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Rekonstrukce úpravny vody
V pondělí 22. září 2014 proběhlo předání stavby - re-
konstrukce úpravny vody, na kterou obec získala do-
taci ze SFŽP (fondy EU) ve výši 15 935 589 Kč. Celko-
vé náklady budou činit cca 22 milionů Kč bez DPH. 
Po rekonstrukci získá obec moderní vodárnu, která 
umožní využití i nízkých průtoků ze zdrojů pitné vody 
pro vodovodní řád v obci. Navíc provoz nové úpravny 
vody bude méně náročný na spotřebu elektřiny, což 
obci ušetří peníze.

Rekonstrukce náměstí E. Zahna ve Květné
Po dlouhých administrativních průtazích byla koneč-
ně zahájena rekonstrukce náměstí E. Zahna ve Květ-
né, na kterou obec získala dotaci ve výši 6 265 000Kč 
z ROP Východní Morava (Fondy EU). Zhotovitel stav-
by provedl zemní práce, včetně položení dešťových 
vpustí a kabelové rozvody pro veřejné osvětlení a 
informační systém. Stavba by měla být podle harmo-
nogramu prací ukončena ke konci listopadu. Květná 
bude mít po dlouhých letech nejen důstojné cent-
rum, ale rekonstrukce též zlepší přístup do zdravot-
ního střediska a dalších budov na náměstí a vytvoří 
odpočinková místa s posezením.

Nové zásahové vozidlo pro naše hasiče
Obec získala dotaci 400 000 Kč ze Zlínského kraje na 
pořízení zásahového vozidla (dodávky) pro naše hasi-
če. Nová plně vybavená dodávka nahradí již zastaralé 
vozidlo (FORD), které ale zůstane hasičům, spolkům 
a složkám v obci k dispozici. Nová hasičská dodávka 
zkvalitní práci hasičů v jejich práci při ochraně životů, 
zdraví a majetku obyvatel.   

Nová zahrada v mateřské škole
V letních měsících byla vybudována nová zahrada v 
Mateřské škole ve Strání. Investice je financována z 
dotace ve výši 1 594 000Kč, kterou obec získala ze 
SFŽP (Fondy EU). Nová zahrada, která je vybudována 
v ekologickém stylu, zvyšuje možnosti vyžití i vzdě-
lávání našich dětí. Minulý rok jsme začali také s ob-
novou zahrady ve školce ve Květné, kterou bychom 
chtěli v příštím roce dokončit.

Pavel Mimochodek, místostarosta  

Realizované dotace v msících ervenec – íjen 2014
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Zastávky 

Místní komunikace u školy

V tomto volebním období jsme realizovali investice v 
celkové výši 111 998 639 Kč. Z této částky tvoří získané 
dotace bezmála 70 miliónu Kč. Dotace tvoří rozhodující 
podíl na rozvoji naší obce. Proto vám přinášíme pře-
hled největších investičních akcí v tomto období. Pro 
realizaci celé řady už naplánovaných nebo zvažova-
ných projektů (víceúčelová hala pro sport a kulturu, 
rozšíření a oprava zázemí na fotbalovém hřišti, výstav-
ba cyklostezek, sklářské muzeum, atd.) bude zajištění 
dotací klíčové. Pouze z vlastních zdrojů není obec 
schopná většinu plánovaných projektů realizovat.

Místní komunikace Mechnáčky - I. + II. etapa  

Redukce prašnosti - pořízení víceúčelového vozidla 

Pořízení lesní techniky - sekačka a mulčovač

Realizované investice ve volebním období 2010 - 2014
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Intenzifikace čističky odpadních vod.

Velkoplošný stan a pódium

Zámeček - dvůr Zámeček - pergola

MŠ Květná - celková rekonstrukce soc. zařízení

Zateplení fasády a výměna oken na fot. kabinách

Rekonstrukce Obecního úřadu

ZPRÁVY Z OBCE
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Přehled investic za období 2010 - 2014 a podíl získaných dotací

Pavel Mimochodek, místostarosta  

Podrobné informace o volbách najdete na webových stránkách www.volby.cz

AKCE CELKOVÉ NÁKLADY DOTACE

Intenzifikace ČOV 48 814 745 Kč 39 123 849 Kč

Rekonstrukce úpravny vody v Ořechové 21 950 000 Kč 15 935 000 Kč

Redukce prašnosti - Pořízení víceúčelového vozidla 5 098 484 Kč 4 528 863 Kč

Pořízení lesní techniky - sekačka a mulčovač 1 264 583 Kč 377 910 Kč

Zahrada v ekologickém stylu při MŠ Strání 1 920 000 Kč 1 594 000 Kč

Autobusové zastávky a chodníky u ZŠ Strání 1 035 549 Kč 744 727 Kč

Revitalizace nám. E. Zahna ve Květné 8 314 000 Kč 6 265 000 Kč

Místní komunikace Mechnáčky - I. + II. etapa 9 214 738 Kč

Místní komunikace u školy 3 580 303 Kč

Zámeček - ubytování + dovybavení 5 175 393 Kč 120 000 Kč

Zámeček - audiovizuální technika 117 918 Kč 39 972 Kč

Zámeček - dvůr, pergola 353 941 Kč

Rekonstrukce Obecního úřadu 3 767 558 Kč

Pomník padlých - 1. světová válka 71 976 Kč

Velkoplošný stan + pódium 451 560 Kč 340 920 Kč

Farní Dvorana - oprava pódia + nová okna 170 592 Kč

MŠ Květná - celková rekon. sociálního zařízení a kuchyně 103 299 Kč 69 239 Kč

Pořízení zásahového vozidla pro hasiče 594 000 Kč 400 000 Kč

Zateplení fasády a výměna oken na fotbalových kabinách 230 000Kč 198 000Kč

Celkem 112 228 639 Kč 69 737 480 Kč

Volební okrsky v obci Strání:

Volební okrsek č.1 Budova Obecního úřadu Na Kopci 321

Volební okrsek č.2 Budova Mateřské školy Strání U Třicátku 314

Volební okrsek č.3  Budova Mateřské školy Květná Sídliště 920

Volby do zastupitelstev obcí a volby do Senátu 
Parlamentu  konané v období 10. - 11. íjna 2014

ZPRÁVY Z OBCE
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19/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje 
ověřovateli zápisu pana RSDr. Stanislava Knotka a 
paní Vítězslavu Kubíčkovou, zapisovatelkou paní 
Bc. Kateřinu Grebíkovou a sčitatelkou paní Bc. Marii 
Kusendovou 

19/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  pro-
gram 19. zasedání ZO 
a) Výpis usnesení ze schůzí rady obce
b) Určení počtu zastupitelů na volební období 
2014 – 2018
c) Dohoda o partnerství s městem Uherský Brod
d) Závěrečný účet za rok 2013
e) Směrnice o schválení účetní závěrky 
f ) Schválení účetní závěrky
g) Rozpočtové změny 
h) Příspěvek folklórnímu souboru FS Javorina
i) Zařazení správního území do území působ-
nosti SCLLD MAS Východní Slovácko na období 
2014  – 2020
j) Prohlášení vlastníka a stanovy k prodeji bytů v byt. 
domě č. p. 318 
k) Smlouva o poskytnutí účelové investiční dotace 
z rozpočtu ZK č. D/1210/2014/KH
l) Financování akce Rekonstrukce nám. Em. Zahna
m) Informace
n) Diskuze
o) Závěr

19/3  Zastupitelstvo obce Strání stanovuje 
v souladu s § 67 zákona č. 128/2000 Sb. o obcích, 
(obecní zřízení), v platném znění, počet členů Zastu-
pitelstva obce na další volební období na 15 členů

19/4  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
dohodu o partnerství k projektu Technologické cent-
rum ORP Uherský Brod včetně spisové služby a inte-
grace úřadu, uzavřenou mezi městem Uherský Brod 
a obcí Strání 

19/5  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
závěrečný účet za rok 2013 včetně Zprávy č.400/2013/

KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2013 
s výhradou a návrhem na nápravná opatření 

19/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
Směrnici č. 1/2014 – Schvalování účetní závěrky
19/7 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
účetní závěrku za rok 2013

19/8  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
rozpočtové změny č. 2 na rok 2014 – příjmy ve výši 
1.111.000,- Kč a výdaje 1.111.000,- Kč

19/9  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 35.000,- Kč 
folklórnímu souboru Javorina na pokrytí nákladů 
spojených s činností souboru 

19/10  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
zařazení svého správního území do území působ-
nosti SCLLD MAS Východní Slovácko na období 
2014 – 2020

19/11 Zastupitelstvo obce Strání odkládá
projednání Prohlášení vlastníka podle ust. § 1166 zák. 
89/2012 Sb. a následných – rozdělení práva k nemo-
vité věci na vlastnické právo k jednotkám v bytovém 
domě č.p. 318 U Sv. Jána, Strání část Květná

19/12 Zastupitelstvo obce Strání odkládá
projednání Stanov společenství vlastníků bytového 
domu č.p. 318, U Sv. Jána, Strání část Květná

19/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
smlouvu o poskytnutí účelové investiční dotace z roz-
počtu ZK č. D/1210/2014/KH, na nákup zásahového 
dopravního automobilu

19/14 Zastupitelstvo obce Strání ukládá
starostovi předložit informace o závazcích a pohle-
dávkách obce Strání na další zasedání zastupitelstva 
obce

19/15  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
uvolnění částky 2.211.405,- Kč na dofinancování způ-
sobilých výdajů a 1 199 429,96 Kč na dofinancování 

Výpis usnesení 19. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 30. 6. 2014

ZPRÁVY Z OBCE
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nezpůsobilých výdajů projektu „Strání – Komplexní 
revitalizace náměstí Emanuela Zahna“, který byl před-
ložen do Regionálního operačního programu Střední 
Morava, výzvy č. 40 

19/16  Zastupitelstvo obce Strání se zavazuje
v  letech 2013 – 2015 předfinancovat žádosti o plat-
bu max. do výše 7.371.348,- Kč a uhradit ze svého 
rozpočtu provozní výdaje projektu v předpokládané 
roční výši 30.000,- Kč, a to minimálně po dobu 5 let 
od ukončení realizace projektu, tak aby byla zajištěna 
jeho udržitelnost

Hospodaení Zámeek 
Leden - srpen 2014

Světlana Moravčíková, ekonom OÚ

Ztráta dle výkazu zisku a ztráty 141 624,12

Malířské práce (mimoř. náklad) 26 695,00   

Rekonstrukce kanceláře (mimoř. náklad) 32 752,00

Špatně proúčtovaný sklad z r. 2013 160 165,48

Plyn z r. 2013 149 772,61

Nevyúčtované zálohy na energie 2014 -421 440,00

Skutečný provozní zisk 89 569,21

Podkování
Děkujeme všem organizátorům, účinkujícím, zaměst-
nancům Restaurace Na Zámečku a všem ostatním, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli na přípravě le-
tošních hodů, festivalu dechových hudeb Pod Javori-
nů a Dnů obce.

Ondřej Benešík, starosta      
Pavel Mimochodek, místostarosta      

Antonín Popelka, místostarosta

Poet zamstnanc obce
 

I když jsem se již k počtu zaměstnanců obce vyjadřo-
val, považuji za prospěšné, se k této záležitosti ještě 
jednou vrátit. V předvolebním období se totiž čas-
těji setkáváme s různými fámami a polopravdami. 
K nim patří i tvrzení, že v tomto volebním období byl 
navýšen počet zaměstnanců obce na úřednických 
pozicích.
Pravda je taková, že počet úředníků obce je již asi de-
set let stejný. Na řadě pozic jsou sice noví lidé, kteří 
ale pouze nahradili ty, kteří odešli do důchodu nebo 
na rodičovskou dovolenou. Také došlo k některým 
úpravám pracovních náplní a některé pracovnice sedí 
v jiných kancelářích, než tomu bylo dříve. Například 
ještě na začátku volebního období byly v budově 
místního hospodářství ve Květné dvě pracovnice, 
dnes je tam pouze jedna. Druhá se přestěhovala na 
Obecní úřad. Celkový počet je ale stejný. Na obci také 
někdy pracují lidé, kteří mají smlouvy na dobu určitou 
a jejichž plat je hrazen úřadem práce. Výjimečně se 
jedná o pracovní místa v kancelářích. Největší počet 
ale tvoří pracovníci na tzv. veřejně prospěšných pra-
cích, kteří se starají o údržbu a úklid veřejných pro-
stranství, apod. Jejich počet se rok od roku liší a platy 
mají dotované z Evropského sociálního fondu přes 
úřad práce. 
Někdy se také setkávám s tím, že někteří srovnávají 
počet zaměstnanců obcí, které mají podobný počet 
obyvatel. Toto hledisko je ale velmi zavádějící. Ob-
jem práce je totiž dán i jinými okolnostmi. Není mož-
né srovnávat dvě stejně velké obce, kdy jedna např. 
vlastní a provozuje kanalizaci, čistírnu odpadních vod, 
úpravnu vody, vodovodní řád s přečerpacími stanice-
mi, rozsáhlé lesní hospodářství, vlastní a udržuje dům 
s pečovatelskou službou a navíc ještě zajišťuje výkon 
přenesené působnosti a druhá stejně velká obec nic 
z toho nemá, nebo to sama neprovozuje. Při hodno-
cení počtu zaměstnanců proto musíme brát v potaz, 
jaké služby obec provozuje a jaký majetek spravuje. 
Ještě připomínám, že stavební úřad vykonává takzva-
nou přenesenou působnost a jeho činnost a rozhod-
nutí samosprávné orgány obce (starosta, místostaros-
ta, rada, zastupitelstvo) nijak neovlivňují a ze zákona 
nijak ovlivňovat nemohou. Rozhodování stavebního 
úřadu je na samosprávě obce nezávislé.

Ondřej Benešík, starosta      

ZPRÁVY Z OBCE
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Vá�ení spoluobané,
právě končí další volební období, ve kterém jsem měl 
tu čest pracovat jako starosta naší obce. Proto mi do-
volte, abych toto období stručně zhodnotil. V  první 
řadě chci upřímně poděkovat všem, kteří se mnou 
spolupracovali a zasazovali se o rozvoj naší obce.
Je velmi těžké vyjmenovat a vzpomenout všechny 
osobně, protože se jedná o stovky zapálených a obě-
tavých lidí, kterým není osud naší krásné obce lho-
stejný. I přesto bych rád některé osoby a složky nebo 
organizace vzpomenul konkrétně a budu doufat, že 
ty, které budou nechtěně opomenuty, se neurazí.  Za-
čnu od nejbližších spolupracovníků a spolupracovnic, 
kteří každodenně pracují pro naši obec. Sem patří čle-
nové obecní rady, pánové Pavel Mimochodek, Anto-
nín Bruštík, Vladimír Luzar a Antonín Popelka. Jsem 
vděčný za to, že práce a rozhodování v radě, byla vždy 
věcná a přátelská, i když někdy po tvrdé diskusi. Chci 
také poděkovat členkám a členům obecního zastu-
pitelstva za jejich nemalý podíl na rozvoji naší obce. 
Zejména děkuji té velké většině zastupitelstva, která 
byla kritická ale zároveň konstruktivní. Velké poděko-
vání patří všem pracovníkům a pracovnicím obecního 
úřadu, místního hospodářství, Zámečku a členům ko-
misí rady a výborů zastupitelstva. Velké poděkování 
patří správci naší farnosti Otci Janu Hrudíkovi za jeho 
práci na rozvoji duchovního ale i kulturního života ve 
Strání. Naše uznání a poděkování si zaslouží členky 
a členové velké plejády spolků a složek, bez kterých si 
život a rozvoj naší obce neumím představit. Jedná se 
například o FS Javorina, sbor NETÁTA a S.E.N., CM Strý-
ci, CM Aničky Přikrylové s paní Vlastou Grycovou, CM 
Mladí Bruštíci, DH Javorinka, DH Straňanka, DS K. Ho-
gera. Celou řadu kulturních akcí organizuje o.s. SPO-
KOS a  o.s. SMEDOMA. K velkým kulturním počinům 
z  naší obce se řadí zfilmování lidové balady „Chodí-
val Matúšek“, kterou režírovali Antonín Reňák a Josef 
Veselý. Na projektu se podílely desítky dobrovolníků 
(herců, hudebníků a organizátorů) z naší obce. Velmi 
kvalitní a navštěvované kulturní a společenské akce 
(zejména plesy) organizují naši fotbalisté, myslivci 
a  SRPDŠ naší školy. Všem členům těchto organiza-
cí patří poděkování za jejich ochotu a práci. Vedení 
obce si také váží spolupráce se Sborem dobrovolných 
hasičů a zásahovou jednotkou. Vedle jejich obětavé 
práce na ochraně zdraví, životů a majetku obyvatel 
přispívají hasiči také k rozmanitosti a rozvoji spolko-
vého a společenského života naší obce. Za dlouhole-

tou koncepční práci děkuji členům a funkcionářům 
FC Strání. Jejich mravenčí práce se stala základem pro 
vynikající výsledky nejen A mužstva, ale také se odrá-
ží ve velkém zájmu dětí a mládeže o fotbal. Poděková-
ní patří i rodičům a prarodičům dětí, kteří podporují 
své děti a vnuky v zájmu o sport a kulturu například 
tím, že je doprovázejí na zápasy mimo naši obec nebo 
jim pořizují a udržují kroje. Nesmíme zapomínat ani 
na činnost DTJ Květná, která organizuje řadu akcí a za-
střešuje řadu sportovních týmů. Děkuji i členům vo-
jensko-historického klubu, se kterým organizujeme 
oslavy konce II. světové války. Tato akce se díky jeho 
členům stala vyhlášenou v  širokém dalekém okolí. 
Za výbornou mohu označit spolupráci se základní a 
mateřskou školou. Oběma paním ředitelkám za spo-
lupráci děkuji a přeji jim, aby si i nové zastupitelstvo 
bylo vědomo klíčové role vzdělávání a výchovy dětí 
pro naši obec. Uznání patří i vedení DPS Strání a Čes-
kému červenému kříži Květná. V neposlední řadě dě-
kuji všem občanům, kteří se jakýmkoliv způsobem 
podílí na zkvalitnění života v naší obci, například tím, 
že udržují v  pořádku a čistotě okolí svých domovů. 
Věřte, že jsem mnohokrát slyšel slova chvály a uznání 
od návštěvníků naší obce o tom, že obec je upravená, 
čistá a žijí v ní přátelští a pořádkumilovní obyvatelé.  

Investice v obci a získávání dotací
Pro rozvoj obce jsou klíčové investiční akce a na ně 
navázané dotace. Obec má z vlastních zdrojů pouze 
okolo 7-8 milionů Kč ročně. K řádnému rozvoji obce 
jsou proto klíčové dotace. Ty jsou vždy určeny na 
konkrétní investiční akci a zpravidla nejsou nárokové. 
To znamená, že obec musí předložit kvalitní projekt, 
aby měla šanci peníze získat a získané finance musí 
investovat do předem schváleného záměru. Není to 
tedy tak, že obec získá peníze a poté si rozhodne, zač 
finance utratí. Všechny získané peníze musí obec vyú-
čtovat. Jak již bylo řečeno, z rozpočtu obce (bez získa-
ných dotací) zůstává na investice cca od 7 do 8 milio-
nů Kč ročně. Vzhledem k tomu, že obec v posledních 
čtyřech letech proinvestovala kromě svých vlastních 
prostředků další desítky milionů z dotací navíc, je jas-
né, že podstatným zdrojem rozvoje jsou právě dota-
ce a schopnost vedení obce dotace získávat. 
Navíc, téměř vždy dotace vyžadují tzv. spolufinanco-
vání z rozpočtu obce. Spolufinancování se pohybuje 
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od 10 do 40 % celkové částky nákladů. Jinými slovy, 
získá-li obec 80ti procentní dotaci např. na rekon-
strukci náměstí za 10 milionů, dotace činí 8 milionů 
a obec musí z vlastního doložit 2 miliony Kč. Platba 
DPH navíc často nepatří mezi uznatelné náklady, tak-
že tu obec platí celou. Nedávno jsem se setkal s výt-
kou, že v minulém roce činil rozpočet obce přes 80 mi-
lionů Kč, ale že taková částka není v obci vůbec vidět. 
Dotyčný si neuvědomil, že cca 40 milionů z  těch asi 
80 milionů byla dotace na opravu čistírny odpadních 
vod (ČOV), která nemůže být utracena za nic jiného 
než za tímto účelem. Pokud by dotyčný pozorněji četl 
obecní zpravodaj, ve kterém jsme o rekonstrukci ČOV 
pravidelně informovali, nebo by se na staveniště čis-
tírny byl podívat, asi by si podobné poznámky a ob-
viňování odpustil. Po odečtení dotace na ČOV a  ji-
ných pravidelných výdajů obce (energie, provoz školy 
a školek, mzdy zaměstnanců, opravy a údržba veřejné 
infrastruktury, zimní údržba, sečení travnatých ploch, 
veřejné osvětlení, dotace DTJ včetně provozu kou-
paliště, finance na provoz a údržbu fotbalového sta-
dionu a mnoho dalšího) zjistíme, že na investice nám 
z vlastního zůstane 7-8 milionů. Pokud od nich ode-
čteme ještě další miliony na spolufinancování dotací, 
tak z této částky mnoho nezbude.
Obec postupně dokončuje budování a obnovu klíčo-
vé infrastruktury, která se bez dotací neobejde. V po-
slední době to byla kanalizace, čistírna odpadních 
vod a momentálně započatá rekonstrukce úpravny 
vody. Tyto investiční akce nepatří k těm populárním, 
ale jsou naprosto nezbytné. Už jsme si jednoduše 
zvykli na to, že z kohoutku nám vždy teče voda a zá-
chod splachuje. Bez investic do vodohospodářské in-
frastruktury by toto ale zas až tak samozřejmé nebylo. 
A na rozdíl od řady okolních obcí, které vodohospo-
dářskou infrastrukturu prodaly, naše obec ji vlast-
ní a  provozuje sama. To nám umožňuje držet cenu 
vodného a stočného pro domácnosti a podnikatele 
na nižší úrovni než v  okolí. A protože rekonstrukce 
vodohospodářské infrastruktury, na kterou se nám 
podařilo získat dotace přes sto milionů korun, se blíží 
ke zdárnému konci, můžeme se v  dalších obdobích 
konečně soustředit na „atraktivnější“ investice, na-
příklad na stavbu multifukční haly nebo vybudování 
cyklostezky mezi ulicemi Pod Novou horou a Novou 
horou (za Chronotechnou). 

Kromě těchto plánů jsme už začali intenzivně praco-
vat na projektu rozšíření a rekonstrukce zázemí fotba-
lového stadionu a sportovního areálu za základní ško-
lou, jehož součástí by měla být i tréninková dráha pro 
hasiče. V současné době probíhá zpracování projektu. 
Předložení projektu na MŠMT ČR se předpokládá kon-
cem měsíce října, proto jeho realizace bude záležet 
na ochotě nového zastupitelstva a jeho schopnosti 
dotaci získat. Předběžná jednání o možnostech finan-
cování jsme vedli i v souvislosti s projekty víceúčelové 
haly a cyklostezky „za Chronotechnou“. Podrobnější 
informace o dotacích, které se nám v uplynulém vo-
lebním období podařilo získat, najdete v článku mís-
tostarosty Pavla Mimochodka, který má investice ve 
své kompetenci. 

Pozemkové úpravy a nový územní plán
Rád bych ještě stručně informoval o záležitostech, 
které jsme v tomto období již zahájily a které mají 
zásadní vliv na realizaci řady projektů a investic v bu-
doucnu. Po letech čekání jsme zahájili práce na no-
vém územním plánu a též se nám podařilo získat 
souhlas vlastníků více než 50% výměry katastru obce 
k realizaci tzv. pozemkových úprav. Tvorba územního 
plánu a realizace pozemkových úprav umožní obci 
naplánovat a posléze realizovat některé důležité in-
vestice a opatření, které momentálně nejsou možné, 
nebo by byly velmi komplikované. Jedná se například 
o už zmíněnou cyklostezku mezi ulicemi Pod Novou 
horou a Novou horou. První kroky k její stavbě už byly 
učiněny, bude ale záležet na novém zastupitelstvu, 
zda učiní další nezbytné kroky, bez nichž projektová-
ní a realizace cyklostezky nebudou možné (mimo ji-
ného je možné na tuto stavbu získat prostřednictvím 
hospodářského výboru Poslanecké sněmovny PČR 
dotaci). Obdobná situace panuje ohledně možnos-
ti rozšíření starého hřbitova za kostelem. Několikrát 
jsme jednali s  majiteli pozemků, které jsou potřeba 
k rozšíření hřbitova. Ti potvrdili zájem pozemky obci 
prodat. Tyto pozemky ale není možné podle platného 
územního plánu použít pro rozšíření hřbitova (nejsou 
vedeny jako pohřebiště), proto podnikáme opatření, 
aby v právě zpracovávaném novém územním plánu 
bylo možné hřbitov na tyto pozemky rozšířit. Na zdár-
ném dokončení pozemkových úprav záleží i možnost 
získat dotaci na vybudování komplexních protipo-
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vodňových úprav, na které čeká řada našich spolu-
občanů, kterým velká voda způsobuje škody na ma-
jetku. Jak z výše uvedeného vyplývá, řada důležitých 
záměrů a investic vyžaduje dlouhou a náročnou pří-
pravu, kterou jsme již započali. Není možné je usku-
tečnit hned např. bez vypracování nového územního 
plánu nebo výkupu pozemků. Věřím, že v dalším vo-
lebním období se nám podaří většinu těchto projektů 
realizovat.   
Vážení spoluobčané, dovolte, abych Vám ještě jed-
nou poděkoval za Vaši důvěru, spolupráci ale i pod-
měty a konstruktivní kritiku. Jak jistě víte, nepovažuji 
dlouhodobou kumulaci funkcí starosty a poslance za 
prospěšnou. Proto se již o pozici starosty neucházím, 
ale jsem připraven přispět k rozvoji naší obce z pozice 
člena obecního zastupitelstva nebo rady obce. Záleží 
však jen na Vás, na voličích, zda dostanu šanci využít 
možností poslance i pro naši obec.
Rozhodnutí Vás voličů, ať je jakékoliv, přijmu s poko-
rou. Přeji Vám šťastnou ruku.    

Váš 
Ondřej Benešík, starosta

Novinky z knihovny
Beletrie:
Zmrzlinové nebe – Clements, A
Smrt ve Vratislavi – Vondruška, V
Říše divů – Parker, R
Nejdelší jízda – Sparks, N
Zaříkávač andělů – Gray, K
Chuť do života – Pawlowská, H
Slunečnice – Mandausová, K
Šachmat láskou – kolektiv autorů
Odvlečená – Hayesová, S
Levhartice – Pekárková, I
Syn správce sirotčince – Johnson, A

Dětská literatura:
Piráti útočí – Gellersen, R
Honba za pokladem – Gellersen, R
Ostrov zamilovaných – Flegelová, S
ProPánaKrále! – Vladislav, J
Největší tajemství Leopolda Bumbáce – Budař, J

Naučná literatura:
Veselé čepičky – Rowe, L
Logopedie – Štěpán, J

Tereza Mimochodková, knihovnice
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Mikroregion Bílé Karpaty 
na Slavnostech vína 
v Uherském Hradišti
Již 12. ročník Slováckých slavností vína a otevřených 
památek v Uherském Hradišti se uskutečnil o víkendu 
12. - 14. září 2014. V rámci Mikroregionu Bílé Karpaty 
se zúčastnila i obec Strání. Od  samého rána nám po-
časí moc nepřálo, ovšem v době průvodu se umoud-
řilo a naši krojovaní reprezentanti mohli vystoupit 
v plné parádě. V  Uh. Hradišti sklidili velký potlesk a 
úspěch. V krojovaném průvodu se předvedlo více jak 
80 obcí a  přibližně 3 500 krojovaných. Stanovištěm 
Mikroregionu Bílé Karpaty se stala tradičně  Galerie 
Slováckého muzea, kde naši obec reprezentovaly 
folklorní soubor Javorina, ženský pěvecký sbor Netá-
ta a  cimbálová muzika Jakub. Na programu MBK vy-
stoupil také národopisný krúžek Dolněmčan, mužský 
pěvecký sbor Dolněmčané, ženský pěvecký sbor Te-
tičky z Dolněmčí, FS Horněmčí. Velký potlesk získalo 
také vystoupení FS Javorina a ženského pěveckého 
sboru Netáta na hlavním pódiu na Masarykově ná-
městí. Atmosféra i nálada, kterou vytvářeli účinkující 
společně s návštěvníky, byla jedinečná a vskutku ve-
selá. Děkujeme všem, kteří se vydali na Slovácké slav-
nosti vína a předvedli kus naší kultury. 

Jana Bruštíková, tajemník Mikroregionu Bílé Karpaty

Rozlouení s prázdninami
Poslední prázdninovou sobotu připravila obec Strání 
pro děti v naší obci Rozloučení s prázdninami. O zába-
vu se postarali bratři Chabičovští, kteří si pro děti při-
pravili spoustu zábavy, tance, soutěží, kouzel a čar... 
Nechyběl Mickey Mouse, ze kterého děti nemohly 
spustit oči. Děti si mohly nechat namalovat obrázek 
na obličej, nebo zařádit na skákacím hradě. Doufám, 
že se tato akce dětem líbila a časem se stane  tradicí.

Jana Bruštíková, IC Strání
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Po celý uplynulý školní rok spolupracovala naše ško-
la se školou Podolie na Slovensku na realizaci aktivit 
trvalé udržitelnosti dvou mikroprojektů.
Mikroprojekt „Zbližovanie dětí a mládeže cez 
vzájemné spoznávanie jazykov, folklóru a obcí 
Podolie a  Strání“ realizovala ZŠ a MŠ Podolie a my 
jsme přeshraničním partnerem.
Ve třetím roce trvalé udržitelnosti zpracovávali žáci 
8. tříd ze starých kronik obou škol historii družebních 
setkávání zaměstnanců a žáků při různých příležitos-
tech. Společným výstupem byly dvě prezentace, jed-
na za slovenskou a druhá za českou stranu a společné 
setkání na Javořině. Zde se žáci zúčastnili zážitkové-
ho učení ve výukovém programu „Člověk a technika“ 
a společně absolvovali prohlídku vysílače na Javořině. 

V mikroprojektu „ Společné poznávání Zlínska 
a Trenčínska aplikací twinningu a ICT“ jsme hlavní 
partner a Podolie přeshraniční partner.  
Ve třetím roce trvalé udržitelnosti žáci sedmých tříd 
obou škol shromažďovali materiály o zeměpisných 
zajímavostech svých krajů, které zpracovávali do pre-
zentací. Žáci ze Strání tvořili na téma „Zeměpisné za-
jímavosti Zlínského kraje“, žáci z Podolia „Zeměpisné 
zajímavosti Trenčanského kraje“. 
V  červnu 2014 žáci naší školy navštívili Podolie, kde 
jim jejich slovenští kamarádi předvedli připravenou 
prezentaci a společně navštívili hrad Beckov. Totéž 
proběhlo opačně: žáci Podolia navštívili Strání, kde 
jim byla předvedena prezentace a žáci společně na-
vštívili Moravské sklárny Květná. 

K 1. září 2013 byl zahájen první rok udržitelnosti pro-
jektu přeshraniční spolupráce „Dětské umění překo-
nává hranice“. Vzájemné poskytování vybavení, pro-
stor a hlavně obětavých učitelů umožnilo vzdělávání 
širokého spektra uměleckých oborů. Žáci tak mohli 
navštěvovat keramické oddělení, moderní a lidový 
tanec, hru na bicí a hru na housle.

Projekty EU na ZŠ a ZUŠ Strání
Výuku zajistili zkušení pedagogové a přispěli tak ke 
zvýšení dostupnosti a kvality vzdělávání v našem pří-
hraničním regionu. Výměna zkušeností a dobré praxe 
ve všech rovinách základního uměleckého vzdělávání 
mezi oběma školami vedla k navázání odborné spolu-
práce, ale také k navázání vzájemného přátelství. Žáci 
se kromě poznatků a dovedností v uměleckých obo-
rech učili překonávat jazykové bariéry. 
Jediným omezujícím faktorem po vstupu obou zemí 
do Schengenského prostoru zůstávají zpřetrhané 
dopravní linky. Proto jsme opět využívali služby sou-
kromého dopravce, který se pravidelně stával mezi-
národní linkou mezi obcí Strání a Moravské Lieskové. 
Žáci svým uměním obohatili kulturní život obcí 
a okolí. Výtvarníci předvedli svá díla na Vánočních díl-
ničkách, Jarním a velikonočním tvoření a na výstavě 
Recyklace aneb druhá šance designu. Navštívili také 
Slovenské národné muzeum. Moderní tanečníci zor-
ganizovali Vianočné vystúpenie, utkali se v taneční 
soutěži Pohyb bez bariér a reprezentovali na vystou-
pení v KD Nové Mesto nad Váhom. Lidový tanec na-
vázal spolupráci se straňanským souborem Javorinka, 
výsledkem byla společná vystoupení na Martinských 
hodech, v programu Štěpánského koledování, v rám-
ci Fašankového festivalu ve Strání a na Akademii ke 
Dni matek. Žáci hudebního oboru se prezentovali na 
besídkách a koncertech ZUŠ Strání a ZUŠ Moravské 
Lieskové. 
Velké poděkování patří představitelům obou obcí, 
kteří pochopili, jak důležité je podporovat vzdělání 
našich dětí a zasadit tak semínko vzájemné meziná-
rodní spolupráce České a Slovenské republiky.  Rok 
2013/2014 byl zcela financován z rozpočtu obcí. 
Věříme, že vynaložené úsilí bude i nadále přinášet 
pozitivní výsledky a bude základem pro přátelské 
sousedské vztahy hraničních obcí Strání a Moravské 
Lieskové.

Moderní tanec Hra na bicí Keramika SR Lidový tanec Hra na housle Keramika ČR

15 žáků 2 žáci 8 žáků 13 žáků 4 žáci 15 žáků

Celkem 57 žáků
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Nadále pokračovala výuka AJ v  prvních a druhých 
třídách pod projektem „Inovace a rozšíření výu-
ky AJ na ZŠ Strání“. Jeho realizace byla ukončena 
k  31. 12. 2011.
Od 1. 1. 2014 probíhá třetí rok udržitelnosti projektu. 
Od 1. 9. 2012 probíhá výuka v jednotlivých skupinách 
jako povinný předmět. Výukou prošlo v období od 
1. 9. 2013 do 30. 6. 2014 38 žáků 1. ročníku a 38 žáků 
2. ročníku. V  rámci pětileté udržitelnosti je výuka fi-
nancovaná z rozpočtu obce. 

V uplynulém školním roce jsme byli nadále partnery 
v projektu „Zavedení informačního systému do ven-
kovských základních škol“, jehož cílem bylo vytvoření 
uceleného komunikačního systému základních škol s 
rodiči. Díky partnerství jsme získali zdarma přístup do 
webové aplikace, kterou můžeme využít pro elektro-
nickou žákovskou knížku a elektronickou třídní knihu. 
Do projektu byli zapojeni učitelé 5. – 9. ročníku.
Škola dostala v  rámci tohoto projektu do výpůjčky 
9 ks notebooků.

Od září 2013 realizuje Střední odborné učiliště Uher-
ský Brod projekt s  názvem „Centra přírodovědného 
a technického vzdělávání pro moderní výuku žáků 
středních a základních škol ve Zlínském kraji“, který je 
zaměřen na spolupráci středních škol se základními 
školami. Tato spolupráce se realizuje prostřednictvím 
metodické podpory pedagogů i cílenými investicemi 
do technického vybavení škol. 
Od listopadu 2013 na naší škole probíhala volnočaso-
vá aktivita Technické práce. SOU Uherský Brod nám 
poskytla stavebnice Merkur, model závodního auta 
a sady s nářadím, díky kterým se žáci více seznámili 
se zpracováním kovů, dřeva a konstrukcí automobi-
lu. Na každý kroužek bylo připraveno pro žáky malé 
občerstvení. 
V časovém období únor až červen 2014 se žáci naší 
školy účastnili výuky v dílnách SOU v rámci předmětů 
Pracovní činnosti a Technické práce. 
Cílem projektu bylo zvýšení zájmu o studium řeme-
slných učebních oborů a zvýšení manuální zručnosti 
žáků základních škol.

V letošním školním roce 2014/2015 je škola zapojena 
do projektu „Let’s speak together!“ Projekt si klade 

za cíl zkvalitnit výuku cizích jazyků, především AJ, ve 
školách. V rámci tohoto projektu bude škola využívat 
rodilého mluvčího, který bude naši školu navštěvo-
vat od 1.10.2014 každý pátek a bude v rámci výuky 
konverzovat s žáky v cizím jazyce. Rodilý mluvčí bude 
zaměstnancem Jazykové školy Polyglot a škola ho 
může využívat ve výuce bezplatně. Stejně tak bude 
k dispozici pedagogickým zaměstnancům, 2 hodiny 
pro začátečníky a 2 hodiny pro pokročilé.

Od 1. 9. 2014 je škola partnerem v projektu „Využívá-
me ICT ve škole“. Cílem projektu je další vzdělávání 
pracovníků škol se zaměřením na zvýšení integrace 
informačních a komunikačních technologií (ICT) do 
výuky. Z projektových prostředků bude pořízeno 10 
ks mobilních dotykových zařízení – tabletů.

Podrobné informace o všech zmiňovaných projek-
tech najdete na webových stránkách školy a partner-
ských škol.

Mgr. Iva Stupková
Anna Přikrylová
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V  letošním školním roce  budeme čerpat z  moud-
rosti pohádek. Seznámíme se s klasickými pohádka-
mi. Společně si budeme vyprávět, hrát, naslouchat, 
prožívat role jednotlivých hrdinů pohádek. Budeme 
porovnávat, co může být jen v  pohádce. Získáme 
mnohá ponaučení pro náš skutečný život a poznatky 
o tom, že v   pohádkách vždy vítězí dobro nad zlem. 
Poznáme, co je dobré a co špatné, co nám prospívá 
a co škodí. Prostřednictvím kladných charakterových 
vlastností hrdinů budeme ovlivňovat své jednání, 
posílíme mnohé dětské sebevědomí, sebejistotu. Bu-
deme poznávat své okolí, rodinu, ale především sami 
sebe, co dovedeme. Vytvoříme si pravidla soužití. Ve 
společenství dětí si najdeme své místo, budeme hle-
dat kolem sebe nové kamarády. Dítě zjistí, že existuje 
nejen slůvko já, ale i my.

Prvním společným poznáním bude, že jsem človíček a 
patřím mezi lidi.

Co nám k tomu přispěje?
- Akce s hasiči o  bezpečnosti
- Divadelní pohádky v Uherském Brodě
- Pohádkové odpoledne s rodiči
- Maňáskové divadlo
- Četba babiček v MŠ
- Odpoledne s rodiči - kreslení pohádek a povídání
- Dramatizace pro maminky
- Pohádkové olympijské hry aj.

V pohádce hledám bezpeí, sbli�ujeme se
Pozvánka 
Zveme vás na výstavu prací dětí z MŠ s názvem:   Svět 
očima dětí
jsou to práce z projektů:
- Kam vítr zavál lipový list aneb poznávám svět.
- Sklenička Sonička se schovala v kufru aneb putování 
po světě.
Od 12. 9. 2014  v multifunkčním sále ZŠ. 
Těšíme se na vaši návštěvu.

Poděkování
Děkujeme Obci Strání  a firmám za zhotovení  nové  
přírodní zahrady ve Strání a nové výdejny v Mateřské 
škole Květná.

Děkujeme všem příznivcům naší školy za dary a velmi 
dobrou spolupráci. 

   Jana Bruštíková, ředitelka MŠ
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Podkování
Touto cestou bych chtěla poděkovat osobnímu tre-
nérovi panu Vladimírovi Autratovi, který mne trénuje 
od mých sedmi let, za veškerou péči, obětavost  a tr-
pělivost na trénincích Tenisu. Upřímně děkuji hlavně 
za životní úspěch, kterého jsem díky němu dosáhla 
na Tenisové exhibici v Německu - Vladasen.

Děkuje Eva Lužová

TKK pi DTJ Kvtná informuje 
Tenisový klub - DTJ Květná informuje:   Fandové te-
nisu ve Květné měli možnost v sobotu 19. července 
2014 už tradičně být svědky populárního meziná-
rodního tenisového turnaje ve čtyřhře mužů GLASS 
CUP KVĚTNÁ 2014. Celkem 15 párů z Nového Města 
n.  Váhom, Staré Turé, Myjavy, Bratislavy, Slavkova, 
Nivnice, Uh. Brodu, Uh. Hradiště a samozřejmě i do-
mácích tenistů využilo nádherného tenisového poča-
sí a předvedlo urputné a hodnotné boje o prvenství. 
Celou akci připravili obětavci našeho TKK: M. Kubela, 
J. Šimovcová a P. Kolaja. Výsledky: 1. bratři Smetano-
vi - Nivnice, 2. Jakubec - Záhradský - Bratislava, 3. Za-
hradník M. - Šimovec M. - TKK  a Viceník - Gureň - Uh. 
Brod. Ceny do turnaje věnovali: Glass sklo Breznický 
L., Pojišťovna - Uniqa, Tekko - Uh. Brod, Obec  Strání, 
Pohostinství U Skláren, Pohostinství Pečvik, M. S. Niv-
nice, Sport bar Číro, Čeme s.r.o. Drahy. Alespoň tou-
to cestou sponzorům moc děkujeme! Dne 2. srpna 
2014 proběhly na sport. areálu DTJ ve Květné ,,HRY 
DTJ,,.  Dvanáct domácích pořadatelů připravilo pro 
48 sportovců z Třebíče, Jemnice, Fryšavy, Nezdenic, 
St. Turé a  domácí soutěže v pétanque, tenisu a vo-
lejbale. Samozřejmě byli vítězové i poražení, ale pře-
devším zvítězila velká snaha si zasportovat.  Nesmím 
opomenout a vyzvednout i individuální úspěchy na-
šich mladých tenistů. Jakub Barták se konečně dočkal 
skvělého úspěchu, v Uh. Brodě zvítězil na tenis. tur-
naji staršího žactva (do 14-ti let) ve dvouhře a Adam 
Mikušík na tenis. turnaji ve Starém Městě v kategorii 
mladších žáků (do 12-ti let), rovněž ve dvouhře, ob-
sadil skvělé 3. místo! Oběma gratulujeme! Potěšitelná 
je i skutečnost, že zaznamenáváme na kurtech DTJ 
zvýšený zájem o tenis a kupodivu nejen u našich spo-
luobčanů, firemních organizací ale i tenistů z nedale-
kého Slovenska.

Za TKK Autrata Vladimír
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Není to tak dávno, co jsem se dozvěděl o tom, že Strá-
ní připravuje svůj hokejový tým. Říkal jsem si, že jde 
nejspíš o nějakou hecovačku na úrovni rybníkářského 
hokeje a tudíž jsem tomu velkou pozornost nevěno-
val. Uplynula krátká doba a já sedím u počítače a do-
pisuji si s jedním z hlavních aktérů hokejového týmu 
HC Strání Jeňú Havlíkem a začínám si uvědomovat, 
že tohle není pouze chvilková záležitost. Za názvem 
HC Strání se skrývá odhodlaný tým urostlých chlapů, 
kteří to myslí opravdu vážně. Jeňu si pamatuji jako 
týpka z dob zámečkarských let. Tehdy početná par-
ta charismatických kluků pořádala zápasy, turnaje a 
různé klučičí vylomeniny. Pamatuji si různé hry na do-
bývání území a nebo třeba hledání pokladů. To víte, 
že na desetiletého kluka tehdy taková parta týpků s 
Jeňú uprostřed působila jako straňanské stínadla. Ka-
ždý k nim chtěl patřit. No a teď sedím s tímto klukem 
u počítače, dělí nás nějaká ta stovka kilometrů a píše-
me si o tom, jak si jedním hokejovým počinem splnila 
velká část oné zámečkarské party svůj chlapecký sen. 
Co dodat, jsem zase rád, že můžu být u toho.

Jeňo, kdo přisel s nápadem založit hokejový tým ve 
Strání?
Pokud se ohlédneme zpátky do historie, myšlenka or-
ganizovaného hokeje nastala někdy v 90. letech, kdy 
se party nadšenců domluvily a začaly hrávat hokej na 
brodském zimním stadionu. Kupovaly se kompletní 
hokejové výstroje, kde hlavní roli měl brankář, protože 
zakončení do odkryté branky s kužely nebo střelba na 
kompletně vystrojeného gólmana je velký rozdíl. I borci 
dnešního týmu si postupně prošli těmito začátky a po-
stupně se zrodila kostra týmu, která dlouhé roky jezdila 
hrávat do Trenčína, na tamní stadion MG Ring. Vědě-
li jsme, že amaterská soutěž na uherskobrodsku se už 
hraje, nicméně trvalo to až do letošního jara, než jsme si 
řekli, že do toho půjdeme. Je nutné zdůraznit, že nadšení 
je jedna věc a zajištění celé sezóny věc druhá - na počát-
ku, ta důležitější část.

No dobře, ale kdo je v týmu? Kdo má jaké role? Kdo 
je kapitán, trenér, atd.?
Omlouvám se, za tolik otázek na jednou.
V poho, někteří hráči už nastoupili za jiné mančafty 
a AHL (amatérská hokejová liga) si už vyzkoušeli. Proto 
jsme věděli, že to není hokej “pro zelenáče”, ale je potře-
ba mít svoji kvalitu. Osa týmu, která je celá ze Strání byla 
doplněna o 4 borce ze Slovenska, kteří proti nám hrávali 

dřív v Trenčíně. Pravidla soutěže dovolují mít jednoho 
hráče, dříve hrávajícíhol hokej závodně a tím je naše 
střelecké eso Radim Zderčík. Kapitánem týmu je zkuše-
ný Radim Polanský, který je schopný hrát skvělou par-
tii v obraně i útoku. Nejstarším hráčem je Petr Popelka, 
který bude brzy slavit půlstoletí. V bráně nám stojí velká 
jistota Radek Janošík. Myslím, že alchymie mužstva je 
skvěle namíchaná, máme jak mladé pušky, tak zkušené 
harcovníky. Trenérem mužstva je Karel Gryc, člen zastu-
pitelstva obce. O skvělou náladu se starají kustodi Josef 
Popelka (Gretzky) a Josef Zámečník (Čaba). Technickou 
podporu představuje Martin Havlík (Chytroš).

Proč hokej? V čem je hokej pro kluky tak poutavý?
Tuhle otázku ať zodpoví celý národ, proč je hokej v naší 
zemi jednička.

Nojo, rozumím. Dobře, ale ten sport je přece i fi-
nančně náročná záležitost. Jak moc je těžké pro 
kluky z dědiny hrát hokej?
Už na začátku jsme věděli, že bez sponzorů to nepůjde. 
V srpnu proběhlo víkendové soustředění, bylo potřeba 
zakoupit dvě sady dresů, platí se ledová plocha na ka-
ždé utkání, rozhodčí a ostatní nezbytné věci. Finanční 
zajištění celé sezony se pohybuje okolo 100 tis. Kč. HC 
Strání funguje pod hlavičkou Sportovního klubu Strá-
ní, zapsaný spolek (dříve občanské sdružení) a je tedy 
možnost daňového odpočtu, pokud nám bude poskyt-
nutý sponzorský dar. Abychom byli maximálně férový, 
založili jsme transparentní účet, který je k nahlédnutí 
na webu. Hokej bohužel není levná záležitost a to jsem 
opoměl vlastní hokejovou výstroj, která se pohybuje ko-
lem 20 tis.

Co obec? Počítáte ve spolupráci i s obcí? Třeba fot-
balový tým je ve Strání myslím zaběhnutá věc a teď 
funguje velice dobře.
Bez spolupráce s obcí by to určitě nešlo. A jsme moc rádi, 
že nám obec maximálně vyšla vstříc. Je krásné, když se 
potkáte se starostou a on se hned ptá, jak jsme hráli. Do 
budoucna plánujeme nějaké akce, zváště pro nejmenší 
a obec bude první, koho budeme
informovat.

Ok, poďme tedy přímo ke hře jako takové. Zkuste 
popsat vaši hru? O co se opírate? Na čem stavíte? 
Co byste měli zlepšit?
Naše hra je postavena na obrovském nasazení a vyvá-
ženosti jednotlivých formací. I když první elitní řada má 

Strání �ije hokejem: „Splnili jsme si svj chlapecký sen!“
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jistě ambice dávat více branek. Je důležité aby v týmu 
panovala zdravá atmosféra a všichni tahali za jeden 
provaz. Je skvělé vidět už na rozbruslení, že si to užívá-
me a jezdíme na zápasy ve velkém počtu hráčů. Zatím se 
nám podařilo vždy postavit tři pětky a soupeře utahat. 
A nesmíme zapomenout na jednu podstatnou věc. Fa-
noušci jsou našim šestým hráčem v poli. To víte, vyrostli 
jsme na rybníku a když se hráč ohlédne na tribunu a vidí 
je, jak povzbuzují, tak Vám garantuji, že na ledě nechá i 
duši.

Kde vlastně trénujete?
Tréninky budou probíhat na ledě v Uherském Brodě, pří-
padně v Trenčíně, kde už máme nějaké kontakty. Přes tý-
den je bohužel většina hráčů rozeseta po celé republice, 
proto je možnost ledu celého mužstva jenom o víkendu, 
kdy zrovna nehrajeme mistrovské utkání.

Jak takový trénink probíhá? Nepočítáte do budouc-
na s oficiálním trenérem? Přece jen nemusí dělat 
dobrotu, když si hráči vytýkají, kdo co dělá špatně? 
Pak by to mohlo narušovat pohodu v týmu při zápa-
se? Nemyslíš?
Máš naprostou pravdu. Je důležité, aby nad hráčema 
stál člověk, který má respekt. Máme velkou výhodu, že 
kamarádi ze Slovenska hokejem žijí a někteří už mají 
něco odtrénováno. Trenér Gryc se proto s nima může 
podělit o cenné zkušenosti. A když to nejde po dobrém,
tak poslední slovo má přece kapitán, ne?

Co soupeři? Máte hlavního rivala?
Jelikož jsme nováčkem v soutěži, tak je pro nás každý 
soupeř velká neznámá. Nicméně bude asi panovat větší 
rivalita, když nastoupíme proti mužstvům “od vedle”- 
Březová, Suchá Loz, Bánov...velká škoda, že byla vylou-
čena Korytná.

Hokej je tvrdá hra ... nemáte z něj strach? Přece jen 
to není vaše povoláni. Každý pracuje, nemůže si do-
volit být vážně zraňený ...
Tvrdost k hokeji samozřejmě patří. Z tohoto pohledu 
byly regule AHL upraveny tak, že nesmí docházet k tvr-
dým střetům u hrazení. Pevně doufám, že všechno bude 
v naprostém pořádku.

K hokeji patří i známé hokejové pěstní souboje. Jste 
na to připraveni? Je v týmu ZLÝ MUŽ? :)
Samozřejmě, že jsme připraveni. ZLÍ jsme všichni!

Splnili jste si s klukama chlapecký sen? Co by bylo 
tedy vaším hokejovým snem?
Zajímavá otázka. To si piš, že jsme si splnili chlapecký 
sen. A ten hokejový je nasnadě: Chceme, aby se naše hra 
líbila Vám - fanouškům a Strání bylo na svůj mančaft 
hrdé, tak jako na fotbalisty.

Kdyby se chtěl k vám někdo šikovný přidat, má šan-
ci? Co může udělat? Jaké jsou podmínky a kriteria?
V tuhle chvíli je soupiska pro sezónu 2014/2015 uzavře-
na. Je to pilotní projekt, který nám má ukázat, že na to 
máme. Pevně věřím, že příští rok do mužstva přivedem 
další nadšence z dědiny, kteří budou mít zájem a budou 
patřičně hokejově vybavení.

Rozhovor půjde do zpravodaje a na facebook Strá-
ní. Co bys vzkázal fanouškům?
Sledujte naše internetové a facebookové stránky, kde 
Vás o všem budeme informovat. A hlavně nám fanděte!

Rozhovor poskytl Jan Havlík #79, předseda Sportov-
ního klubu Strání, z.s.

Antonín Reňák, Smedoma o.s.
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Vicemistr R BMX 2014 
David Pagá osmý v Evrop 
a desátý na svt
Vicemistr České republiky BMX 2014 David Pagáč ze 
Strání, který je členem Tufírteamu Míkovice zamířil 
v letošním červenci po mistrovství ČR ve výborné for-
mě zabojovat do dánského Roskilde na Mistrovství 
Evropy. Davidovi se podařilo probojovat až do vytou-
ženého finále, kde mu však po startu jezdci zavřeli  
dráhu a skončil  na osmé příčce. V bikrosovém světě 
je  účast na evropském  finále velký úspěch takže se 
po prvotním pocitu zklamání dostavila spokojenost. 
Červencový kolotoč závodů David završil účastí na 
mistrovství světa BMX v holandském Rotterdamu, 
aby poměřil síly se světovou špičkou a získal pro čes-
ké barvy co nejlepší umístění. V kvalifikačních jízdách 
obsadil dvě třetí a jedno druhé místo, čímž si zajistil 
postup do osmifinále. David pokračoval dál, v osmifi-
nále i ve čtvrtfinále dojel druhý a postoupil do semi-
finále. Finále bylo na dosah, ale vyšlápnutý pedál na 
startu Davida zpomalil a i když bojoval až do konce, 
postupové 4. místo do finále  mu uniklo o centimetry. 
Davidovo 5. místo v semifinále mu vyneslo celkově 
10. místo ze 122 jezdců z 20 zemí v kategorii boys 12.
David se ze závodů vrátil bez zranění a s dobrými vý-
sledky. Nyní jej po krátké regeneraci čeká dlouhodo-
bá příprava, aby opět za rok zkusil zabojovat na ME 
v Holandsku a MS v belgickém Zolderu.

Rodiče Davida Pagáče děkují Obecnímu úřadu Strání 
za sponzorský dar.

Kapliky, sakrální a jiné 
památné stavby ve Strání
To je název výstavy obrazů Stanislava Knotka, která 
byla zahájena 29.  6.  2014 v  galerii na Zámečku. Vý-
stavu zahájil poslanec PS ČR a starosta obce Ondřej 
Benešík, který ocenil přínos takového tématu výstavy 
pro rozšíření kulturně historického povědomí přede-
vším mladších spoluobčanů. Srdečnou  atmosféru vy-
tvořil mužský pěvecký soubor S. E. N. Svým vystoupe-
ním jak na začátku, tak na závěr vernisáže. 
Úvodní slovo přednesl Otec Jan Hrudík. S velkou po-
zorností a zájmem vyslechli všichni jeho kultivova-
né povídání o významu jednotlivých sakrálních sta-
veb a křížů pro duchovní a společenský život v obci. 
Se znalostí historických dat nás seznámil i s konkrét-
ními událostmi, které jsou spojeny se stavbou kapli-
ček, božích muk a křížů rozmístěných na různých mís-
tech v obci. Bylo by žádoucí, aby tento kvalifikovaný 
historický exkurz od Otce Hrudíka byl zaznamenán 
v písemné podobě a dostupný pro všechny naše ob-
čany i návštěvníky obce.
Sám autor výstavy se pak vyslovil k danému tématu 
z pohledu výtvarníka - krajináře. Všechny zobrazené 
sakrální a památné stavby mají vedle duchovního 
a  společenského významu i velký význam estetický, 
jsou odkazem a poučením pro dnešek. Jsou ukázkou 
toho, jak člověk může zasahovat do krajiny, aniž by ji 
poškozoval esteticky. Ba naopak obohacoval, oživo-
val o lidské příběhy. Krásně to napsala Mgr. Petra Po-
pelková v průvodním slovu pro tuto výstavu. Uvedu 
jen závěr: ... Projděme se spolu s  malířem panem Sta-
nislavem Knotkem naší straňanskou vesničkou. Zastav-
me svoje kroky a i myšlenky u kapliček a křížů, které jsou 
jako perličky rozsypané u našich cest, políček a luk jako 
jednotlivá zrnka růžence. Jsou jedinými a tichými svěd-
ky všeho, co se tu kdy událo a nikomu to neprozradí. Au-
tor ji za tato slova moc děkuje.  

Stanislav Knotek
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Cestování s folklórem
Ještě než prázdniny začaly, už jsme věděli, že budou 
folklórem naplněny. Proto jsme kroje vytáhli, nástroje 
naladili, hlasivky rozezpívali a nohy roztančili. 
A tak jsme se vydali na trať plnou zážitků a dobrodruž-
ství. Naše první zastávka se konala ve Strážnici, kde 
vystoupili s tancem „Pod šable“ kluci z Javoriny a Mla-
dí Bruštíci. Pokračovali jsme na Březové, kde tradičně 
jezdíme každý rok. Tou nejnáročnější částí prázdnin 
se stala cesta za Mezinárodním folklórním festivalem 
do Francie. Byla obtížná, ale zároveň nezapomenutel-
ná. Zde jsme poznali spoustu nových kamarádů růz-
ných národností a seznámili jsme se s jejich kulturou. 
Ze zájezdu jsme si odvezli hodně zkušeností, ale hlav-
ně krásné vzpomínky. Sotva jsme se vzpamatovali 
z týdenního pobytu ve Francii, čekalo nás vystoupení 
na Javořinských slavnostech. Přehoupl se červenec 
a  nastal srpen, kdy každý víkend na nás čekaly nej-
různější akce, na kterých jsme účinkovali. Navštívili 
jsme slovenský Senec, ale i Folklórní den ve Slavkově 
a nechyběli jsme ani na dožínkové pouti v Dubu nad 
Moravou. Tuto rušnou letní sezónu završil přátelský 
turnaj ve fotbale, kde se setkaly okolní soubory. Bě-
hem vystoupení nás doprovázela jak CM Strýci, tak 
i CM Jakub, kterým také patří velké díky.
Konec prázdnin jsme si zpestřili posezením ve stra-
ňanském Sklépku. A teď už nám nezbývá nic jiného, 
než čerpat síly na 30. výročí Javoriny ze Strání.

Eva Grebíková a Tereza Halodová

FS Javorina dkuje
Za celý folklorní soubor Javorina bychom chtěli podě-
kovat obecnímu úřadu a statku Strání a dále firmám 
V.S.B.P.,  Slovácké strojírny a Pivovar Uherský Brod, 
jejichž sponzorské dary nám umožnily pokrýt znač-
nou část nákladů spojených s cestováním a celkovou 
činností souboru.  Velký díky patří také SDH Strání za 
ochotnou spolupráci při zajištění dopravy na okol-
ní vystoupení a všem dalším, kteří soubor jakkoliv 
podporují. 

Děkujeme!
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Ke  si já zazpívám...
(aneb ohlednutí za inností a vystoupeními �S Netáta)
Rok 2014 je jistě pro všechny členky Netáty protkán 
jako pavučina krásnými písničkami, vystoupeními 
a zpíváním. Od začátku roku jsme se intenzivně chys-
taly na různé akce, nejen doma ve Strání, ale i mimo 
náš region. Ráda bych zde vzpomenula alespoň ně-
které akce, kterých jsme se mohly účastnit a prezen-
tovat tak naši obec, kroje, písně a zvyky.
Jako již tradičně i v tomto roce jsme zahajovaly s paní 
Vlastou Grycovou, její cimbálovou muzikou a muž-
ským sborem S.E.N., festival masopustních tradic. Ten 
byl otevřen výstavou fotografií PhDr. Pavla Popel-
ky  CSc., pod názvem Podoby vody. O vodě a jejich 
podobách se nejen mluvilo a zpívalo, ale dokonce 
došlo i na degustaci některých minerálních prame-
nů z blízkého okolí naší obce, kterou připravily pro 
návštěvníky výstavy členky sborku. V pátečním fa-
šankovém pořadu si rovněž Netáty zazpívaly i střih-
ly divadelní roli havajských tanečnic, či straňanských 
zbojníků.
I v dalších jarních měsících jsme neměly o vystupo-
vání a zpívání nouzi. V měsíci březnu jsme navštívi-
ly Louku, kde se konal již tradiční Lúcký košt trnek 
od varených až po tekuté. Kromě nás zazpívaly také 
sbory z Prušánek a Kútú. No a hned poté jsme vyces-
tovaly zase do Kyjova, kde se uskutečnilo Jarní zpí-
vání před místní radnicí. Spolu s námi vystoupily MS 
z Hané, Olomouce, Moravan, Vlčnova, Kudlovic, Staré 
Břeclavi a samozřejmě také domácí MS z Kyjova a ŽS 
Tragačnice, které celou akci organizačně zaštítily hu-
mornými scénkami. V měsíci dubnu jsme ještě zaví-
taly do dalekých Dolních Dunajovic, kde jsme kromě 
zpívání dostaly i pozvání do vinného sklepa na degu-
staci vína od členů místního mužského sboru. S ve-
selou náladou a písničkou na rtu jsme se pak vracely 
v nočních hodinách k našim domovům.
Koncem měsíce dubna zavítal do naší obce štáb ČT 
Brno s režisérkou pořadu Folklorika paní Darjou Hru-
bou. ŽS Netáta s paní Vlastou Grycovou a MS S.E.N., 
se podílel na natáčení pořadu s názvem: Rituály na 
cestě životem o věcech, které k životu neodmyslitel-
ně patří (rituály provázející dospívání, sexuální výcho-
vu, svatbu, rození dětí a všechny další věci života) a o 
nichž se leckdy stydíme mluvit, ale ne zpívat. Pořad 
byl odvysílán začátkem měsíce května.

K dalším významným akcím patřilo jistě také červno-
vé zpívání v Muzeu Jana Amose Komenského v Uher-
ském Brodě. V pořadu Písně milostné, který připravil 
PhDr. Pavel Popelka byl uveden a pokřtěn nový CD 
nosič O lásce straňanské zpěvačky a legendy morav-
ského folkloru paní Vlasty Grycové. Atmosféra celého 
večera se nesla v duchu krásných balad a písní, které 
autor pořadu prokládal svými básněmi a úvahami k 
jednotlivým skladbám. Křest tohoto CD se následně 
uskutečnil i ve farní Dvoraně ve Strání. Touto cestou 
chceme také poděkovat za přizvání k natáčení tohoto 
nosiče. Pro některé z nás to byla první zkušenost s na-
hrávacím studiem.
Začátkem července jsme na březovské Cyríle zazpíva-
ly na křtu nového zpěvníku manželů Provodovských 
Na Brezovej tri ulice, jehož kmotrou  se stala paní 
Vlasta Grycová.
Ani v letních měsících jsme nezahálely a kromě do-
volené se dále scházely a nacvičovaly na nadcházející 
akce a vystoupení a těšily se ze setkání s příjemnými 
lidmi. Některé členky se vypravily i do daleké Francie 
podpořit FS Javorina na mezinárodní folklorní festival 
v Bray-Dunes.
V červenci nás také chlapi z MS Hútek pozvali na Bá-
novské léto, kde jsme se setkaly s českým hercem 
a divadelním pedagogem panem Aloisem Švehlíkem. 
Aj našim Seňákom už po nás asi bylo smutno, tak si 
s  nama zazpívali u Štrbákovca se sborama z Derfle, 
Kunovic a Klebetnicama z Hluku.
Na hanáckou dožínkovou pouť do Dubu nad Mora-
vou jsme vyjeli předposlední víkend v srpnu s FS Ja-
vorina, CM Strýci a MS S.E.N. Tato pouť se konala pod 
záštitou ministra zemědělství Mariana Jurečky. Zde 
jsme se také účastnili v krojích slavnostní děkovné 
mše svaté, kterou celebroval náš rodák, generální vi-
kář P. Josef Nuzík. Dostalo se nám zde vřelého přijetí 
od P. Jana Korneka i všech organizátorů. Po výtečném 
obědě se v přilehlé stodole uskutečnilo vystoupení 
všech zúčastněných souborů a muzik, také za přítom-
nosti P. Josefa Nuzíka a P. Jana Korneka. Veselá nálada 
nás neopustila ani při návratu do rodné obce.
Jednou z posledních a vydařených akcí ŽS Netáta bylo 
také účinkování v rámci Slavností vína v Uherském 
Hradišti. Zde jsme také vystoupily společně s FS Ja-
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vorina. Nejprve jsme se jako obec prezentovali v po-
řadu mikroregionu Bílé Karpaty v Galerii Slováckého 
muzea a hned poté na velkém pódiu na Masarykově 
náměstí v pořadu Vítejte v Uherském Hradišti. Zde 
jsme vystoupili spolu s FS Kunovjan a NS Dolněmčan. 
Příjemnou tečkou pobytu v  Uherském Hradišti bylo 
pozvání P. Jana Turka na místní faru.
I v nadcházejících měsících nás čeká řada akcí a pě-
veckých vystoupení. Přijaly jsme pozvání na vinobra-
ní do Derfle a připravujeme se také na vystoupení 
v  rámci oslav 30. výročí obnovené činnosti FS Javo-
rina. Ráda bych zde také zmínila, že i přes pracovní a 
rodinné povinnosti se některé z členek začaly inten-
zivně věnovat obnově a vyšívání krojových součástí. 
Svou činností chceme i nadále podporovat udržování 
kulturních tradic, nejenom v oblasti písní, ale i míst-
ních zvyků a obyčejů. 
Závěrem bych jménem celého ženského sboru Netáta 
ráda poděkovala za spolupráci našim doprovodným 
muzikám, CM Vlasty Grycové s Aničkou Přikrylovou, 
CM Strýci, CM Jakub. V neposlední řadě patří i velké 
a srdečné poděkování paní Vlastě Grycové, která nás 
doprovázela na většině akcí a byla naší velkou pěvec-
kou oporou a zdrojem našeho písňového repertoáru.

M. Múčková

HODY 2014 - podkování
I když se v letošním roce nepodařilo pořádat hody se 
stárkem a mládkem, proběhl kulturní program v pro-
storách Zámečku ke spokojenosti návštěvníků.
Velké obohacení přinesla také slavnostní nedělní mše 
svatá s poděkováním za úrodu, které se zúčastnilo 
mnoho krojované mládeže a dospělých. Odpolední 
nedělní program nám zpříjemnila dechová hudba 
Túfaranka.
Rádi bychom touto cestou poděkovali o. s. SMEDOMA 
za pořádání pátečního programu, dechové hudbě Ja-
vorinka (za sobotní i nedělní účinkování) a CM Strýci. 
Děkujeme také otci P. Janu Hrudíkovi a otci P. Františ-
kovi Cincialovi, kteří sloužili slavnostní hodovou mši 
svatou. Všem krojovaným, kteří nesli obětní dary a zú-
častnili se této bohoslužby a těm, kteří připravili do-
žinkový věnec a koš s úrodou. Děkujeme také vedení 
obce Strání a zaměstnancům OÚ za zajištění technic-
kého zázemí, pracovníkům Restaurace Na Zámečku 
za zjištění občerstvení a všem, kdo se jakkoliv podíleli 
na pořádání letošních hodů.
Otec František (slouží ve farnosti Vyškov) vyjádřil vel-
ké nadšení a obrovský zážitek, který v naší farnosti na 
hody zažil.  Jeho slova bychom mohli citovat také:  „Vy 
ani nevíte, co tady máte“.
Kéž nám tato tradice vydrží i nadále a věříme, že příští 
hody budou ještě bohatší o stárka a mládka.

Za OS SPOKOS Antonín Zámečník
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13. ročník festivalu dechových hudeb „Pod Javori-
nů“  je za námi. Pozvání na letošní ročník přijaly de-
chové hudby Skoroňáci, Věrovanka, Moravská kape-
la, host ze Slovenska Májovanka a domácí Straňanka.
Nad letošním ročníkem převzal záštitu ministr země-
dělství Ing. Marian Jurečka, který je mj. velkým příz-
nivcem dechové hudby a také stále aktivním hráčem 
na tubu.
Všechny kapely  svým projevem a kvalitou potěšily 
přítomné diváky, kteří se  na nádvoří Zámečku sešli, 
aby se potěšili krásnými melodiemi.  Mnozí z nich při-
jeli z velké dálky, namátkou jmenujme Náměšť n. O., 
Kolín, Prievidzu, Trnavu, atd. Když se těchto příznivců 
dechové hudby ptám, co je k nám do Strání a mnohdy 
opakovaně přivádí, je jejich odpověď stejná - krásná 
obec, příjemné prostředí, kde se festival koná, kvalitní 
kapely a příjemná atmosféra.
I při letošním výběru jsme se drželi tradičního scé-
náře. Kromě známých a osvědčených kapel   dát pří-
ležitost  i  těm méně známým kapelám jejichž kvalita 
však  odpovídá významu, úrovni a tradici našeho fes-
tivalu, který si našel za dobu své existence pevné mís-
to mezi ostatními přehlídkami dechových hudeb.
Věřím, že celé festivalové odpoledne včetně večerní 
taneční zábavy se Straňankou proběhlo ke spoko-
jenosti všech přítomných příznivců dobré dechové 
hudby. Alespoň první reakce diváků byly velmi pozi-
tivní a já za ně děkuji.
Nemohu se nezmínit i o setkání pěveckých sbo-
rů na Štrbákovci v pátek před festivalem decho-

vých hudeb. Sešly se zde dva ženské pěvecké sbory 
a to  z  Hluku a domácí Netáta. Mužský sborový zpěv 
se prezentoval skrze mužské sbory z Korytné, ze Sadů 
a  chybět nemohl domácí S.E.N.  Nejčastějším téma-
tem, a nejen v lidových písničkách, je bezesporu téma 
láska. I proto jsme se mu při letošním setkání pěvec-
kých sborů na Šrbákovci věnovali nejvíce. 
Opět jsme prožili krásný večer, všechny pěvecké sbo-
ry krásně zpívaly a stejně kvalitně celý večer doprová-
zela CM Strýci.
 Vy, kteří jste něco někdy v životě pořádali, mně dáte 
jistě za pravdu, že bez dobré přípravy, organizačního 
a technického zabezpečení se žádná akce neobejde. 
Proto si dovolím touto cestou poděkovat hlavnímu 
pořadateli obou akcí a to obci Strání, konkrétně pak 
starostovi obce Ondřeji Benešíkovi a místostarosto-
vi obce Pavlovi Mimochodkovi, protože bez pomo-
ci a podpory ze strany obce se při pořádání těchto 
a podobných akcí v obci neobejdeme. Stejně tak mé 
poděkování směřuje k pracovníkům Místního hos-
podářství,  personálu Restaurace Na Zámečku, Janě 
Bruštíkové z IC, našemu mužskému sboru S.E.N. a mé 
rodině. Ti všichni mají svůj významný podíl na přípra-
vě a realizaci obou akcí a všem za jejich pomoc a pod-
poru patří velké poděkování. 
Budu se s Vámi, vážení a milí příznivci folklóru a de-
chové hudby, těšit na setkání při pěkné písničce opět 
za rok. 

 Petr Houšť

13. roník festivalu dechových hudeb „Pod Javorin“
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Pozůstalá rodina děkuje všem,
kteří doprovodili na poslední cestě

 pana Josefa Mimochodka.
Děkujeme za projevy soustrasti 

a květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří 
MUDr. Alžbětě Končitíkové

 a Otci Janu Hrudíkovi 
za jeho duchovní podporu.

Smutení rubrika

Narozené dti 
Antonín Zetka, Kristýna Zámečníková, Jakub Popelka, 
Nikola Zetková, Marek Kudla, Hana Rybářová, Adéla 
Rybářová, Tomáš Popelka, Markéta Havlíková, Anna 
Dobiášová

Zemelí obané
Václav Popelka, Jan Mikláš, Josef Mimochodek, 
Antonín Tomeček, Josef Knotek, Miloslav Janovský

Minitvoení
Za chvíli už to bude dva roky, co si ve Strání poprvé 
přišly první děti něco vyrobit do Minitvoření. Tyto 
děti už jsou ve školkách. Místo nich přišly další a další. 
I letos po prázdninách zase některé odešly do školky, 
proto rádi uvítáme nové tváře. 
A čím se bavíme? Malujeme barvami, kreslíme pas-
telkami, voskovkami, stříháme a lepíme, někdy kreslí-
me prstovými barvami nebo modelujeme ze slaného 
těsta, popř. z Fima, občas navlékáme korálky, trháme 
a krčíme, dokonce jsme zahradničili, nebo vyšívali.
I děti, kterým ke druhým narozeninám ještě nějaký 
ten čas schází, tohle všechno zvládají. Některé to baví 
víc, některé si činnost jen vyzkoušejí a odběhnou si 
hrát. Občas se objeví i tichý pozorovatel, který z po-
vzdálí během své hry kontroluje maminku, jestli si ně-
kam neodběhla a jestli mu něco nového vyrábí. 
Dětem se většinou líbí že se jim maminka věnuje   po-
máhá jim něco vytvořit, s čím se pak mohou pochlu-
bit tatínkům a babičkám či dědečkům. Mnohdy jsou 
i samy maminky překvapené, jak mají šikovné děti. Ne 
vždy to však tímhle končí, někdy se pak musí výtvarné 
potřeby nakoupit i domů. Ale stejně jako u nás, děti 
bývají zvyklé malovat u stolu na ubruse, a zatím si ni-
kdo nestěžoval na pomalované zdi (pro jistotu klepu 
na dřevo:-)
Přijďte se podívat a vyzkoušet si  s dětmi něco vyro-
bit. Stačí si obléct pouze starší oblečení (a raději i pro 
sebe, neboť děti se nejraději tulí se špinavýma ruka-
ma:-), pití a svačinku. Materiál a pomůcky na výrobky, 
které si pak odnesete domů, jsou zdarma. Také hraček 
máme dost. Dokonce přibyly přes léto rybičky, které 
vyrobily starší děti během prázdninového tvoření.
Těšíme se na vás vždy ve čtvrtek dopoledne od devíti 
asi do jedenácti v multifunkčním sále ZŠ a ZUŠ Strání.

 Marie Otte / www.bzz.cz/minitvoreni                                                                                    
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Prázdniny ve Strání
Od poloviny července začaly nové dopolední aktivity 
pro děti. Scházeli jsme se třikrát týdně vždy od půl de-
váté do půl jedné před školou. Cílem bylo podporo-
vat děti v pohybu na čerstvém vzduchu. Ale zároveň 
jsem chtěla zachovat Minitvoření. Dvakrát týdně jsme 
byli venku, potřetí v multifunkčním sále. 
V  pondělí jsme si hráli venku u školy. Občas jsme 
soutěžili, jindy hráli nějaké hry společně. Někdy jsem 
něco učila děti já, jindy ony mne. Zvláště když přišly 
přespolní, kteří tady byly u někoho na prázdninách 
a naučily nás nějaké „svoje“ hry. Někdy jsme zkouše-
li dokonce i pokusy, jindy jsem přinesla kytaru a  jen 
jsme hráli a zpívali (děti si dokonce u toho stíhaly 
plést náramky z populárních gumiček). S většími dět-
mi jsme hrávali běhací nebo míčové hry, když se při-
pojily menší děti, zahráli jsme si peška nebo rybičky. 
Sice občas ti větší měli připomínky, že se jim takové 
školkové hry hrát nechce, ale pak to bývali zrovna oni, 
kteří se s peškem honili a nechtěli přestat. 
Ve středu jsme chodili na cesty za pokladem. Pro děti 
byla připravena trasa podle nějakého příběhu, k da-
nému tématu, které se každý týden měnilo. Jednou 
jsme pomáhali krtečkovi zachránit nemocnou myšku 
a po světě hledali kytku Matricaria Chamomilla. Jindy 
jsme sbírali bobříky s mladými svišti z Kačerova nebo 
jsme museli přinést Sappu Inkovi živou vodu z Kysel-
ky. Cesty vedly do Štrbáně, na rybník, do Jablonic, do 
Doliny. Většinou děti získaly nějakou mapu a pak luš-
tily vzkazy psané morseovkou (případně jinou šifrou) 
a plnily úkoly, aby se posunuly dál. 
Ve čtvrtek jsme tvořili - záměrně jsem ponechala  ten-
to den, aby navázal na Minitvoření. Za celé dopoled-
ne jsme zvládli dva, někdy i tři výrobky. Opět to bylo 
tematicky motivované.  Kašírováním jsme si vyrobili 
na nafukovacích baloncích Angry Birds, využívali jsme 
indiánských surovin a tvořili obrázky z kávy a kakaa. 
Zkoušeli jsme zužitkovat odpady, jako indiáni, a vyrá-
běli jsme šperky z PET lahví. Vyrobili jsme si korunu 
pro princezny a meč pro prince a rytíře. Modelovali 
jsme ze slaného těsta, vyráběli Rákosníčkovi vílu, ka-
čeří magnetky a další.
Když přišly v  tento den maminky s  malými dětmi, 
mohly si vyrobit lehčí varinatu. Mnohdy však, přes-
tože přišly i později, zvládly toho tolik, co starší děti. 
Zřejmě proto, že na práci byl o jeden pár rukou víc. 
Celkově hodnotím tento projekt velmi dobře. Hodně 

dětí chodilo pravidelně a vždy mne velmi potěšilo, 
když přicházely i cizí děti, které sem přijely třeba 
k babičkám. A i těmto dětem se to zřejmě líbilo, neboť 
také chodily pravidelně a vzpomněly si na nás třeba 
i na konci prázdnin, když sem přijely znovu. 
Zpočátku jsem měla trochu strach, jak budou děti 
zvládat trasy, které jsem vybrala. Ale téměř všech-
ny děti, včetně těch tříletých, které se k nám přidaly, 
všechno hezky ušly. Trošku mne pak mrzela poslední 
výprava. Tu jedinou jsem dětem prozradila dopředu. 
Měli jsme jít na kyselku, tak jsem dětem řekla, aby 
vzaly nějaké lahve pro rodiče či prarodiče. Sotva jsem 
prozradila cíl cesty, začaly reptat, že je to daleko. Dru-
hý den přišly jen dvě starší děti (které o kyselce ne-
věděly) a dvě tříleté. Počáteční obavy však byly zcela 
zbytečné, protože jsme vše v pohodě zvládli s velkou 
časovou rezervou. 
Na závěr ještě jednu úsměvnou perličku. Když jsme 
šli jednou za pokladem, uprostřed lesa jsem řekla 
dětem: „Už jsme dneska docela dost ušli, tak si dáme 
pauzu. Sedněte si a posvačte.“ Děti se začaly rozhlížet 
kolem sebe a pak se zeptaly:„Ale teto, kam? Tady nej-
sú žádné lavičky... “

Marie Otte
Facebook / Prázdniny Strání
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Návrh výsadby 
na Sídlišti ve Kvtné
Předkládáme návrhy výsadby na sídlišti mezi druhou 
a třetí řadou bytových domů a před domem č.p. 780.  
Jedná se o 6 štíhlých červenolistých buků Fagus sylva-
tica „Dawick Purple“, tři malokorunné jasany Fraxinus 
excelsior „Globosum“ s podsadbou levandule. Jeden 
převislý červenolistý buk Fagus sylvatica „Purpurea 
Pendula“ a jeden štíhlý dub Quercus robur „Fastigiáta 
Koster“
Stromy jsou navrženy s ohledem na budoucí velikos-
ti korun a měly by zpříjemnit tento veřejný prostor. 
Budeme rádi za jakékoliv návrhy či připomínky, které 
můžete adresovat na e-mail: referent@strani.cz  nebo 
k rukám p R. Breznické.

Hody 2014 
dtské odpoledne
Letošní hody nám počasí moc nepřálo. Už to vypada-
lo, že rodiče letos na kolotočích výrazně ušetří, děti už 
počítaly, že kolotoče zůstanou o týden déle a babičky 
nevěděly, jestli se přes hodový úklid pouštět ještě do 
škrobení rukávců...
V  sobotu po obědě vysvitlo sluníčko. Hodně rodin 
toho využilo a šly s dětmi na kolotoče. Na Zámečku 
pro ně bylo přichystáno pár ryze sobotních hodových 
úkolů. Nejdříve musely nasbírat trnky. Další z  úkolů 
byl umýt okna. Bohužel jsme je zamastili moc, tak-
že i nám pak dalo docela práci vše uvést do pořád-
ku. V  pískovišti měly děti nakopat brambory, mrkev 
a cibuli na bramborový salát. Poté se musely dodělat 
vdolečky. Byly přichystané vdolečky ze slaného těs-
ta a děti dostaly do ruky vajíčko s peroutkou, lžičku 
s trnkama a posypátko. Jednou ze závodních disciplín 
bylo vaření vajíčka, kde mohly soutěžit děti mezi se-
bou při slalomu s vajíčkem na lžičce. Po splnění všech 
úkolů dostal každý tatranku. Nakonec nám ještě děti 
pomohly s tím hlavním – když letos stárek nebyl, tak 
jsme si ho voskovkama namalovali. Plakát jsme poté 
vyvěsili do školy ke kolotočům.

Marie Otte
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Vážení občané,
dovolujeme si Vás upozornit na provoz 

výkupny železa a barevných kovů ve Strání, 
který se nachází v areálu bývalého statku.

Občané mohou přinést: 
železo, autobaterie, barevné kovy a tiskoviny.

Aktuální výkupní ceny:
- Těžkého  železa - 3,30 Kč/kg 

- Autobaterií (které vykupujeme kompletní  
a to včetně elektrolitu) - 9 Kč/kg.

- Nový měděný drát vykupujeme - 129Kč/kg, 
- Nový hliníkový drát - 27 Kč/kg, 

- Mosaz - 71Kč/kg 
- Tiskoviny - 0,50Kč/kg.

Otevřeno máme každou:
 Středu 14.00  - 16.00 hod. 

Pátek: 13.00 - 16.00 hod  
Sobotu 9.00 – 12.00 hod.  

Vážení občané na Vaši návštěvu se těší 
vedoucí výkupny p. Ladislav Zámečník 

a kolektiv pracovníků Sběrných surovin UH

VEČERKA 
„ U Zajíčků“ 
Drahy I., čp. 556 

Oznamuje, že zahájila prodej 
smíšeného zboží v době od: 

PÁ: 17:00 - 20:00
SO: 14:00 - 18:00 
NE: 14:00 - 18:00

INZERCE:



INZERCE:



INZERCE:



Kalendá akcí:

8. 11. 2014 
SETKÁNÍ POD JAVORINŮ / VÝSTAVA VÝTVARNÝCH UMĚLCŮ MORAVSKO-SLOVENSKÉHO POMEZÍ  
Zámeček - Galerie 1.p / vernisáž v 17:00

9. 11. 2014 
MARTINSKÉ HODY VE KVĚTNÉ  
Květná

15. 11. 2014 
30. VÝROČÍ FS JAVORINA 
Tělocvična ZŠ Strání / začátek v 19:00 hod.

23. 11. 2014 
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA PERNÍKŮ A DEKORACÍ
Restaurace Na Huti ve  Květné

29. 11. 2014 
VÁNOČNÍ JARMARK 
Strání 

Zpravodaj Obce Strání - periodický tisk územního samosprávného celku / Vydává Obec Strání, Na Kopci 321, Strání 687 65
IČ - 00291340  / Registrační číslo MK-ČR-E 13094 / Náklad 1260ks / Vychází jako čtvrtletník / Vydáno 2. 10. 2014
Redakční rada: Ing. Jana Bruštíková, Tereza Mimochodková, 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:
Sklárny Květná (foto: archiv Josef Kubela)

Fotografie zadní vnitřní dvojstrana:
1. - 2. Straňanské Hody (foto 1: Jana Bruštíková, foto 2: Ladislav Janča) / 3. - 5. Slavnosti vína (foto 3 a 5: Jana Bruštíková,  
foto 4: Tereza Horňáčková) / 6. Jawa sraz (foto: Jana Bruštíková) / 7. - 8. DTJ Hry (foto: DTJ) / 9. - 12. Festival dechovek 
(foto: Jana Bruštíková) / 13. - 14. Loučení s prázdninami (foto: Jana Bruštíková) 15. - 16. Setkání Čechů a Slováků na 
Velké Javorině (foto: Jana Bruštíková) 

Fotografie zadní strana:
1. -7. Dny obce (foto: Jana Bruštíková) 
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