hod. / Půlnoční mše sv. 
 
Úterý 25.12. - Slavnost Kristova narození 
 

7:30 hod. / mše sv. 
9:00 hod. / mše sv. 
10:30 hod. / mše sv. 
 
Středa 26.12. - Svátek sv. Štěpána 
 

7:30 hod. / mše sv. 
10:30 hod. / mše sv. za mládence 
17:00 hod. / Svatoštěpánské koledování v kostele 
 
Čtvrtek 27.12. - Sv. Jana Evangelisty 
 

17:30 hod. / mše sv. spojená s žehnáním vína 
 
Pátek 28.12. - Mláďátek betlémských 
 

 17:30 hodin / mše sv. a žehnání dětem 
 
Sobota 29.12. 
 

18:15 hodin - mše sv. a žehnání manželům 
 
Neděle 30.12. - Svátek Svaté Rodiny 
 

7:30 hodin / mše sv. a žehnání manželům 
10:30 hodin / mše sv. a žehnání manželům 
 
Pondělí 31.12.2012 - Sv. Silvestr 
 

16:00 hodin / mše sv. na poděkování za uplynulý rok 
 
Úterý 1.1.2013 - Nový rok 
 

7:30 hodin / mše sv. za ženy a dívky 
10:30 hodin / mše sv. 
18:15 hodin / mše sv.

ZPRAVY Z OBCE FARNOST
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Týden knihoven ve Strání
V týdnu od 1. do 5. října 2012 proběhl 16. ročník celo-
státní akce Týden knihoven. Letošní motto znělo „Čti, 
ŽIJ Zdravě!“ Tento rok se měly všechny knihovny za-
měřit a více propagovat knihy s lékařskou tématikou.  
A proto si knihovna Strání připravila pro své čtenáře 
řadu akcí. 

Po celou dobu proběhla bezplatná registrace nových 
čtenářů. Zaregistrovalo se 45 nových čtenářů. Šlo 
zejména o děti. Nepořádníci mohli  vrátit knihy bez 
sankcí. Také nechyběla burza vyřazených knih a časo-
pisů za symbolické ceny.

Po celý týden byla  připravena výstavka s tématikou 
Žij zdravě! Šlo zejména o knihy o zdravém životním 
stylu člověka,  kuchařky, zdravá strava, jak vařit zdravě 
pro děti, dále o bezlepkové diety a různé encyklope-
die o lidském těle, rodinné lékaře. 

Po celý týden proběhly besedy pro žáky ZŠ a pro děti 
MŠ Strání. 

V úterý 2. října 2012 v 10:00 hod. v multifunkčním sále 
ZŠ proběhla beseda se spisovatelkou, sběratelkou  
Alenou Bartošíkovou z Uherského Brodu. Tato bese-
da byla určena pro II. stupeň ZŠ Strání.  Na úvod se 
představila svým životopisem, přiblížila žákům svoje 
dětství, které strávila ve Veselí nad Moravou. Dále žáci 
byli seznámeni s jejími knihami např. O studánce Oh-
loběnce a O kominickém učni a dceři cukráře, kniha“ 
O Lopenickém dráčkovi“, která je určena pro nejmenší 
děti, nejvíc zaujala. Na závěr dostali prostor pro do-
tazy, čehož zvídaví studenti využili. Beseda skončila 
velkým potleskem a autogramiádou. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Novinky z knihovny:
Beletrie: 
Síla lásky / Cartland, B
Tajemství závojů / Ferraris, Z
Příliš velké sousto / Cabot, M
Ohnivá královna / Černá, J
Pohlednice smrti / Patterson, J
Třetí královna / Erickson, C
Rozum a vášeň / Jeffries, S
Silnější než slova / Brown, S
Espressologie / Springer, K
Neodcházej / Gillerová, B
Smrtelný hřích / Jackson, L
Dokud se budeš smát / Körnerová, H
Moje drahá teta / Heldt, D
Vyhnání Gerty Schnirch / Tučková, K
Řeč květů / Diffenbaugh, V 
Afrika, má láska / Hofmann, C
Neunikneš / Larsson, Ch 
Dvojí život / Bravo, Ch
Cesta k mým matkám  / Holá, E
Příběh jedné lásky / Pastoreková, A
Pomsta / McDermid, V
Třetí tajemství / Berry, S
Ideální muž / Garwood, J
Suši v duši / Urbaníková, E
Měla namalované nehty / Miniello, G
Splněný sen / Kleypas, L

Dětská literatura: 
Sny na dobrou noc / Goldflam, A
Neotesánek / Březinová, I
O Kanafáskovi / Miklínová, G  
Nestvůra z bažin / Wilkins, K
Anička a cirkus / Peroutková, I
F jako fík / Březinová, I 
Vaflové srdíčko / Parr, M

Naučná literatura: 
Jak mluvit, aby nás děti poslouchaly  / Faber, A 
Proč muži lžou a ženy pláčou  / Pease, A

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA A IC
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Vánoční hvězda letí oblohou 
za těmi, kdo vidět ji nemohou, 
aby jim přinesla sváteční čas

a klidná atmosféra zavítala mezi nás.
Veselé Vánoce a šťastný nový rok všem čtenářům

 a návštěvníkům knihovny a infocentra přejí
 Marcela Schönbaumová, Jana Bruštíková

Pracovní doba 
v knihovn a IC
v době od 21. 12. 2012- 2. 1. 2013
Pá:  21. 12. 2012 _____________________ 8:00 - 12:00
Čt:  27. 12. 2012 ______________________ ZAVŘENO
Pá:  28. 12. 2012 ______________________ ZAVŘENO
Po:  31. 12. 2012 ______________________ ZAVŘENO
St: 2. 1. 2013 ________________________ OTEVŘENO 

V úterý 30. října 2012 v 16.30 hodin se konal ve Strání 
- Květné 8. Lucerničkový průvod. První trasa byla ze 
Strání na náměstí U Zámečku a druhá trasa byla od 
Moravských skláren Květná. Celkem přišlo na uspává-
ní broučků a berušek 120 dětí s rodiči a jejich prarodi-
či.  Za zvuku veselých písniček ze včelích medvídků a 
pohádek jsme se vydali na „Lucerničkový průvod“ ve-
doucí téměř přes celou vesnici. Z oken na nás mávali 
dědečci a babičky a určitě měli z takového pohledu 
velkou radost. V cíli na nás čekaly naše moderátorky 
- Beruška „Baruška“ a její kamarádky „Liduška“ a „Ma-
ruška“. Taky na nás čekala podzimní postýlka, do které 
děti dávaly své broučky a berušky k uspávání a přezi-
mování. Děti si doma s rodiči nebo ve školce vyrobily 
svého broučka či berušku. Větší děti měly vyrobené 
krásné pestrobarevné lucerničky. A aby dětem nic ne-
chybělo, nazdobily si ještě parádní krovky a tykadla, 
aby byly od broučků k nerozeznání. Děti měly za úkol 
najít na louce broučky a berušky, které musely při-
nést do postýlky. Pak jsme je společně uspali, zakryli 
peřinou a přednesli ukolébavku: „Broučku, broučku 
sladce spi, ať tě nikdo neruší. Na jaře tě pohladíme, 

Lucernikový prvod 
- uspávání brouk a berušek ve Strání

přírodu tím probudíme.“ Paní knihovnice přednes-
la  broučkům a beruškám Polštářkovou pohádku na 
dobrou noc.

Na závěr bylo pro děti připraveno překvapení v po-
době krásného ohňostroje, který dětem udělal ob-
rovskou radost. Při loučení děti dostaly sladkosti a 
papírové kalendáříky či pexesa a společně jsme si za-
zpívali beruškovskou písničku. Největší odměnou pro 
nás organizátory byly rozzářené oči dětí s lampionky 
a tykadly. 

Srdečné poděkování patří sponzorům: DITIPO Uher-
ský Brod, Obchod u Popelků, Lékárna Strání, Průmys-
lové zboží paní Popelková. 

Srdečné poděkování patří holkám z 9. tříd za pomoc 
při lucerničkovém průvodu a to: Jitce Matějíkové, 
Evičce  Grebíkové, Terezce Halodové, Barči a Katce 
Krátkovým, Káji Lancůchové a Nikolce Vintrové. 

Marcela Schönbaumová, Gabriela Janíková, 
organizátorky akce

KNIHOVNA A IC
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Informace Základní školy a Základní umlecké školy Strání
Základní školu navštěvuje v letošním roce ve 14 třídách celkem 294 žáků, z toho 173 žáků na 1. stupni a 121 
žáků na 2. stupni. Pedagogický sbor je tvořen 19 učiteli, 2 asistentkami pedagoga a 1 vychovatelkou. Podrob-
nější přehled tříd najdete v tabulce.

Základní škola
Ředitelka Mgr. Iva Stupková
Zástupce ředitelky Mgr. Michael Mazánik
1. stupeň Třídní učitelé Počet žáků 2. stupeň Třídní učitelé Počet žáků
I. A Mgr. Irena Michalčíková 19 VI. A Mgr. Libuše Želibabková 30
I. B Mgr. Jarmila Málková 20 VII. A Mgr. Petra Popelková 17
II. A Mgr. Eva Bruštíková 19 VII. B Mgr. Marie Šimková 18
II. B Mgr. Pavla Horňáčková 21 VIII. A Mgr. Alena Bemerová 25
III. A Mgr. Alena Žďárská 18 IX. A Mgr. Iveta Popelková Gibalová 31
III. B Mgr. Věra Zetková 18
IV. A Mgr. Ivana Bartoňová 18
IV. B Mgr. Jana Bartáková 17
V. A Mgr. Zdenka Davidová 23
Učitelé Asistentky pedagoga
Vladimír Luzar Ivona Zetková
Mgr. Bc. Miroslava Popelková Marcela Kolajová
Mgr. Radka Popelková
Školní družina
Jana Janigová

Základní uměleckou školu navštěvuje 100 žáků, z toho 23 výtvarný obor a 77 hudební obor. Vyučuje zde 9 pe-
dagogů.

Základní umělecká škola
Učitelé hudebního oboru
Anna Přikrylová zástupkyně ředitelky, hra na housle
Katarína Bánovcová hra na EKN a klavír
Róbert Bánovec hra na dechové nástroje, na kytaru a EKN, hra v souboru
Hana Grimová hra na klavír
Mgr. Klára Kolajová hra na EKN a klavír, hudební nauka
Helena Milanová hra na violoncello, kontrabas, EKN,  hra v souboru, hra v orchestru, hudební nauka
Pavel Vacek hra na dechové nástroje
Anna Vlčková hra na housle 
Učitelé výtvarného oboru
Nikola Stolaříková keramika, výtvarný obor

Zájmová činnost žáků je organizována pod školní družinou a školním klubem. Letos byly otevřeny následující 
kroužky:

Školní družina Školní klub
Sportovní hry Mgr. Pavla Horňáčková Stolní tenis Petr Mikláš
Country I Mgr. Eva Bruštíková Florbal Mgr. Dalibor Popelka
Country II Mgr. Ivana Bartoňová Odbíjená Vladimír Luzar
Dyslexie I Mgr. Alena Žďárská Taneční I Mgr. Věra Zetková
Dyslexie II Mgr. Alena Žďárská Taneční II Mgr. Zdeňka Davidová
Javorinka Mgr. Irena Michalčíková Orientální tance II Alice Bušová
Orientální tance I Alice Bušová

 

Podrobnější informace k organizaci školního roku naleznete na webových stránkách školy www.zsstrani.cz.

Mgr. Iva Stupková, ředitelka školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Již na začátku, než objasním, co bych učila, vyvstane 
otázka: Proč bych vůbec chtěla být učitelkou? Kdysi 
jsem o této práci opravdu uvažovala. Toto povolání 
dokáže člověka naplnit radostnými pocity. Když totiž 
učitel naplní hlavy žáků informacemi a poté vidí, jak 
ambiciózně postupují vpřed, vykonal dobrou práci. 
Ale přichází i neúspěchy. Mezi žáky se najdou i takoví, 
kteří práci učitele přímo sabotují. Tohle povolání roz-
hodně není pro slabé povahy! Již jako žák si dokážu 
představit, jak někteří učitelé šílí z neschopnosti a ne-
vědomosti žáků.

Ale zpět k hlavní myšlence. Co bych chtěla učit? Roz-
hodně mě nejvíce naplňují cizí jazyky. Nejraději mám 
angličtinu. Také španělština mi zní libozvučně.

Hned následujícím předmětem by byla nejspíš biolo-
gie nebo matematika. Přestože neumím příliš logicky 
myslet, přímo mě fascinují hry s čísly. Stačí jediná chy-
bička a celý příklad je špatně.A proč biologie? Protože 
miluji práci s mikroskopem. Je až neuvěřitelné, že pár 
sklíček dokáže člověku ukázat tak drobounké částeč-
ky. I rostliny mne zajímají, ale ne tak, jako živočichové.

Avšak špatní žáci dokáží zkazit učiteli radost i z něče-
ho, co miluje. Vždyť kdo by chtěl učit nevychované 
fakany, kteří se vám jenom vysmívají? Brzy se z  mi-

lované práce, kdy jste chtěli pomáhat dětem, stane 
noční můra. Každý den vás bolí hlava a nervy jsou 
podrážděné. Vlastní děti pak nechcete vidět, protože 
byste je museli zabít.

Takže radím: Když se chcete stát učitelem, uvědomte 
si, do čeho jdete!

Kateřina Kratková, 8.B, ZŠ a ZUŠ Strání

Obrázek Dominika Frühaufa, žáka 5. A, „Vzpomínka 
na  hody“

Kdybych byl uitelem, uil bych ...    (úvaha)

Výchovný koncert
Žáci 4. - 9.ročníku absolvovali v  úterý 30.října 2012 
výchovný koncert v multifunkčním sále. Mistrovskou 
hrou na housle se v  něm představil náš bývalý žák 
Marco Čaňo se svým slovenským kolegou Matějem 
Arendárikem, koncertním mistrem ve hře na klavír.  

Oba pravidelně vystupují nejen na společných kon-
certech , ale i jako sólisté s různými orchestry a filhar-
moniemi. Na výchovném koncertu v  naší škole za-
zněly skladby B.Smetany, A.Dvořáka, J.S.Bacha, L. van 
Beethovena J.Brahmse. ¨

Irena Michalčíková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Objevuji své okolí
V  tomto roce je naší prioritou pomocí všech svých 
smyslů postupně objevovat kouzlo přírody, učit se 
být její součástí, chránit ji a vytvářet si základní návy-
ky a dovednosti týkající se správného životního stylu. 
Pokusy a objevy chceme získávat nové poznatky, kte-
ré uplatníme v každodenním životě. Co nevím a ne-
zjistím, to hledáme v  knihách, od rodičů, prarodičů, 
odborníků…Hledáme odpovědi na otázku proč? 

Jana Bruštíková, ředitelka školy

Přejeme Vám v novém roce, 
ať Vás osud nezradí, 
jenom láska a cit v srdci 
ve starostech poradí. 
K tomu hodně lásky 
a zdraví přejí 
zaměstnanci a žáci  ZŠ.

Podkování
Děkujeme společnosti RUMPOLD UHB, s.r.o. za spon-
zorský dar našim prvňáčkům v  jejich slavnostní den 
při zahájení školní docházky.

Slavnost Slabikáe
První listopadový den byl pro naše prvňáčky jiný, než 
dny předcházející. Byl to den, kdy se jim před zraky 
rodičů, prarodičů i dalších příbuzných dostaly do ru-
kou krásné Slabikáře.

Děti se pod vedením svých třídních učitelek pochlu-
bily čtením slabik a jednoduchých slov. Odměnou za 
jejich námahu byla část velkého sladkého Slabikáře. 
Chutnal opravdu všem! ( důkazy naleznete na www.
zsstrani.cz, ve fotogalerii).

Věříme, že četba a knihy budou jednou z mnoha zálib 
našich dětí. 

Jarmila  Málková, Irena Michalčíková, třídní učitelky 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATESKÁ ŠKOLA
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Veliky v knihovn
Ve čtvrtek 4. října navštívila třída Včeli-
ček z MŠ  Strání místní knihovnu ve Strání.  
Mile nás přivítala knihovnice paní Marcela Schön-
baumová, která děti seznámila s prostředím i s tím, 
jak se v knihovně mají chovat. Ukázala nám, kde je 
literatura pro děti, jak jsou knihy označené a hlav-
ně, jak s knihami zacházet. V závěru nám přečetla 
krásnou pohádku a děti odměnila záložkou a slad-
kostí. Návštěva knihovny byla zajímavá a pouta-
vá. Děti se vrátily do MŠ nadšené a plné dojmů.  
Tímto děkujeme paní Schönbaumové za příjemné a 
poučné dopoledne.

Učitelky MŠ Strání

Bramboriáda MŠ
V úterý 16. října si  děti  s rodiči  hráli a experimentovali 
s bramborami. Protože  bylo nepříznivé počasí, Bram-
boriáda se konala v jídelně Mš.  Od rána jsme s dětmi 
brambory krájeli, strouhali, okrajovali, pekli i ochut-
návali. Nezapomněli jsme ani na písničky o bram-
borách, které jsme se naučili a jednoduché pokusy s 
bramborou bez vody.  Odpoledne soutěžili  děti s ro-
diči v  přenášení brambor na lžíci a kutálení do pytle. 
Dalším experimentem byla výroba tiskátek a tiskání 
na plátno. Některé děti byly činností tak uneseny, že 
v ní pokračovaly i doma. Posledním stanovištěm, kde 
se pracovalo s bramborou, bylo tvoření bramboráčků.  
V závěru byli rodiče i děti odměněni námi vyrobený-
mi bramboráčky a brambůrkami. Krásné výrobky mů-
žete shlédnout ve vestibulu školy.    Těšíme se na další 
společnou akci!

Učitelky MŠ Strání

MATESKÁ ŠKOLA
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Zamykání lesa
Zamykám, zamykám les, aby sem nikdo nevlez, 
ani kočka, ani pes.

Ve čtvrtek 8.11. nám konečně nepršelo, a tak hurá do 
lesa!  Bylo  potřeba ho uzamknout, aby v něm zvířátka 
mohla v tichosti přespat do jara. Děti ze tříd Sluníček, 
Včeliček   a Mravenečků se již dříve připravily na vy-
cházku do lesa: měly zabalené batůžky potravou pro 
lesní zvířátka. Proto musely mít spoustu síly nejen 
v nožičkách při cestě za nimi.
Na okraji lesa nás přivítal Pán lesů. Dětské oči zářily 
velkým překvapením a údivem. Ochotně jsme mu za-
zpívali písničku, předali pro zvířátka potravu a básnič-
kou Zamykám les jsme se s Pánem lesů rozloučili.

Učitelky MŠ Strání

Drakiáda
„Vyletěl si pyšný drak, vyletěl až do oblak“ – v úte-
rý 16.10.2012 jsme si tuto říkanku mohli říct jen ve 
třídě. Počasí nám nepřálo a proto připravovaná akce 
– výroba draků – nemohla být na zahradě. Možná 
i proto se sešlo méně rodičů, než jsme čekali. Ale 
i  tak všichni pracovali s velkou chutí a výsledkem 
byli krásní draci, kterými jsme vyzdobili naši školku.  
Druhý den si některé děti přinesly dra-
ka z domova a protože se počasí umoud-
řilo, zkusily na zahradě, jak drak umí létat.  
Všichni se již těšíme na další společné tvoření.

Učitelky MŠ Květná  

Hezké vánoční svátky, 
ať máte čas na pohádky,
ať se na Vás štěstí směje,
 ať Vás láska stále hřeje,

ať Vás úspěch provází i v roce,
 který přichází.

Přejí děti a zaměstnanci MŠ Strání a Květná

MATESKÁ ŠKOLA
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Uspávání lesa
 

V  mateřské škole ve Květné jsme si povídali o pod-
zimu, co se děje s přírodou na podzim, jak se chystá 
k  zimnímu odpočinku. A  ke spánku se chystají také 
stromy v  lese. Lesní skřítci musí každý stromeček 
uspat, aby v  zimě nezmrznul. Ve čtvrtek 22.11.2012 
jsme se šli s  dětmi do lesa podívat, jestli už stromy 
shodily lístky a jak se chystají k odpočinku. V lese jsme 
potkali KRÁLE SKŘÍTKŮ. Děti se s  ním pozdravily a 
povídaly si o lese, o zvířátkách, o tom, jak bude les 
v zimě odpočívat.  Každé dítě si našlo jeden strome-
ček, který pohladilo a popřálo mu dobrou noc. Děti 
ještě zazpívaly písničky o podzimu  a  s králem skřít-
ků se rozloučily.  Do školky se vrátily plné dojmů  a o 
všem si povídaly. 

Učitelky MŠ Květná

Rodie v MŠ
Ve čtvrtek 29.11.2012 se v naší mateřské škole ve Strá-
ní sešli rodiče předškoláků, aby se podívali, jak jejich 
děti pracují, tvoří nebo si hrají. Zájem byl veliký, přes-
tože bylo dopoledne.  

Ve Strání si děti ze třídy Mravenečků  hrály na čertíky, 
kterým samozřejmě nechybělo peklo. Počítaly, dávaly 
si hádanky, hrály karty s geometrickými tvary, rýmo-
valy. Zato děti ze třídy Včeliček  si hrály na nebe. Do 
třídy se dostaly nebeskou branou, tancovaly na mráč-
cích, hledaly obrázky podle písmen, počítaly mráčky 
nebo si o nich vyprávěly. 

Našim záměrem bylo dětem nabídnout a zprostřed-
kovat činnosti tak, aby si dokázaly samy správně vy-
brat, co je dobré a co zlé. Přesvědčili jsme se o tom na 
Mikulášské besídce.

Učitelky MŠ Strání

Ukázková hodina
V posledním listopadovém týdnu měly děti II. tř. MŠ 
Květná téma :  „Chráníme si své zdraví“. Proto  byly  na 
exkurzi  na zdrav. středisku u MUDr. Juřenčákové  a 
také na zubním odd.  u MUDr. Luzara.  Přišly do školky 
se spoustou zážitků a poznatků. 

V ukázkové hodině pro rodiče se hrály na doktory – 
byly na očním, dětském a zubním oddělení,  povídaly 
si o lidském těle a také, jak je důležité zdraví a jak si ho 
máme chránit.  Zkusily si nakreslit, co si zapamatovaly 
o člověku, jak funguje naše tělo. 

Škoda jen, že se na práci předškoláků přišly podívat 
pouze dvě maminky. 

Učitelky MŠ Květná

MATESKÁ ŠKOLA

17



Mikulášská besídka
V pondělí 10. prosince zavítal po roce do našich ško-
lek Mikuláš , anděl a čert. Děti  jim zazpívaly písničky  
a přednesly básničky. Za odměnu dostaly od Mikulá-
še balíček dobrot a pod stromeček spoustu hraček. 
Naši nejmenší slíbili, že budou poslouchat nejen ro-
diče, ale i paní učitelky, a tak čert odešel s prázdnou. 

Učitelky MŠ

SATURN pro dti
Taneční skupina SATURN byla pozvána na hostování 
do Bystřice pod Lopeníkem, kde se konalo Setkání 
dětí regionu Východní Slovácka s dětmi z dětských 
domovů Zlínského kraje. Pro děti byl připraven pro-
gram plný zábavy a soutěží. Odměnou byli hodnotné 
ceny a spousty sladkostí. Společně s námi vystoupili 
také:
- folklórní soubor Kopaničárek
- hudecká muzika Pajtáš

Zajímavou tečkou na konec byl krátký rozhovor s To-
mio Okamurou a společné foto.

Alice Bušová (Iptisam), Lektor skupiny SATURN
Vedoucí projektu Děti – dětem

Slyšte, slyšte
V úterý  4. prosince  se děti z obou mateřských škol 
vydaly do základní školy, kde na ně čekali jejich ka-
marádi z  prvních a druhých tříd. Společně shlédli 
představení divadla Facka Putování do Betléma. Děti 
si v  představení zahrály Josefa, Marii, Tři krále nebo 
pastýře. Humornou formou poznaly anděla, který jim 
byl rádcem a pomocníkem. Všichni jsme si zazpívali 
vánoční koledy a těšíme se na Vánoce.

Učitelky MŠ

MATESKÁ ŠKOLA SPORT
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Aby výčet činnosti našeho tenis. klubu byl komplet-
ní, je nutné navázat na informace předešlého vydání 
,,Zpravodaje obce Strání,,. Při pohledu do závěrečné 
tabulky soutěže -smíšených družstev v tenisu pro r. 
2012 - dospělých konstatujeme: V soutěži startovalo 
celkem 8 týmů, naši borci obsadili v konečném hod-
nocení 5. příčku, oproti r. 2011, tedy pokles o jeden 
stupínek. Náš klub reprezentovali: Smetana K., Za-
hradník M., Šimovec M., Homola E., Luzar V. ml., Ku-
bela Michal, Janovský M., Kubela Marcel, Kolaja P., 
Mimochodek J., Pániková N., Luzarová A., Nešťáková/
Bruštíková J. Vedoucím týmu byl E. Homola.

Naši žáci hráli ve složení: Popelka L., Barták J., Fišer 
M., Pejchar L., Kolaja P., Jachníková M., Popelková Z., 
Škriečková P. Vedoucím týmu byl Popelka L. st. V závě-
rečné tabulce-soutěže - smíšených družstev žáků, kde 
startovalo také 8 účastníků, obsadili naši žáci shodně 
jako v r. 2011 - 5. pořadí. Přitom týmy na 3. - 5. místě 

získali stejný počet bodů, 9 a o pořadí rozhodovalo 
skóre. Škoda nevydařeného zápasu s F. Napajedla ve 
4. kole doma, kdy náš závěrečný debl chlapců neudr-
žel koncovku. Mohla to být nakonec jasná 3. příčka!

V srpnu se konal silně obsazený turnaj  ve čtyřhře 
mužů - v Kunovicích - ,,Memoriál starosty Kunovic - K. 
Vařechy .,,vítězně nakonec vyšel pár, který zastupoval 
naši  DTJ Květná, Marcel Kubela - Pavel Kolaja. Gratu-
lujeme!     

Závěrem chci poděkovat všem našim příznivcům - jak 
aktivním, které často na našich kurtech vidíváme, tak 
i fanouškům, kteří se chodí bavit a povzbuzovat  na 
naše akce, aby v sympatiích k nám nepolevovali. Jmé-
nem výboru TKK i jménem svým přejeme do nastáva-
jícího r. 2013, pevné zdraví, co nejméně stresu a troš-
ku taky toho štěstíčka!     
       

Za výbor TKK  Autrata V.

Tenisový klub - DTJ Kvtná  informuje:

SPORT
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Konec sezóny 2012
 

Celý tým PŠK Cycling team v čele s rodákem ze Strání 
Michalem Popelkou děkuje všem kamarádům, zná-
mým a všem lidem ze Strání-Květné a okolí za pod-
poru v letošní sezóně 2012, kterou jsme zakončili 30. 
září na posledním závodě letošního roku závodní-
ho kalendáře na silničních kolech. Samozřejmě pro 
nás jezdce sezóna úplně tak nekončí, někteří prod-
luží i tu závodní na dráze či cyklokrose, někteří mají 
malý přelom a začíná zimní příprava na další sezónu.  
Rádi by jsme vám přiblížili celý tým PŠK Cycling team 
a silniční cyklistiku jako takovou. Tým PŠK Cycling 
team funguje už čtvrtým rokem se základnou na 
Slovensku v nedalekém Moravském Lieskovém, kde 
vznikl jako občanské sdružení, které fungovalo jako 
spolek cyklistů. Již od počátku vzniku tohoto sdru-
žení to většinu lidí táhlo k závodění, ale až letos se 
podařilo sestavit elitní tým konkurence schopný zá-
vodit na slovenských a českých závodech, který ale 
byl rozdělen na hobby tým v kterém jezdí lidi se zá-
jem o cyklistiku a mládež a dále race tým, který do-
stal název podle hlavního sponzora PŠK Reprogas a 
je to závodní tým složený především se závodníky 
do 23let a několika zkušenějšími jezdci, kteří jsou 
schopni zajet klasické jednodenní závody, víceden-
ní etapové závody, ale i časovky a třeba i závody na 
dráze. V letošní sezóně jsme byli schopni objet závo-
dy Slovenského poháru, vyhrát závody a také kom-
pletní pohár pod názvem Merida road cup, někteří 
z našeho týmu byli vybráni do výběru Slovenské re-
prezentace a jeli prestižní závod s mezinárodní účastí 
Okolo Slovenska jako podpora Juraja Sagana(Liqui-
gas-Cannondale), nejlepší závodník týmu Tomáš Až-
altovič jezdí ve Slovenské reprezentaci na dráze, kde 
se i letos už po několikáté zúčastnil ME v Portugal-
sku nebo třeba také dráhového podniku GP Vienna 
ve Vídni a spoustu jiných neméně cenných závodů.  
Co se týče silniční cyklistiky jako takové, hodně lidí, 
nebo spíše většina lidí si myslí, že silniční cyklistika je 
individuální sport, ale není tomu tak. Například moje 
pozice v týmu (MP), ale i ostatních mých kolegů v 
týmu se mění od závodu na závod, většinou se sna-
žíme, někdy i ve spojení s jinýma týmama nebo jed-
notlivcema pracovat na vývoji závodu, ať je to tempo 
závodu, vznik úniků apod. Před daným závodem se 
zvolí podle profilu tratě a konkrétní výkonnosti jezdců 
hlavní jezdec týmu, tzv. lídr, na kterého se jede celý zá-

vod, kterému ostatní jezdci dělají tzv. vodonoše, jezdí 
k autu za pelotonem pro vodu a jídlo, pomáhají v pří-
padě mechanické závady, pomáhají s odjetím do úni-
ku, vytváří nejvhodnější podmínky pro to, aby vyhrál. 
Cyklistika není sport jen o vytrvalostní síle, ale přede-
vším o rozmýšlení hlavou a promyšlené taktice týmu. 
S letošní sezónou přišlo hodně změn v týmu, hodně 
kvalitních a cenných umístění, zkušeností, všichni 
pevně věříme, že nás tohle do příští sezóny ještě po-
sune a pokud se podaří, tak by jsme se chtěli zúčastnit 
i prestižnějších závodů v zahraničí, než jen které jsme 
letos odjeli. Na závěr bych Vám všem z okolí chtěl 
ještě jednou moc poděkovat za jakoukoliv pomoc a 
podporu a popřát úsměv do sychravého počasí.

S pozdravem Michal Popelka a tým PŠK Cycling team.
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Mezinárodní SEMIFINÁLE Dti fitness ONE IN GROUP, 
GROUPS a SMALL GROUPS STRÁNÍ 10. 11. 2012
Několikatýdenní přípravy sklidily úspěch a práce té-
měř 25 členného týmu sklidilo své ovoce.

Pohled na rozzářené dětské oči a vše říkající úsměvy, 
to je největší poděkování za mračna bezesných nocí 
a náročných dní.

Jsem upřímně ráda za novou kategorii Lidové tance, 
Cheerleaders, Moderní tanec…

To byl i můj hlavní cíl. Umožnit všem dětem si zasou-
těžit. Proč bychom jeli za soutěží, když soutěž může 
přijet za námi?

V celodenním klání bojovalo o posty nejvyšší téměř 
200 dětí z ČR a SR.

Velkou ctí bylo vystoupení tanečníků z  Moravské 
Lieskové a také přehlídka svatebních šatů Studia 
DáMa z Uherského Brodu.

Soutěžilo se, pletli se copánky, malovalo na obličej. 
Celý den byl náročný, ale utekl jako voda. Brzy ráno 
jsme začali a pozdě večer skončili.

Mým dalším projektem je soutěž skupin GROUPS a 
druhý ročník OIG (otěže jednotlivců).

Děkuji srdečně všem sponzorům a všem rodičům a 
přátelům, kteří mi ve svém volném čase pomáhali. 
Bez nich bych soutěž určitě nezvládla.
Děkuji a těším se na rok 2013

Alice Bušová, Vedoucí skupiny Saturn, Jupiteru a Venuše
Hl. pořadatel Děti fitness Strání

  Vedoucí projektu děti – DĚTEM

Velké poděkování:
Miklášové Silvě, Koželuhové Zdence, Kopecké Mar-
tině, paní Guričové, Smetanové Bronislavě, Vodné 
Sylvě, Zderčíkové Jitce, Michalčíkové Ireně, Paní Šu-
pákové, Janigové, Kolajové, Tinkové, Popelkové, Zder-
číkové, Grebíkové, Popelkové Lence, Bušovi Jiřímu, 
paní Pelkové Zdeně (o. s. Hina), Popelkové Báře (Hany 
Bany Uherský Bord), paní Otte a všem ostatním, kteří 
mi velkou měrou pomohli.
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TENIS CENTRUM VINTR
Vážení sportovní přátelé,
dovolte mně Vás informovat o sportovní činnosti v areálu Tenis Centrum Vintr. 

ZÁVODNÍ ČINNOST DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH V ROCE 2012
V roce 2012 hrálo družstvo dospělých III. třídu krajské soutěže a celkově obsadilo velmi pěkné třetí místo.

1. místo VŠSK Zlín 14 bodů
2. místo TJ Sokol Uherský Brod 13 bodů
3. místo TCV Strání 11 bodů
4. místo ASK Blansko 11 bodů
5. místo TK Bystřice pod Hostýnem 10 bodů
6. místo TJ Sokol Vizovice 9 bodů
7. místo Sokol Lanžhot 9 bodů
8. místo TK Kunovice 7 bodů

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

V roce 2013 bude opět hrát družstvo dospělých tuto soutěž s cílem postoupit do vyšší soutěže.
PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE HRÁČE A PODÍVAT SE NA KVALITNÍ TENIS V TÉTO VÝKONNOSTNÍ TŘÍDĚ.

TENISOVÁ ŠKOLA – DĚTI ročník 1999 - 2007
V zimním období se tréninky přemístily do přetlakové haly a všechny děti tak mohou trénovat v areálu 
TCV NEPŘETRŽITĚ.
V  případě že máte zájem, aby se Vaše dítě věnovalo hraní tenisu, tak Vám bližší informace sdělíme 
osobně nebo na tel. 604 961 584.

TURNAJE PRO REKREAČNÍ HRÁČE v roce 2012
V roce 2012 byla uspořádána v areálu řada turnajů, které si rekreační tenisté z naší obce již dlouhodo-
bě velmi oblíbili. 
Termíny všech plánovaných turnajů v roce 2013 budou v předstihu zveřejněny.

Tenisový turnaj rekreačních hráčů v přetlakové hale - GENERALI OPEN 11.2.2012
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TENIS CENTRUM VINTR

VŠE PRO TENIS  A VOLNÝ ČAS

TURNAJE ČESKÉHO TENISOVÉHO SVAZU V AREÁLU TCV
V roce 2012 (poprvé v historii areálu TCV) byly pořádány turnaje pro závodní hráče.
Těchto turnajů se zúčastnili také závodní hráči našeho klubu a v  konkurenci ostatních hráčů určitě 
svým sportovním výkonem nezklamali.
 
14.7. - 16.7.2012 Turnaj mužů vítěz turnaje: Lukáš Najman, TJ Sokol Uherský Brod
11.8. - 13.8.2012 Turnaj žen vítěz turnaje: Nikola Peřichová, TK Slavia Orlová
30.8 -  31.8.2012 Turnaj starších žáků vítěz turnaje: Ondřej Závada, TK Frýdlant nad Ostravicí

Český tenisový svaz neměl žádnou připomínku k celkové organizaci pořádaných letních turnajů a díky tomu 
Český tenisový svaz odsouhlasil turnaje registrovaných hráčů i v zimní sezoně 2012/2013 v přetlakové hale.

8. – 10.12.2012 Turnaj starších žáků – turnaj třídy C
26. – 28.1.2013 Turnaj mužů – turnaj třídy C
23. – 25.2.2013 Turnaj žen – turnaj třídy C

Přijďte se podívat na turnajové zápasy, ve kterých se hraje o body do republikového žebříčku závodních hráčů.

Věřím, že tak jak v minulých letech, tak i v roce 2013 navštíví tenisový areál mnoho příznivců bílého 
sportu a příjemně zde stráví svůj volný čas.

ing. Václav Vintr, TCV Strání

LETNÍ TENIS CAFÉ BAR
Od dubna 2012 je v areálu otevřen vždy pro letní období nový venkovní bar. Všichni návštěvníci 
areálu zde tak mají možnost výběru ze široké nabídky kvalitních káv.

TENIS – UBYTOVÁNÍ
Od dubna 2012 je v areálu k dispozici nadstandardní ubytování ve čtyřlůžkovém pokoji včetně 
kompletního sociálního zařízení, kuchyňského koutu, TV, SAT, RADIO.

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 elek-
trickém stroji, prodej raket, míčů, doplňků apod.

Veškeré další informace k provozu tenisového areálu jsou rovněž k dispozici 
na webových stránkách www.tcvstrani.webnode.cz

SPORT
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Balada Chodíval Matúšek míí do Bruselu
 

Toník Reňák, autor balady, může být na sebe právem hrdý. Jeho dílo můžeme vidět nejen ve vesnicích na Slo-
vácku, nejen na festivalech v Brně a Praze, ale dokonce až v Bruselu. Místo toho ale skromně říká, že filmovat 
se učil na internetu.

1. Před zrodem samotné balady Chodíval Matúšek se zrodilo občanské sdružení mladých lidí ze Strání 
(vesnice na Slovácku-pozn.aut.)- Smedoma. Můžeš nás s tímto sdružením blíže seznámit? O co se 
jedná?
Sdružení Smedoma vzniklo minulý rok v podstatě náhodou. Parta jako taková jsme už mnohokrát pořádali 
různé společenské akce, filmové či hudební večery. Jednou se k nám ale dostala zajímavá nabídka založit si 
vlastní sdružení, kde si sami budeme řídit projekty, budeme mít přehled o tom, kam jdou peníze, ale hlavně 
to budeme dělat tak, jak to chceme my. Při spolupráci s někým jiným je vždycky riziko, že to dotyčný pochopí 
úplně jinak, a tak nakonec vznikne úplně něco jiné, než si představuješ.

2. Jak vznikl nápad na zrození této balady?
O filmování jsem přemýšlel už dlouho. Jen jsem pořád nevěděl co. Až při psaní své diplomky jsem si říkal, že 
by nebyl špatný nápad udělat k lidovce videoklip. Že to bude balada bylo téměř jasné, protože balady mají 
vždycky dobrý děj, jsou hodně do hloubky a na konci mají vždycky nějaké ponaučení. Nechtěl jsem nějaký 
hodinový film, protože jsem si na to nevěřil, ale na druhou stranu jsem také nechtěl kratičký klip, protože by 
to nevypovědělo tu hodnotu a lidé by to moc nepochopili. 
 
3. Proč sis vybral právě tuto baladu? Znal jsi ji už dlouho?
Já jsem baladu znal už od doby, kdy jsem chodil do Javoriny (folklorní soubor- pozn. aut.). Tam ji zpívala paní 
Grycová. Prve mě to ani moc nezasáhlo... Postupně jsem se nad tím začal víc a víc zamýšlet a tak se na začátku 
minulého roku stalo, že nápad na zfilmování balady se stal reálným. Znal jsem ale jen 6 slok a to mi na baladu 
přišlo málo. Proto se pro mě velmi stěžejní stala kniha Řečeno písní od pana Popelky. Když jsem prolistovával 
knihu a zjistil, že balada má 24 slok, bylo vyhráno.
 
4. O čem balada vypráví? Myslíš si, že je aktuální i v dnešní době?
Balada je z doby zhruba kolem Rakouska- Uherska, ale určitě má co nabídnout i dnes. Je to v podstatě klasický 
děj o mladém zamilovaném páru, kdy rodiče Matúška (hlavní hrdina) nepřejí jejich lásce, a tak syna zmanipu-
lují a ten Majdalenku (hlavní hrdinka) zabije. Na konci balady je ponaučení, aby rodiče nebránili lásce svých 
dětí. Proto si myslím, že je to aktuální a myslím si, že to bude aktuální do té doby, dokud budou peníze. Jde o 
to, že poměry byly a jsou jiné, ale vždycky se „hledělo na prachy“. Proto jsme se ani nesnažili vyložit záporného 
hrdinu- jediné co nepřálo, byla ta doba.
 
5. Zaujalo mě technické zpracování balady, která je na velmi profesionální úrovni. To všechno jsi zvlá-
dl sám s lidmi ze Smedoma, nebo jsi potřeboval speciálního kameramana, stříhače,...
Ne (smích). Všechno jsme si dělali sami. Žádná věc tam nebyla konzultována s profíkem.

6. Tak to klobouk dolů, že se vám podařilo tak zdařilé dílo.
Mě to baví a myslím si, že to může motivovat ostatní. Když někdo něco chce, tak to jde. Já osobně jsem si to 
hodně vydupal. Filmovat jsem neuměl, proto jsem si půjčil knížky a studoval. Hodně mě inspiroval Youtube, 
podle kterého jsem se učil, jaká by měla být technika, co by při natáčení nemělo chybět, atd. Ale s technikou 
jsme měli problém i při začátcích natáčení. Začali jsme točit v létě minulého roku. Chtěli jsme už dřív ale to 
„filmařské nádobíčko“ nám chybělo.
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7. Kde jste nakonec techniku sehnali?
V té době nám pomohl Jenda Havlík (podnikatel- pozn. aut.). Poradil nám, abychom baladu zpracovali jako 
projekt. Je to totiž výhodnější v tom, že podepíšeš smlouvu a dostaneš peníze, což se nám hodilo, protože 
vlastní zdroje nám nestačily. Má to ale podmínku, a to, že to musíš dodělat. Takže to byl ten motor, který mě 
hnal dopředu. Byla to pro mě velká motivace, která mě ale hodně svazovala. Nechtěl jsem zklamat důvěru lidí, 
kteří tam hráli nebo baladě obětovali určitý čas. Nechtěl jsem se zesměšnit. Chtěl jsem to dodělat za každou 
cenu. 
 
8. Hlavní premiéra už sice proběhla v rodné obci ve Strání, ale plánujete teď nějaké prezentace 
po  Slovácku? 
Teď máme hodně domluvených prezentací. V sobotu jsme hráli baladu v Nivnici, 15. listopadu je naplánová-
no další promítání v Uherském Brodě, dále pak Uherské Hradiště, Šumice,...Určitě bychom ale chtěli baladu 
dostat na festivaly v Brně a Praze. Zrovna teď se nám podařilo to, že balada Chodíval Matúšek byla vybrána 
do užšího kola na festivalu Dobrých zpráv, který je pod záštitou TV Noe. ČT 1 měla o baladu také zájem a 
nabídla přímý přenos z premiéry.
 
9. Brodské publikum tedy baladu přivítalo s velkým ohlasem, když plánujete další promítání...
Myslím si, že v Brodě s tím lidé nebyli tak spjatí jako na Strání, proto jim to hodně vyrazilo dech a byli mile 
překvapeni. Tleskali nám vestoje. Chodili za mnou lidé, kteří se zajímají o folklor a balady, ale také za mnou 
přišlo spoustu mladých lidí a ptali se mě na radu. To bylo velmi příjemné. A to je výhoda pro všechny, protože 
se zase trošičku můžou otevřít vrátka dál.

10. Slyšela jsem, že o tuto baladu mají zájem někteří lidé z Bruselu- je to pravda? 
Ano, je to pravda. V Bruselu je totiž Český dům, kde se prezentuje česká kultura. Několikrát tam už byli i Strýci 
(cimbálová muzika ze Strání- pozn. aut.). Baladu Chodíval Matúšek si vyžádali, protože by chtěli ukázat jednak 
příběh ale také nápaditost, jak se dá pracovat s folklorem. 

11. Máš nějaké humorné zážitky z natáčení?
Z natáčení mám hodně humorných scén, ale také scén, u kterých člověku zamrazí. Paradoxně jsme se hodně 
smáli u šibenice. Nejvíc jsme se ale zasmáli až po natáčení, kdy jsme si zpětně procházeli, co se stalo. No a my 
jsme čekali tak dlouho na sníh, až nakonec nebyl.
Pro mě byl ale hodně velký zážitek natáčet se strýcem Sládkem (folklorista ze Strání- pozn. aut.) v nahrávacím 
studiu, kde i přesto, že nikdy nebyl, všechno zvládl s noblesou.
 
12. A do budoucna- můžeme se těšit na další baladu?
Asi se to od nás očekává, že? (smích) I v Brodě nám říkali, že musíme natočit ještě minimálně jednu. Už přemy-
šlíme, u kterých balad by to šlo, ale momentálně máme hlavní plán, a to prezentovat baladu Chodíval Matú-
šek. Až pak můžeme uvažovat o dalším scénaři, hudbě,...
 
13. Chtěl bys čtenářům něco vzkázat?
Pokud někdo bude chtít něco takového dělat, tak musí mít kolem sebe lidi, kteří mu pomůžou a nenechají ho 
na holičkách při prvním klopýtnutí. Také ten člověk musí mít hodně štěstí na okolnosti, počasí,... Ale v žádném 
případě to nesmí vzdát při prvním nezdaru. Pokud někdo něco moc chce, musí si za tím tvrdě jít, protože 
všechno jde, když se chce. Já jsem toho důkazem.

Lenka Popelková
(FF UP Olomouc- obor Žurnalistika)
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ZNÁME JE (POKRAOVÁNÍ) 2.
Dříve než si připomeneme životy P. Spáčila a P. Novotného, musíme si uvědomit, v jakých sociálních, hospo-
dářských a kulturních podmínkách obyvatelé Strání v první polovině 20. stol. žili.
 

Už i život lidí ve Strání a dva kilometry vzdálené Květné byl zcela jiný a rozdílný. Obyvatelé Květné pracovali 
převážně ve sklárnách, kde za zodpovědnou a mnohdy i těžkou práci dostávali pravidelný týdenní plat, ze kte-
rého uživili své rodiny, zůstal jim i čas na své zájmy a koníčky a hlavně mohli svým dětem umožnit i vzdělání.
 

Lidé ve Strání žili ze zemědělství, z toho, co na kamenitých políčkách vypěstovali. Možnost jiného zaměstnání 
nebo výdělku byla velice malá a mnohdy i nemožná. Zůstávaly jenom nějaké pomocné práce ve sklárnách, 
těžba a doprava dřeva do skláren popř. sezónní zemědělské práce (sena, žně atd.), hlavně na Hané, ale i v Ra-
kousku. Dá se říct, že děti zde narozené dostávaly do kolébky jenom dřinu, dřinu a zase dřinu. Od dětství 
musely pomáhat v hospodářství, na vzdělání, i když byly často nadané, musely zapomenout, protože rodiče 
neměli na zaplacení studia.

Chalupy byly postaveny z vlastnoručně vyrobených cihel (kotovic), střechy byly doškové. Měly obyčejně jed-
nu místnost „izbu“ a kuchyň, v ní žily často početné rodiny složené z několika generací. Nebylo výjimkou, že se 
v létě spávalo na „hůre“ na seně nebo v zimě ve chlévě u dobytka.

Strava byla velmi chudá a skromná, co hospodářství dalo – brambory, zelí, luštěniny, mléko a mléčné výrobky, 
i když i to bylo v mnohých rodinách vzácností, stejně jako maso.

A kultura. Mimo lidových zvyků a obyčejů existoval jenom spolek hasičů (zal. 1894) a dechová hudba (zal. 
1894) jinak jenom hospody, alkohol, karty…

Do takových sociálních kulturních podmínek přišli k nám P. Spáčil i P. Novotný. V  rámci svých možností se 
snažili zlepšit život zdejších obyvatel. Jejich snaha navazovala na práci svých předchůdců kněží P. Ignáce Střel-
ce spoluzakladatele „Dobrovolného spolku hasičů“. Vznik tohoto spolku byla i reakce na velké požáry, které 
postihly naši obec v devadesátých letech 19. století. V roce 1892 vyhořelo osmdesát tři domů, včetně věže 
starého barokního kostela. Dne 3. 5. 1893 vznikl požár v části obce „Na kopci“ vyhořely domy a stodoly od č. p. 
13 po dům č. p.21. Další velký požár vznikl 22.5.1893, kdy vyhořelo 81 domů a 11 stodol. Kněz P. Alois Zlámal 
a kaplan P. Alois Vozihnoj (později si změnil jméno na Volný) byli zakladateli Čtenářského a vzdělávajícího 
spolku i církevní knihovny, bylo to jakési vzdělávací centrum pro místní lidi, protože v této době ještě mnoho 
lidí neumělo psát, číst, nebo se podepsat. Byli iniciátory a zakladateli místního Spotřebního a záloženského 
spolku tzv.“Rajfajzenky“, den založení je 22.2.1900. Tento spolek byl první svého druhu ve svém širokém okolí 
a byl i vzorem pro okolní města a obce. Oba dva kněží se také podíleli na vedení těchto spolků. P. Alois Zlámal 
zastával i funkci předsedy školní rady a byl zakladatelem Potravního spolku ve Strání (1.4.1901).   

Nositeli pokroku a vzdělanosti byli kromě kněží i učitelé, kteří však často velmi rychle odcházeli na lepší místa, 
hlavně do Uh. Brodu a jeho okolí.

STANISLAV SPÁČIL (1867 – 1947)
Narodil se v Přerově 19. 12. 1867, vysvěcen na kněze byl v Olomouci v roce 1892. Do naší obce přišel 24. 7. 
1908. Nastoupil do farnosti, kde bylo mnoho věřících křesťanů, ale starý barokní kostel byl pro havarijní stav 
úředně uzavřen a určen k demolici. Mše a různé církevní obřady se konaly v budově Hasičské zbrojnice.

Proto jeho první snahou bylo vybudování nového kostela. Příprava stavby nebyla vůbec jednoduchá. Stavba 
nového kostela byla schválena až na třetí pokus a to plány architekta Václava Witnera z Brna. Při přípravě a 
realizaci této stavby se mu dostalo vydatné pomoci a podpory od tehdejšího starosty obce p. Josefa Kohna 
z č.p.18 a poslanců říšské rady Dr. Mořice Hrubana a  ThDr. Antonína Cyrila Stojana (pozdějšího arcibiskupa 

KULTURA

26



olomouckého). Stavba kostela probíhala v letech 1909 – 1911. Že tento projekt byl architektonicky velmi zda-
řilý, dokazuje i to, že náš kostel byl v roce 2000 zařazen do seznamu kulturních památek ČR.

Byl hlavním iniciátorem stavby Farní dvorany, která probíhala v letech 1926 – 1927. Cílem této stavby bylo vy-
tvoření kulturního a společenského centra života místních obyvatel. Byly zde vytvořeny podmínky pro  před-
nášky, které se konaly hlavně k tématu zemědělství, zdraví a hygieny, sociologicko – právní aj. Zároveň sloužila 
i jako tělocvična pro mládež i dospělé. Pořádaly se zde divadelní představení, zábavy, plesy a vystoupení žáků 
místní školy, později sloužila i jako kinosál.

Z vlastních finančních zdrojů (vlastní úspory a dědictví po rodičích) nechal postavit sociální byty, které měly 
zlepšit bytovou situaci místních lidí. Stavby byly realizovány v části obce „Za kostelem“.

Pater Stanislav Spáčil byl zakládajícím členem a čelným představitelem spolku Matice Javorinské. Členové 
této organizace pocházeli z  různých koutů Slovácka a Záp. Slovenska, cílem tohoto spolku bylo postavení 
kaple na Velké Javořině a vybudovat zde poutní i duchovní centrum obou národů. Finanční prostředky na re-
alizaci těchto plánů byly získávány ze vstupních a členských příspěvků, sbírek a darů. Spolek byl po roce 1948 
zakázán a rozpuštěn, majetek zestátněn.

Zastával funkci předsedy místní školní rady, předsedy Potravinového spolku pro Strání a okolí i funkci arcibis-
kupského rady.

V naší obci působil neuvěřitelných 39 let a za tuto dobu pokřtil stovky, možná tisíce dětí, oddal stovky snou-
benců a mnoho našich občanů doprovodil i na jejich poslední cestě.

Ze Strání odešel na důchod dne 24. 7. 1947. Zemřel zanedlouho dne 19. 12. 1947 v dominikánském klášteře 
ve Víceměřicích. Pohřben byl 24. 12. 1947 ve Strání, jehož byl i čestným občanem.  

JAN NOVOTNÝ (1889 - 1945)
P. Jan Novotný se narodil dne 28. 5. 1889 v obci Víceměřice na Hané. Vysvěcen na kněze byl dne 5.7. 1913 
v Olomouci, do naší obce nastoupil jako kaplan dne 4.9.1913.

Stal se dobrým pomocníkem patera Spáčila. Velkou mírou se zasloužil o stavbu Farní dvorany. Při její stavbě 
nebyl hlavní problém její financování, ale nepochopení a doslova odpor téměř celé obce k tomuto dílu. Vesni-
cí se šířily řeči jako „na co nám to bude, zas si faráři něco vymýšlejí“, nebo dokonce „chtějí se na nás obohatit“ 
aj. Proto první stavební práce prováděli najatí dělníci z okolních obcí (Nivnice, Dol. Němčí atd.), místní lidé se 
začali přidávat až později. Je paradoxem, že tato nechtěná stavba, tento truc projekt dvou kněží, je dnes, té-
měř po sto letech, jediným kulturním zařízením v celé obci.

Byl hlavním iniciátorem, spolu s  tehdejším varhaníkem p. Josefem Jurtíkem, vzniku nové dechové hudby, 
která měla původní název Katolická omladina. Pro tuto novou hudbu zakoupil také první hudební nástroje, 
které zaplatil ze svých peněz. Později nesla název Omladina, Mladí muzikanti a poslední roky Straňanka. Dnes 
patří mezi nejlepší dechové hudby u nás a šíří dobré jméno naší obce doma i v zahraničí. Za celou dobu se zde 
vystřídalo mnoho zdejších vynikajících muzikantů i zpěváků.

Ze Strání odešel v roce 1936. Nastoupil 1. 11. 1936 do farnosti Želeč na Hané, jako kněz. Zde už nemocný 
realizoval stavbu nového kostela. Zemřel sužován nemocemi a vyčerpáním dne 21.12.1945. Pohřben je v ro-
dinném hrobě ve svém rodišti ve Viceměřicích.

Obec a farnost Strání měla téměř vždy štěstí na dobré kněze. Vzpomeňme např. P. Bohumila Bunžu, který ve 
Strání působil jako kaplan v letech 1901 - 1902. Po únoru 1948 byl tento neohrožený kněz, již jako dp. kanov-
ník a vyškovský děkan, ihned zatčen a umučen v komunistickém vězení. Ve vykonstruovaném procesu byl 
zatčen, odsouzen na dlouhých 22 let, vězněn od roku 1951 až do roku 1960 P. Josef Šimoník. Ve Strání působil 
jako kněz ode dne 16. 3. 1948 do dne 12. 7. 1951, kdy byl zatčen. Ve Strání se ho všemocná STB pro odpor celé 
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Letošní hody po čtyřech letech probíhaly v  duchu 
svých tradic se stárkem a mládkem, ale také za pří-
tomnosti kamer České televize, které vysílaly v  pří-
mém přenosu slavnostní hodovou mši svatou.

Rád bych touto cestou poděkoval dramaturgovi Čes-
ké televize Brno ing.P. Jiřímu Florianovi, který i po 
původním záměru vysílat mši sv. z  kostela Povýšení 
sv. Kříže v r. 2011 v rámci oslav 100  výročí posvěcení, 
zařadil do plánu České televize na rok 2012 taky slav-
nostní hodovou mši svatou z naší obce.

Velké poděkování patří také našemu duchovnímu 
správci farnosti P. Janu Hrudíkovi, který tento přímý 
přenos připravoval nejen po stránce duchovní, ale i 
po stránce technické a P. Josefu Nuzíkovi, který tuto 
slavnostní mši svatou sloužil.

Děkujeme také stárkovi(Antonín Zetka) a mládkovi 
(Marek Janovský) a celé straňanské chase za pečlivou 
přípravu a průběh hodových zvyků, rodičům stárka a 
mládka za obětavý přístup a pochopení pořádat část 
hodových zvyků ve svých rodinných domech.

Děkujeme také dechové hudbě Javorinka, za hudeb-
ní doprovod v průběhu celého hodového programu, 
CM Strýci a Zámecké pětce za hudební vystoupení , 

chrámovému sboru, ženám, které připravily dožinko-
vý věnec, koš s  úrodou a zhotovily krepové růže na 
výzdobu vozu a koní.

Poděkování patří taky panu starostovi a místostaros-
tovi a pracovníkům obecního úřadu za technické za-
jištění.

Děkujeme také všem, kteří připravily kroje pro své 
děti a vnuky, nebo se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na pořádání hodů.

Podle průzkumu České televize bylo při přímém pře-
nosu zapnuto 40 tisíc televizorů. Skupina hodnotitelů 
označila tento přenos jako nadprůměrný.Veškeré ná-
klady na přímý přenos hradila Česká televize ze svého 
rozpočtu.

Přímý přenos mše svaté z našeho kostela byl přená-
šen také internetem do celého světa a tak našim ro-
dákům kteří žijí nebo pobývají v USA,Kanadě,Austrálii 
a dalších zemí jsme takto přiblížily kousek domova.

Po hodech jsme zaznamenali řadu pozitivních ohlasů, 
které by se daly shrnout do jedné věty ,,STRÁNÍ BYLO 
VIDĚT“

Za OS SPOKOS   Zámečník Antonín, člen ZO

Straanské hody - podkování 

vesnice neodvážila zatknout (bála se odporu místních obyvatel a nepokojů), proto byl vylákán do Uh. Brodu, 
kde byl zadržen. Po propuštění z vězení mu byla zakázána pastorační činnost a odebrán státní souhlas k výko-
nu povolání. Podobně dopadl i náš rodák salesián P. Karel Tinka SDB (1920 – 2010). V roce 1950 byl internován, 
pak vojna PTP. V roce 1956 zatčen a odsouzen za „podvracení republiky“. Vězněn od roku 1956 do roku 1960 
ve Valticích. Po propuštění, ačkoliv se domluvil šesti jazyky. Mohl pracovat jenom jako pomocný dělník ve 
stavební firmě. Po dlouhá desetiletí byl perzekuován a pronásledován asi náš nejznámější rodák - pedagogic-
ký učitel, skladatel duchovní a náboženské hudby, sbormistr, papežský prelát Mons. Doc. Mgr. Josef Olejník 
(1.7.1914 – 11.7.2009). Pochován je na našem hřbitově a jeho hrob se stává cílem mnoha návštěvníků naší 
obce. V letech 1956 – 1980 byl duchovním správcem naší farnosti oblíbený kněz, výtečný kazatel a znamenitý 
liturgický zpěvák P. Josef Čechmánek (1915 – 1991). Po dobu jeho působení u nás byly postaveny nové varha-
ny a provedena celková generální oprava našeho kostela.  

V první polovině 20. stol. se v naší farnosti tři kněží narodili - P. Josef Olejník, P.Karel Tinka a P. Josef Gabriel. Přes 
různé životní osudy měli některé společné rysy a vlastnosti. Všichni se narodili v osadě Květná, jejich životní 
postoje a přesvědčení byly vždy pevné a stálé, milovali hudbu a zpěv, měli kladný vztah k mládeži, vyznačovali 
se osobitým humorem a měli vřelý vztah ke své rodné obci. V místech, kde působili, na ně jejich bývalí farníci 
rádi a s úctou vzpomínají, často i po mnoha desetiletí. 

Jejich život, životní postoje a jejich celoživotní práce jsou dobrou vizitkou a propagací celé naší obce i v dnešní 
době.   

Bruštík Antonín
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Dne 17.11.2012 proběhlo tradiční, již 9. setkání har-
monikářů a heligonkářů. Protože poslední ročníky už 
byly co se týče účasti celkem početné a nejinak tomu 
bylo i letos-takřka čtyři desítky účinkujících, přistou-
pili organizátoři-OS SPOKOS za podpory Obce Strání 
k zásadní změně, a to ke změně místa konání této akce. 
Takový počet účinkujících se už v prostorách Dvorany 
těžko srovnával, protože je  potřeba provést nespočet 
organizačních záležitostí jako např. registrace účin-
kujících, s každým z nich se zvlášť musí připravit mo-
derátorka, dát dohromady aspoň symbolické cestov-
ní vynálohy a jiné. Rovněž se musí účinkující někde 
převléci, trochu se rozehrát a v  neposlední řadě se 
i aspoň trošku kulturně občerstvit a těchto a dalších 
záležitostí s tím spojených je spousta. A toto všechno 
se muselo odehrávat v  jedné místnosti-v klubovně 
vedle pódia a různě za oponou. Proto jsme zvolili tuto 
změnu a akci přesunuli na Zámeček. Možná pro účin-
kující-harmonikáře je sál Dvorany komornější a  jako 
muzikant to plně chápu, ale z hlediska zázemí, je pro-
středí Zámečku určitě kulturnější, nicméně bylo sna-
hou, aby ani divák nepřišel zkrátka. Co se týče místa 
pro diváky, vyjde to na stejno. Samozřejmě, zájem ze 
strany diváků je taktéž obrovský a tohoto si organi-
zátoři moc cení a tímto taktéž děkujeme za podporu 
tohoto setkání. Účinkující se u nás cítí výborně a to 
především díky vám divákům, kteří dokáží ocenit vy-
stoupení každého jednotlivce, při  trémě povzbudit 
a případně podpořit i zpěvem přímo při vystoupení. 
Takže kontakt publika a účinkujících byl i zde nádher-
ný. Samozřejmě je co zlepšovat, toho jsme si vědomi 
a také nějaké nápady už jsou v plánu a případným ná-
vrhům se nebráníme. Jsme rádi, že si diváci tuto akci 
oblíbili a máme zájem, aby nám zachovali svoji přízeň 
i dál-mimochodem příští rok se uskuteční již 10.-ju-
bilejní ročník tohoto setkání.  Na druhou stranu ani 
Zámeček není nafukovací, ale možná lze jinak využít 
jeho potenciál. Nápadům typu „přesuňte to do školy“, 
se už z principu bráním. Ne že by to nebylo zvládnu-
telné, ale myslím, že akcí tohoto typu je v místní škole 
už i tak dost a vždy je to aspoň trochu na úkor těch, 
kterým má škola sloužit-tedy žáků. Takže uvidíme a 
budeme se těšit příště. 

Zároveň bych touto cestou chtěl poděkovat nejen 
organizátorům , ale všem, kteří se na akci podíleli ja-
kýmkoli způsobem, jmenovat nebudu abych někoho 

Ohlédnutí za 9. Setkáním harmoniká a heligonká
neopomenul. Na jednoho a to na vás diváky ale zapo-
menout nemohu, protože bez takové podpory jaká 
obecně ve Strání panuje na kulturních akcích by žád-
ná z nich neměla smysl. Proto děkuji a nám organizá-
torům nějaké ty drobné nedostatky prosím odpusťte, 
protože jsme též jenom lidi. 

Rovněž tohoto prostoru chci využít k  tomu, abych 
podotkl a poděkoval  nejen členům SPOKOSu, ale i 
obětavým lidem z jiných složek a sdružení v obci kte-
rých si upřímně velice vážím a je jich naštěstí v naší 
obci stále ještě celá řada, že tito lidi toto všechno dě-
lají s láskou, zadarmo na úkor svého volného času, a 
jedinou „odměnou“ je jim to, že tím okrádají vlastní 
rodiny o tento stále více drahocenný čas. Proto pro 
ně je velkým oceněním vděčné a pokud možno plně 
spokojené publikum.  

Za  OS SPOKOS
Ing. Josef Bruštík, předseda
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Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
a na poslední cestě doprovodili 

pana Václava Adámka.
 Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

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

Pozůstalá rodina Halodová děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana Antonína Halodu. 
Děkujeme za projev soustrasti a květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi, 

MUDr. Alžbětě Končitíkové, zdravotní sestřičce Slá-
vince Grebíkové, pečovatelkám z DPS, muzikantům 

a ochotným zpěvačkám. 

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

pana Jána Paulendu. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří otci Janu Hrudíkovi, 
 Mudr. Končitíkové,  muzikantům.

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

paní Josefku Vránkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří personálu DPS, 
MUDr. Tomečkovi, Otci  P. Hrudíkovi a členům diva-

delního souboru.

Děkujeme všem,  kteří se přišli rozloučit 
s paní Annou Zderčíkovou,

 poděkování patří  pracovnicím DPS,  Otci Hrudíkovi, 
muzikantům, paní doktorce Končitíkové.  

Děkujeme za květinové dary.

Smutení podkováníVánoní jarmark
Příjemnou předvánoční atmosférou, výborným pun-
čem, více jak třiceti prodejci a velkou účastí se může 
pyšnit již 2. ročník Vánočního jarmarku, který se konal 
v sobotu 8.12. 2012 na Zámečku. Lidé si mohli nakou-
pit vánoční ozdoby, zahřát se medovinou, ochutnat 
vynikající francouzské sýry nebo shlédnout výrobu 
tradičních vánočních oplatků. Děkujeme jak všem 
prodávajícím, tak návštěvníkům za účast a přejeme 
krásné prožití vánočních svátků. 

Kateřina Grebíková
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Narozené dti  
Zuzana Půlpánová, Eliška Grebíková, Lubomír Bulej-
ko, Marek Popelka, Tobias Brencus, Jan Havlík, Lukáš 
Bruštík, Martin Podolan, Štěpán Vanďurka.

Zemelí obané
 

Jitka Miklíčková, Antonín Haloda, Václav Adámek, Jo-
sef Horňáček, Ján Paulenda, Martin Janás, Jan Skipala, 
Josefa Vránková, Anna Popelková, Anna Zderčíková.

Pedvánoní výstavka 
perník, adventních 
a vánoních dekorací
Stalo se již pěknou tradicí, že každoročně před vá-
nočními svátky pořádá místní organizace Českého 
červeného kříže Květná prodejní výstavku perníků, 
adventních věnců, svíček, novoročních přáníček, háč-
kovaných a slaměných ozdob na vánoční stromečky 
apod. 

Stejně tak tomu bylo i v neděli 25. listopadu 2012. Le-
tos se taky uskutečnila již tradiční soutěž „O nejlepší 
vanilkový rohlíček“ Do soutěže se nám přihlásily 4 vý-
robky. Po sečtení hlasů se na prvním místě umístil va-
nilkový rohlíček paní Jany Krasnecové ze Květné, gra-
tulujeme! Všem pořadatelům a účastníkům výstavky 
děkujeme.

 Jana Bruštíková, Infocentrum Strání

Pání K Kvtná
ČČK přeje všem svým členům a příznivcům krásné a 
požehnané svátky vánoční a do nového roku hodně 
zdraví, lásky a dobroty v srdcích, abychom mohli s je-
jich pomocí organizovat pomoc potřebným a opuš-
těným spoluobčanům. Děkujeme všem, kteří přispěli 
na předvánoční výstavce jak už finančně nebo krás-
nými výrobky obohatili sortiment. Díky i těm, kteří 
upekli vanilkové rohlíčky do soutěže. Můžeme tak 
udělat radost více dětem v DD a v ústavech sociální 
péče a rovněž i našim seniorům. Velký dík patří paní 
Andrejce Straussové za propůjčení prostor k výstav-
ce a také p. Trefnému, který je vždy ochotný zavézt 
naše členky do domovů důchodců a ústavů sociální 
péče, kde každoročně navštěvujeme naše spoluobča-
ny. Díky patří také všem ochotným dárcům i těm, kte-
ří nám pomáhají nakládat humanitární sbírku šatstva. 
Na další spolupráci se těší za všechny členy p. Kubíč-
ková předsedkyně ČČK.

Podkování 
za lucernikový prvod
Děkujeme za krásný lucerničkový průvod, který jste 
pro děti připravily. Moc pěkné bylo čtení pohádky i 
ohňostroj. Bylo to překvapující pro děti.

Děkujeme za organizaci paní Schönbaumové a hol-
kám, které Vám pomáhaly. 

Zámečníková, Popelková.
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Požehnané Svátky vánoční 
a vše dobré v roce 2013 

Vám přeje MO KDU-ČSL Strání-Květná       

DEUS CARITAS EST - Bh je láska
Tak se nám opět sešel rok s  rokem a nastal čas ad-
ventní. Advent je především dobou duchovní přípra-
vy, kdy věřící očekávají a těší se na příchod Spasitele 
Ježíše Krista. Ale mám pocit, že v posledních letech se 
doba využívá zejména ke komerčním účelům, k naku-
pování, uklízení, pečení …všechno musí být pokud 
možno ihned a super. Ano, moderní životní styl nás 
„nutí“ jít tímto směrem. Ale musíme být stejní? Možná 
právě teď nastal čas přehodnotit, co je pro nás důleži-
té.  Hledání smyslu života je velmi těžké. Určitě nikdo 
z nás nechce být jenom jakýmsi konzumentem této 
hektické doby. Pro někoho z nás se i obyčejná práce 
může stát posláním, smyslem života. Mluvím o práci 
s lidmi. Péče o nemocné je jednou z nejtěžších povo-
lání. Přináší nám radost, ale i trápení. Oblastní charita 
Uherský Brod je jednou z organizací, která se zabývá 
pomocí bližnímu. Posláním naší organizace je posky-
tovat sociální služby lidem v těžké životní situaci na 
principech křesťanské lásky. Prostřednictvím svých 
zařízení a služeb poskytovat pomoc, podporu a po-
radenství v oblasti sociální a zdravotní péče. A to pro-
střednictvím křesťanského vnímání hodnoty každé 
osoby, jeho jedinečnosti, svobody a důstojnosti. 

Benedikt XVI. v Encyklice DEUS CARITAS EST říká, že 
„Charitativní organizace církve, počínaje charitou, 
musí vynaložit veškeré možné úsilí, aby byly k dispo-
zici příslušné prostředky, zejména muži a ženy, kte-
ří by na sebe přebírali úkoly (nasytit hladové, obléci 
nahé, pečovat o nemocné a usilovat o jejich uzdrave-
ní, navštěvovat vězněné a tak dále)“. Dále se zmiňuje 
o odborné kompetenci, která musí být prvním a zá-
kladním předpokladem pomáhajících. Ale to samo o 
sobě nestačí, zejména pokud pracujete s lidmi. S lid-
mi, kteří si prochází špatným obdobím svého života, 
jsou nemocní, staří, ovdovělí, opuštění, bez jídla a 
střechy nad hlavou. Každá pečovatelka, zdravotní se-
stra či lékař umí svou práci vykonávat technicky ur-
čitě velmi dobře.  Ale každý z nás, kteří jejich službu 
v minulosti již potřebovali, mi dá za pravdu, že to není 
všechno.  Strádající člověk potřebuje lidskost, lásku, 
úsměv, pochopení. Bez toho naše práce nemá ten 
pravý smysl. Musíme umět otevřít svá srdce a naučit 
se chápat prožitky potřebných.  Tak tomu je i v naší 
službě. Z  práce přicházíme domů unavení. Fyzická 
únava je naprosto normální a počítá se s  ní. Ale co 
psychická únava? Dnes a denně pečujeme o desítky 

nemocných, běžné je i doprovázení při umírání, po-
moc pozůstalé rodině. Snažíme se jim být nablízku, 
pomáhat jim, dokázat je vyslechnout a poradit. Ani 
netušíte, jak těžké to mnohdy je. Doma vás pak čeká 
vlastní rodina, děti, manžel. 

Vždycky na tomto místě děkuji všem, kteří nám po-
máhají, ale na ty nejbližší jaksi zapomínám. Je na čase 
poděkovat. Hlavně svým dětem, které doma trpělivě 
snášejí mou únavu, stresy, beznaděj, které si z práce 
přináším domů. Mnohdy jsou tyto situace pro ně vel-
mi emoční.  Ale věřím, že je to pro ně dobrá škola ži-
vota.  Mé kolegyně a kolegové, kterým touto cestou 
děkuji, se taky určitě přidají, protože ví, o čem mlu-
vím. A já jsem za ně velmi vděčná. Jenom společnými 
silami můžeme dokázat, že péče o potřebné lidi, je 
smyslem našeho života. 

„Ježíšovým programem je „ vnímavé srdce“. Takové 
srdce vidí, kde je zapotřebí lásky, a podle toho také 
jedná“.  (Benedikt XVI.) ¨

Jenom takové srdce Vám přinese radost a klid v době 
vánoční. Společně si můžeme přát, abychom vždycky 
dokázali vyhledávat potřebné a věděli, komu a kdy 
můžeme nabídnout srdce na dlani. 

Mirka Havlíková
Oblastní charita Uherský Brod 
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Minitvoení
V listopadu se otevřela dílnička pro malé děti a jejich 
doprovod. Scházíme se na jednu až dvě hodiny s ma-
minkami v multifunkčním sále každý čtvrtek  od 9 ho-
din.

Vytváříme jednoduché věci převážně z papíru. Děti 
si procvičí jemnou motoriku. Jsou velmi šikovné. Po-
máhají stříhat, lepit, trhat, ale nejvíc je baví malovat 
štětcem a barvami nebo kreslit pastelkami. A když si 
chtějí trochu odpočinout, proběhnou se po sále nebo 
si pohrají s hračkami, které nám tam zbyly z mateř-
ského centra, které ve stejných prostorách fungovalo 
před pár lety.  

Začali jsme podzimní tématikou. Lepili jsme listy, vy-
ráběli dráčky a ježky s ovocem. V prosinci se připra-
vujeme na Vánoce a máme na programu andělíčka z 
lahvičky od actimelu, svícen nebo vánoční přáníčka. 
V Lednu se budeme věnovat zimě a v únoru si vyrobí-
me jednoduché karnevalové masky. Pak už nám po-
malu přijde jaro a Velikonoce.

Uvítáme další maminky, tatínky nebo i babičky či 
dědečky, kteří mají na hlídání malé děti. Připojte se 
k nám ve čtvrtek v 9 hodin - děti si odnesou malý 
dáreček, který mohou případně někomu podarovat. 
Cestou zpět se ještě (pokud počasí dovolí) mohou vy-
dovádět na hřišti. 

Těšíme se na vás!
Marie Otte

Zamyšlení 
nad Tíkrálovou sbírkou
I když máme teprve advent. Co  nevidět se objeví  ve 
vašich dveřích tříkrálový koledníci. Dovolte, abych se 
mírně ohlédla za minulými ročníky. Poprvé jsem začí-
nala s paní Petrou Popelkovou. Tehdy oslovila charita 
Uh. Brod p. faráře Turku, který v té době u nás působil. 
Ten jelikož jsme v  té době pořádali farní tábory pro 
děti oslovil Petru Popelkovou a ona pak mě abychom 
to nějak vyřešily. Větší míra organizace byla na Petře, 
která oslovila děti ve školce a pak jsme dělili ulice a 
hledali doprovody. První roky jsme chodili v  den Tří 
králů a to odpoledne a večer  po práci. Byla to vel-
ká romantika, lidé nás vesměs přijímali přívětivě, ale  
vzpomínám i na jeden nepříjemný zážitek, kdy děti 
začaly zpívat a paní je okřikla, že stačí a hodila přes 
branku 5 Kč, ale to byl opravdu snad za ty roky oje-
dinělý nepříjemný zážitek. Děti svítily lucerničkami. 
Nikdy jsem neměla pocit, že čas, který jsem pro sbír-
ku věnovala byl zbytečný. Radost dětí i hlavně osa-
mělých lidí byla pohlazením na duši. Další roky už nás 
lidé čekali, někteří i s  teplým čajem a pečivem. Do-
konce jsme jeden rok byly tak promočení, že jsme se 
sušili u kamen. Další roky převzal vedení skupinek ve 
Strání p. Benešík.  Je to velmi obětavý člověk. Díky za-
městnancům domu s  pečovatelskou službou máme 
zázemí a počítání sbírky je snažší. Velký dík patří všem 
doprovodům dětí, někdy to totiž s nimi  není lehké. 
Někteří už nejsou mezi námi a tak se určitě za nás 
modlí v nebi, aby vše zdárně probíhalo. Myslím, že i 
částky, které se v naší obci vyberou každý rok svědčí 
o otevřených srdcích našich spoluobčanů. Také děti 
se teď už třetí rok dělí o vykoledované mlsání s dět-
mi v dětském domově v Uh. Hradišti. Velký dík patří 
i našemu p. farářovi Hrudíkovi za osvětu, modlitby a 
vstřícnost při vyhlašování sbírky. 

V. Kubíčková
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NOVÝ SALON V KVĚTNÉ 
Ajurvédské terapie
Revitalizační a Celotělové
Objednávky na
tel. 777 319 447
Masáže

Mnoho štěstí v kouzlu vánoc, 
v záři světel stromečku, 

ať zdraví, láska a boží požehnání, 
zavítají i do Vašeho domečku. 

Lásku, radost na Vánoce, 
též štěstí, zdraví v novém roce. 

Ať Vás láska stále hřeje, to vše Vám přeje:

 FS Javorina, CM Strýci, ŽS Netáta, 
CM Aničky Přikrylové, Vlasta Grycová a MS S.E.N.

 Děkujeme za dobrou spolupráci 
 v  uplynulém roce a přejeme Vám
příjemné  prožití vánočních svátků 

a  šťastný nový rok 2013

 Albera Morava s.r.o.
Prodejce zahradní a komunální techniky

Radostné svátky vánoční 
a úspěšný rok 2013

přeje všem spoluobčanům 
ZO KSČM Strání Květná

Zámecké poděkování
Měli jsme významnou narozeninovou oslavu. 
Všichni jsme byli nadšeni, z toho co nás čekalo. Moc 
děkuji celému personálu na Zámečku v naší obci za 
příjemné posezení. 

Zvlášť děkuji obecnímu úřadu, že dokázali udě-
lat ze Zámečku takovou nádheru, jako je v dnešní 
podobě. Rekonstrukce se opravdu povedla a je to 
chlouba nejenom obce, ale i celé republiky. Ještě 
jednou veliké „Děkujeme“ !

Popelková Olga, Sídliště 577, Květná

INZERCE:
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Soutěž ve sběru elektra!
Milí spoluobčané, ve spolupráci s  krajem a společností ASEKOL jsme pro Vás připravili soutěž ve sběru 
drobného elektra. 

Zapojit se můžete ihned, pokud si vytisknete  leták z webových stránek www.asekol.cz, sekce Sbírej a vyhraj!). 

Pak už jen stačí najít doma, v  garáži, na půdě, nebo na chatě  staré vysloužilé elektro a  odnést je spolu 
s tímto letákem na sběrný dvůr. Tam Vám letáček orazítkují (1 spotřebič =  1 razítko). Jakmile jich budete 
mít pět, vyplňte kontaktní údaje a odpovíte na otázku, zda elektro patří do směsného odpadu. Pak le-
ták odešlete na PO BOX č. 75, 46003 Liberec 3. Tisk letáků není omezen, naopak, čím více donesete elektra 
a odešlete orazítkovaných letáků, tím větší šanci máte na výhru zbrusu nového tabletu Samsung, nebo další 
elektroniky. 

Vítězové se budou losovat za celý kraj, první místo bude oceněno zbrusu novým tabletem od společnosti 
Samsung, hodnotné spotřebiče obdrží i vylosovaní na 2. – 5. místě. Přesná pravidla jsou uvedena na webo-
vých stránkách. 

Zapojením do soutěže můžete vyhrát hodnotné ceny a zároveň přispějete recyklací elektra k ochraně životní-
ho prostředí. Každý spotřebič totiž obsahuje až 80 % materiálů, které lze znovu využít. Navíc se zabrání úniku 
škodlivých látek, jako je rtuť nebo olovo. Nenechte proto ležet staré elektro v šuplíku, raději sbírejte a vyhrá-
vejte! Soutěž trvá do 28. 2. 2013!
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Půjčovna čistících strojů 
na koberce a sedací soupravy. 

M. Bortlová, Obchodní 64, Strání  687 65,  
Mob.: 774 314 927

Pronájem bytu
Pronajmu byt 2+1 ve Strání, od nového roku. 

Více informací na tel.čísle: 777 702 233.

Prodej dvougeneračního kočárku
Prodám dvougenerační kočárek včetně přenosné tašky. Kočárek je zachovalý, 
má nafukovací kola, zadní opěradlo je polohovatelné, jak na ležení v přenosné tašce, 
tak k sedění dvou dětí za sebou. Cena kočárku včetně nosné tašky 2000 Kč. 
Doplňky nejsou součástí kočárku. Tel: 608 934 000 

Z důvodu stěhování do menších prostor prodám celou ložnici, starší, ale zachova-
lou. Sestava: 2 třídilné skříně, dvoulůžko, pradelnik, 2 noční stolky a zrcadlo tzv. 
„Psycha“. Ložnice byla dělaná na zakázku. Zájemci volejte na číslo M: 728 915 943 
nejlépe večer. Cena dle dohody! Podešvová Zdena, Lůčky 887, Květná

Prodám kvalitní palivové bukové dřevo, rozvoz po obci Strání - Květná zdarma. 
Bližší informace na tel. 608 466 591

„RESTAURACE NA HUTI ve Květné“
-  přijímá  objednávky na akce v r. 2013, za smluvné a velmi příznivé ceny! 

 -  nabízí rozvoz obědů ve Květné i ve Strání za cenu Kč  68,- /včetně dopravy/! 
-  informace na tel. 739209826, nebo přímo v restauraci!

INZERCE:



Kalendá akcí:
26. 12. 2012
SVATOŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
„VINŠUJEME VÁM“
Od 17:00 / Kostel povýšení sv. Kříže ve Strání / 
vstupné  dobrovolné
Vystoupí folklorní spolky ze Strání: Děti a CM při ZUŠ 
Strání, CM Mladí Bruštíci, gajdoš Pavel Popelka s dce-
rou Kateřinou, S.E.N., Netáta, Vlasta Grycová a CM 
Aničky Přikrylové, CM Strýci a FS Javorina a chrámový 
orchestr a sbor při kostele Povýšení sv. Kříže.

SVATOŠTĚPÁNSKÁ BESEDA U CIMBÁLU
Od 20:00 / Zámeček ve Strání / vstupné 50Kč

30. 12. 2012
KONCERT STRAŇANKA A HOSTÉ
Od 15:00 / Kostel povýšení sv. Kříže ve Strání

4. 1. 2013 
1. ČESKO-SLOVENSKÁ DISKOTÉKA
Od 20:00 / Na Zámečku ve Strání / Vstupné: 30 Kč
Účinkují: DJ Vaňo, Rocková formace Bastila 

12.1.2013
FOTBALOVÝ PLES
Hrají: Kameníkovi muzikanti a DJ Tony.

19. 1. 2013
MYSLIVECKÝ PLES

26. 1. 2013
KROJOVÝ PLES 

2. 2. 2013
RODIČOVSKÝ PLES

8. - 12. 2. 2013
FAŠANK

Vydavatel: OU Strání / Redakční rada:  Marcela Schönbaumová, Jana Bruštíková, Mgr. Ondřej Benešík, Jan Mimochodek / Redakce 
si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost zodpovídá autor. Nevyžádané 
příspěvky se nevracejí. / Uzávěrka příštího čísla: 21. 1. 2013 / Příspěvky osobně na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@strani.cz

Fotografie str 2:

1. Příjezd Jejich Jasností do Strání / 2. Přípitek a přivítání na Zámečku / 3. Slavnostní oběd / 4. Návštěva kostela - pri-
vítání chrámovým sborem / 5. Projev prince Wolfganga / 6. Zápis J.J. princezny Marie-Pie Kothbauer do farní kroniky / 
7. Přivítání před Štrbákovcem / 8. Prohlídka Štrbákovce / 9. Rozloučení u Štrbákovce / 10. Ještě jedna „kroková“ s prin-
cem Wolfgangem

Fotogrfie předposlední strana:

1. Martinské Hody 10. 11. 2012 / 2. Premiéra balady „Chodíval Matúšek „ 28.9.2012 / 3.  IX. Setkání harmonikářů a he-
ligonkářů 17.11.2012 / 4. Lucerničkový průvod  30.10.2012 / 5. Výstava perníků ve Květné 25. 11. 2012 / 6. Setkání se 
staršími spoluobčany 6. 12. 2012 / 7. Vánoční jarmark na Zámečku 8. 12. 2012 /  8 - 9.  Adventní koncert Václava Hudečka 
8. 12. 2012

Fotografie zadní strana:

1. - 5. Hody se stárkem a mládkem  16.9.2012 / foto 1. - Ladislav Janča, foto: 2. - 5. Tereza Horňáčková / 
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