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Radostné Svátky vánoční a  mnoho úspěchů v roce 2016 Vám přejí
Antonín Popelka-starosta, Antonín Bruštík-místostarosta, Ing. Antonín Reňák-místostarosta

členové obecní rady a zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu, 
místního hospodářství a restaurace Zámeček
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Investiní akce 2015
V letošním roce 2015 jsme na investičních akcích pro-
investovali přes 32 mil. korun, z toho bezmála 21 mil. 
z dotačních titulů.
Byla dokončena rekonstrukce náměstí Em. Zahna ve 
Květné, pro naše děti se vybudovala dvě nová hřiště, 
jedno ve Strání u Základní školy, druhé ve Květné ve-
dle bytového domu č.p. 619.
Zakoupili jsme pracovní plošinu, která má dosah 14 m 
a kterou využívájí k práci a opravám jak pracovníci 
obce, tak naši občané.
O prázdninách proběhla rekonstrukce elektroinstala-
ce  3. patra ZŠ. 
Byla vybudována hala prvotního třídění papíru a plas-
tů na sběrném dvoře.
Vybudoval se nový chodník na starém hřbitově, bu-
dova č.p. 168 (pošta) ve Květné dostala nový kabát 
včetně zateplení.
Ještě před zimním období se podařilo dokončit vý-
stavbu 3. etapy  místní komunikace Mechnáčky a do-
končují se práce na rekonstrukci vodárny. Probíhají 
také práce na protipovodňovém opatření Záhumeni-
ce, které by měly být ukončeny v příštím roce, spolu 
s vybudováním nového chodníku v této lokalitě.
V současné době připravujeme plán investičních akcí 
na rok 2016, který bude projednávat a schvalovat Za-
stupitelstvo obce Strání.

Antonín Popelka, starosta

Rekonstrukce místní 
komunikace Mechnáky
Koncem listopadu byla dokončena rekonstrukce 
3. etapy místní komunikace Mechnáčky. 
 Navázala na předchozí dvě etapy a  tím celý úsek tzv. 
,,staré cesty“ je plně průjezdný po nové komunikaci.
Výstavba začala 21. září a byla ukončena 30. listopadu 
2015.
Stavební práce prováděla firma Mitrenga–stavby s.r.o.
Tímto by jsme chtěli poděkovat občanům, kteří byli 
rekonstrukcí dotčeni za trpělivost a sounáležitost při 
realizaci celé akce.

Antonín Popelka, starosta

Investiční akce rok 2015 - stav k 31. 10. 2015

Název projektu Celková částka Dotace

MK Mechnáčky 4 721 426,31Kč Bez dotace

Zateplení pošty ve Květné 1 346 933,44Kč Zatím nepřišla

Elektroinstalace ZŠ 1 549 740,00 Kč Bez dotace

Chodník hřbitov 146 290,00 Kč Bez dotace

Protipovodňová opatření Záhumenice 97 092,83 Kč Bez dotace

Hala sběrný dvůr 9 192 073,00 Kč 8 226 983,20 Kč

Rekonstrukce vodárny 12 984 057,00 Kč 6 064 966,39 Kč

Náměstí Em. Zahna Květná 532 773,20 Kč 6 174 813,50 Kč

Dětské hřiště 1 021 917,00 Kč 500 000,00 Kč

Nákup plošiny 521 000,00 Kč Bez dotace

Celkem 32 113 302,78 Kč 20 966 763 09,09 Kč

ZPRÁVY Z OBCE 

3



???
Děkujeme dotyčné osobě za vánoční výzdobu u no-
vého hřbitova. Věříme, že zaměstnanci Obce ocení 
úklid černé skládky místo služeb, které mohli poskyt-
nout občanům. Tento úklid je hrazen z daní obyvatel 
Strání. Tímto žádáme občany, pokud uvidí někoho 
podobným způsobem ukládat domovní odpad, ať 
upozorní na toto konání na OÚ nebo MH. Děkujeme.

Uplatnní slevy 
na poplatcích za odpady
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů, účinné do 1. 1. 2016, lze uplatnit osvobození 
a úlevu na poplatku v případě, že se poplatník na úze-
mí obce zdržuje v příslušném kalendářním roce méně 
než 3 měsíce, z  důvodu dlouhodobého pracovního 
nebo jiného pobytu v zahraničí. 
Je nutné vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a doručit 
jej na Obecní úřad ve Strání. Tiskopisy na uplatnění 
slevy jsou k dispozici na webových stránkách obce, 
Obecním úřadě ve Strání nebo na technické správě 
ve Květné. Vyplněný tiskopis vraťte nejpozději do 
31. března 2016.

Michaela Grebíková
Piznání 
k místnímu poplatku za psa
Na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplat-
cích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné 
vyhlášky obce Strání č. 2/2010 o místních poplatcích 
je povinnost držitele psa přihlásit a následně uhradit 
místní  poplatek ve výši 200 Kč za rok.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. Od 
poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým je 
osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým zdra-
votním postižením, které byl přiznán III. stupeň mimo-
řádných výhod podle zvláštního právního předpisu, 
osoba provádějící výcvik psů určených k doprovodu 
těchto osob a osoba provozující útulek zřízený obcí 
pro ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, kte-
ré stanoví povinnost držení a používání psa zvláštní 
právní předpis.
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle mís-
ta trvalého pobytu nebo sídla. 
Obec Strání dlouhodobě drží poplatek za psa na 
spodní hranici stanovené zákonem. I v  nedalekém 
okolí jsou obce a města, které mají poplatek stano-
vený na částce několikanásobně vyšší než v naší obci. 
Tímto způsobem se snažíme vycházet majitelům psů 
vstříc a proto předpokládáme, že držitelé psů dostojí 
své zákonné povinnosti a zákonný poplatek uhradí.

Michaela Grebíková

Upozornní – 
výmna odpadových nádob
Ke každému obydlenému domu v naší obci je přidě-
lena odpadová nádoba o obsahu 120 l. V případě, že 
v jedné domácnosti žije a hradí částku za odpady pět a 
více osob je možnost nádobu o obsahu 120 l vyměnit 
za větší nádobu o obsahu 240 l.
V případě změny počtu osob na méně než pět, je po-
vinnost majitele domu na tuto skutečnost upozornit 
odpovědného pracovníka obecního úřadu a tuto ná-
dobu vyměnit za menší.
Nádoby na odpad lze vyměnit na sběrném dvoře ve 
Květné v úterý a ve čtvrtek v době od 13:00 - 15:30 hod. 
a v sobotu od 8:00 - 13:00 hod.

Michaela Grebíková

ZPRÁVY Z OBCE
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7/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovate-
li zápisu pana  MUDr. Vladimíra Luzara a pana Karla 
Gryce, zapisovatelkou paní Ing. Kateřinu Grebíkovou 
a sčitatelkou paní. Mgr. Michaelu Grebíkovou

7/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návrho-
vou komisi ve složení paní Mgr. Anna Mimochodková, 
pan Ing. Martin Havlík a Ing. Antonín Reňák

7/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
7. zasedání ZO 

1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Obecní pozemky
6. Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo s firmou Mitrenga -      
     stavby, spol. s r. o.
7. OZV č. 1/2015 
8. Finanční příspěvek pro Smedoma
9. Rozpočtové opatření č. 5/2015
10. Změna rozpočtu ZŠ a ZUŠ
11. Smlouva o poskytnutí práv k užívání software -     
       Alis spol. s r.o
12. Změna finančního výboru
13. Různé
14. Diskuse
15. Závěr

7/4  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce

7/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na 
prodej části pozemku parc. č. 2568/7 - nově vzniklý 
pozemek parc.č. 1608/2 o výměře 25 m²

7/6  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje záměr 
na prodej pozemku parc. č. 6570/13 o výměře 54 m²

7/7  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc. 2561/13 o výměře 250 m²

7/8  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej pozemků parc. č. 6587/1 o výměře 76 m², 
parc. č. 1059/3 o výměře 11 m², parc. č. 1059/4 o vý-
měře 70 m², parc.č. 1058/2 o výměře 118 m²

7/9  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na 
prodej pozemku parc. č. 6585/6 o výměře 21 m²

7/10  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje zá-
měr na směnu části pozemku parc. č. 3499/1 o výmě-
ře 150 m² za části pozemků parc. č. 4168/1 a 4168/2 
o celkové výměře 150 m²  

7/11  Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc. č. 3499/15, nově vzniklý poze-
mek parc.č. 415/2 o výměře 4 m² za 70 Kč/m²

7/12  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje zá-
měr na prodej pozemku parc. č. 2568/7 

7/13  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje zá-
měr na prodej části pozemku parc. č. 2562/8

7/14  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje Do-
datek č. 1 ke Smlouvě o dílo se společností Mitrenga 
– stavby, spol. s r. o.

7/15  Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje Obecně 
závaznou vyhlášku obce Strání č. 1/2015 o stanovení 
podmínek pro pořádání, průběh a ukončení veřej-
nosti přístupných sportovních a kulturních podniků, 
včetně tanečních zábav a diskoték a jiných kulturních 
podniků v rozsahu nezbytném k zajištění veřejného 
pořádku 

7/16  Zastupitelstvo obce schvaluje poskytnutí fi-
nančního příspěvku ve výši 45.000Kč Smedoma OS 
k částečnému pokrytí nákladů akcí - Pařížské léto, Po-
chod rodičů s dětmi, Výstava k 70. výročí osvobození 
obce, Filmová točna

7/17  Zastupitelstvo obce ukládá radě obce revoko-
vat usnesení týkající se vyplacení finančního příspěv-
ku za rok 2015  Smedoma OS

7/18  Zastupitelstvo obce schvaluje rozpočtové 
opatření č. 5 na rok 2015, příjmy ve výši 8.367.000Kč 
výdaje ve výši 12.046.000Kč a financování ve výši 
3.679.000Kč

7/19 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje změnu 
rozpočtu ZŠ a ZUŠ Strání dle návrhu ředitelky 
7/20  Zastupitelstvo obce schvaluje smlouvu o po-
skytnutí práv k užívání software s firmou Alis, spol. s r.o.
7/21  Zastupitelstvo obce odkládá změnu ve slože-
ní finančního výboru na další jednání zastupitelstva

Výpis usnesení 7. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 6. 11 2015

ZPRÁVY Z OBCE
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Hospodaení Zámeek 
Na základě dotazů některých občanů zveřejňujeme hospodaření Restaurace a penzionu Na Zámečku za leden 
- říjen 2015. Celkový hospodářský výsledek bude ve Zpravodaji zveřejněn po uzavření účetního období 2015.

Světlana Moravčíková

Text částka 
1-10/2015

poplatky - účet 0,00
poplatky - terminál 0,00
Finanční náklady - poplatky 0,00
Náklady celkem 5 485 256,06

VÝNOSY:
restaurace + výčep 2 791 547,18
catering 13 774,47
kuchyň 15% 648 293,22
ubytování 324 012,42
vouchery a komp. poplatek 174 259,66
zahrádka 90 951,92
oslavy 1  355 481,71
Výnosy z prodeje služeb 5 398 320,58
nájem repre místností 12 396,00
Výnosy z pronájmu 12 396,00
úroky 97,32
Úroky 97,32
rozpuštění dotací 174 303,80
Výnosy institucí z transferů 174 303,80
Výnosy celkem 5 585 117,70

Hospodářský výsledek 99 861,64

Mimořádné náklady (např. DHM) 137 225,29
HV po odečtení mim. nákladů 237 086,93

Rozbor nákladů a výnosů hospodářské činnosti leden - říjen 2015

Text částka 
1-10/2015

NÁKLADY:
zboží Zámeček 1 332 789,76
režie Zámeček 150 551,32
výčep Zámeček 785 762,40
zahrádka Zámeček 13 381,06
Zámeček PE 8 750,29
Spotřeba materiálu 2 291 234,83
el. energie (zálohy) 148 760,00
voda 54 416,80
PHM 13 189,39
plyn (zálohy) 127 270,00
Spotřeba energie 343 636,19
opravy 15 833,99
Opravy 15 833,99
Náklady na reprezentaci 7 022,00
Náklady na reprezentaci 7 022,00
Služby 157 917,00
revize 10 890,00
poplatky bance 8 602,60
poplatky terminál 3 021,57
Služby 180 431,17
výplaty 1 720 879,00
Mzdové náklady 1 720 879,00
sociální pojištění zaměstnavatel 341 107,00
zdravotní pojištění zaměstnavatel 122 794,00
Pojištění 463 901,00
DPN (pracovní neschopnost) 9 830,00
Jiné sociální náklady 9 830,00
pojistné 12 008,00
Ostatní náklady 12 008,00
odpisy 301 990,00
Odpisy dlouhodobého majetku 301 990,00
odpisy z opravných položek 1 166,10
Opravné odpisy 1 166,10
okamžité odpisy drobného maj. 137 225,29
Odpisy drobného majetku 137 225,29
kurzové rozdíly 98,49
kurzové rozdíly 98,49

Provozní doba Sbrný dvr: 
Úterý 22. 12. 13:00 - 15:00 hod. 

Čtvrtek 24. 12 ZAVŘENO

Sobota 26. 12. ZAVŘENO

Úterý 29. 12. 13:00 - 15:00 hod.

Čtvrtek 31. 12. ZAVŘENO

Sobota 2. 1. 8:00 - 13:00 hod.

ZPRÁVY Z OBCE
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Výpis usnesení 8. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání 
konaného dne 4. 12 2015

Provozní doba na OÚ Strání a Technické správy ve Kvtné
Pondělí 21. 12. 8:00 - 12:00  a 13:00 - 15:00 hod.

Úterý 22. 12. 8:00 - 12:00 hod. 

Středa 23. 12 ZAVŘENO

Čtvrtek 24. 12 ZAVŘENO

Pátek 25. 12. ZAVŘENO

Pondělí 28. 12. 8:00 - 12:00 hod.

Úterý 29. 12. 8:00 - 12:00 hod.

Středa 30. 12. 8:00 - 12:00 hod.

Čtvrtek 31. 12. ZAVŘENO

Pátek 1. 1. ZAVŘENO

8/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana Ing. Antonína Reňáka a paní Mgr. Annu 
Mimochodkovou, zapisovatelkou paní Ing. Kateřinu 
Grebíkovou a sčitatelkou paní Bc. Marii Kusendovou 

8/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
návrhovou komisi ve složení ve složení: pan Antonín 
Zámečník, pan Mgr. David Smetana a pan Ing. Martin 
Havlík 

8/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
8. zasedání ZO 

a) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Schválení programu
d) Rozpočtové opatření č. 6/2015
e) OZV č. 2/2015 o místním poplatku za provoz systé-
mu shromažďování, sběru, přepravy, třídění, využívá-
ní a odstraňování komunálních odpadů 
f ) Diskuse
g) Závěr

8/4  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje roz-
počtové opatření č. 6 na rok 2015, příjmy ve výši 
6.971.000 Kč výdaje ve výši 6.971.000Kč

8/5  Zastupitelstvo obce Strání vydává Obecně zá-
vaznou vyhlášku obce Strání č. 2/2015 o místním po-
platku za provoz systému shromažďování, sběru, pře-
pravy, třídění, využívání a odstraňování komunálních 
odpadů

FARNOSTZPRÁVY Z OBCE

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

24.12. Čt / 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. / mše sv. ze Slavnosti narození Páně

 25.12. Pá / Slavnost Kristova narození
7:30 hod. / mše svatá
9:00 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá

 26.12. So / Svátek sv. Štěpána
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá 
18:15 hod. / mše svatá 

27.12. Ne / Svátek sv. Jana Evangelisty
7:30 hod. / mše svatá spojená s žehnáním vína
10:30 hod. / mše svatá spojená s žehnáním vína 

28.12. Po / Svátek betlémských Mláďátek 
17:30 hod. / mše svatá

29.12. Út
7:00 hod. / mše svatá

 30.12. St 
7:00 hod. / mše svatá

 31.12. Čt / Svátek sv. Silvestra
16:00 hod. / mše svatá na poděkování za uplynulý rok

1.1. 2016 Pá / Nový rok
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
18:15 hod. / mše svatá
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Trika s motivem Strání.
V infocentru budou nově v prodeji  od 21. prosince 
dětská trička s motivem Strání. Cena 160 Kč za kus.

Kalendá Mikroregionu 
Bílé Karpaty v prodeji!
V prodeji je nový stolní kalendář 2016 vydaný našim 
Mikroregionem Bílé Karpaty. Naleznete v něm spous-
tu hezkých, tentokrát   starých fotografií od nás ze 
Strání a  z dalších 8 obcí mikroregionu. Kalendář také 
obsahuje všechny akce, které se budou v roce 2016 
konat právě na území našeho mikroregionu. Kalen-
dář můžete zakoupit v informačním centru nebo na 
obecním úřadě ve Strání, cena 50 Kč.

Novinky z knihovny
Beletrie:
Prokletí - Jackson L.
Víc než touha - Robertsová N.
Strážce boleslavského mysteria - Vondruška V. 
Bílá žena - Woodová B. 
Kateřina Lucemburská - Whitton H. 
Syn - Nesbø J.
Chlapec, který rozdával sny - Di Fulvio L. 
Posedlost - Patterson J. 
Okamžik všeho - Kingová S.  
Žhář - Damhaug T. 
Kolotoč přání - Robertsová N.

Dětská literatura:
Příšerné příběhy vánoční - Priestley Ch.  
Logopedické hádanky - Havlíčková J. 
Dědečku, ještě vyprávěj - Špaček L. 
O modrém světle - Krolupperová D. 
Medové příběhy - Brezovická Šebeková Ľ. 

Naučná literatura:
Humory - Lada J.  
Na útěku - Navara L. 
Svatá Anežka Česká - Soukupová H. 
Mise Afghánistán - Šebek T. 

Tereza Mimochodková, knihovnice

Provozní doba IC a knihovny
Pondělí 21. 12. 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.

Úterý 22. 12. 9:00 - 12:00 hod. 

Středa 23. 12 ZAVŘENO

Čtvrtek 24. 12 ZAVŘENO

Pátek 25. 12. ZAVŘENO

Pondělí 28. 12. 9:00 - 12:00 hod.

Úterý 29. 12. 9:00 - 12:00 hod.

Středa 30. 12. ZAVŘENO

Čtvrtek 31. 12. ZAVŘENO

Pátek 1. 1. ZAVŘENO

KNIHOVNA A IC
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Autorské tení 
Petry Braunové
 

V úterý 20. října 2015 navštívila naši školu paní spi-
sovatelka Petra Braunová. Přijela za námi z Prahy. Má 
tři dospělé děti – Olivera, Máří a Johanku. K psaní se 
dostala díky svým dětem. Píše pro děti i dospělé a na 
svém kontě má asi třicet knih. 
Setkání s touto příjemnou a sympatickou paní spi-
sovatelkou proběhlo v multifunkčním sále natřikrát. 
S žáky 1. - 3. třídy se podělila o ukázky ze své trilogie: 
Kuba nechce číst, Kuba nechce spát a Kuba nechce 
prohrávat.
Čtvrťáky a páťáky zaujala čtením z knih: Ztraceni 
v čase a Nela Malá, co nechtěla být malá. Děti se zá-
jmem naslouchaly autorskému čtení o holčičce, ze 
které chtěla její maminka mít modelku.
Také žáci na druhém stupni poslouchali s velkým za-
ujetím. Nejprve skutečnému příběhu Mirka Korbela, 
který se svým otcem podnikl cestu na kole z Prahy do 
španělské Compostely. Kniha se jmenuje: 3333 km 
k Jakubovi. Největší ohlas však sklidila kniha: Klub ra-
dostí dnešního dne. Tuto knihu napsala spisovatelka 
na základě vlastních zkušeností s Facebookem. Chce 
v knize upozornit na nebezpečí této sociální sítě, je-
jímž prostřednictvím se hlavní hrdince dařilo ovliv-
ňovat cizí životy. Toto téma žáky hodně zaujalo. Ně-
kteří dokonce se zájmem přiznali, že si knihu určitě 
přečtou a že by byli velmi rádi, kdyby mezi nás paní 
spisovatelka Petra Braunová opět zavítala.

Petra Popelková

Škola zdravé 5 
aneb Party se Zdravou 5
Od 12. 11. do 27. 11. 2015 se žáci 1. stupně zúčastnili vý-
ukového programu „Škola zdravé 5“, kde se seznámili s 5 
základními zásadami zdravého stravování - správným slo-
žením jídelníčku, zařazováním ovoce a zeleniny do stravy, 
pitným režimem, zásadami hygieny a bezpečnosti potra-
vin a nakonec přípravou zdravé svačinky. Na každé téma 
byly připraveny soutěžní úkoly, které plnili žáci rozdělení do 
skupinek. Každý tým sbíral za správné odpovědi či splně-
né úkoly žetony - „pětky“. Vítězné družstvo si odneslo vždy 
zdravou odměnu (ananas, pomelo...), o kterou se rozdělilo 
s celou třídou. Všechny děti také na závěr obdržely „Vysvěd-
čení Zdravé 5“.
Na žáky 2. stupně čekala Párty se Zdravou 5. Ve dvouho-
dinovém vaření se dozvěděli užitečné informace o kombi-
naci zdravých potravin a chutí, naučili se jednoduché triky 
ze studené kuchyně i zásady správného stolování. Sami si 
připravili občerstvení o 5 chodech, které nakonec všichni 
ochutnali. 

Jana Jančová, Alena Žďárská

Ať Vám tento vláček přiveze hodně zdraví, štěstí, 
pohody a osobní spokojenosti ve vánočním čase 

i po celý příští rok!
To Vám přejí žáci, učitelé a všichni další zaměstnanci 

ZŠ a ZUŠ Strání

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Objevujeme okolí
Jsme součástí krásné přírody, proto se letos věnuje-
me objevování a poznávání našeho okolí. Chceme 
rozšiřovat dětské obzory metodou pokus x omyl, pra-
covat na vzájemné komunikaci, sebehodnocení, sdě-
lování názorů a hledání správného řešení s využitím 
experimentů, exkurzí, besed, ukázek činností, práce 
s encyklopedií. Dalším cílem je zapojit děti, s využitím 
získaných dovedností a zkušeností, do péče o příro-
du. Naše projekty jsou proto orientovány na zjišťová-
ní, zkoumání a praktické činnosti.

V MŠ již byly realizovány tyto projekty:
1.třída Sluníčka
1. Objevuji život ve školce, aneb bez maminky to 
zvládnu.
2. Poznávám s kamarády podzim, aneb máme se rádi.

2.třída Včeličky   
1.   Co je kulaté, co je sladké, co je hranaté, co je hladké, 
aneb zkoumáme chuť podzimu.
3.třída Mravenečci
1. Co  se skrývá v pohádkovém lese, aneb příroda nás 
učí dodržovat pravidla.
1. třída Sluníčka Květná a 2. třída Berušky
1. Na paloučku u lesa, aneb jak jsme se poznali.

Blíže se s naší prací i fotodokumentací můžete sezná-
mit na www.msstrani.cz

Jana Bruštíková, ředitelka MŠ

Vyhodnocení 
podzimního sbru papíru
V pondělí 5. října 2015 se uskutečnil sběr papíru. Celkem 
se nasbíralo 6,45 tun. Výsledky jednotlivců i tříd nalezne-
te na webu naší školy.
Děkujeme všem žákům i jejich rodičům za nasbírání tak 
velkého počtu kilogramů. 

Jana Jančová

Slavnost slabikáe 
aneb slavnostní pasování 
na tenáe
...Jsme malí, ale šikovní! Poznáme 9 písmenek, čteme 
slabiky i slova a zvládneme i první krátké věty. Přiřazo-
vání slabik k obrázkům nám nedělá problémy a úkoly na 
interaktivní tabuli máme nejraději. Živou abecedu jsme 
dočetli,... co bude dál?  
V pátek 20. 11. 2015 přišla ta správná chvíle. Zážitek, na 
který snad děti dlouho nezapomenou. Všichni prvňáčci, 
po vzoru dávných rytířů, byli ve školní knihovně paso-
váni Královnou Marií I. na čtenáře. Královna knihovny 
Marie Kloudová, oděna do pasovacího pláště, poklepala 
mečem na rameno všem chlapcům, růží děvčatům, pro-
nesla pasovací formuli a pasovala je tímto na čtenáře. 
Na stvrzení a na památku této slavné chvíle dostal kaž-
dý čtenář svou Pamětní pasovací listinu, záložku a svou 
první knihu, kterou již brzy přečte celou sám - SLABIKÁŘ. 
Přejme našim nejmladším čtenářům, ať je knihy prová-
zejí životem, neboť čas nad nimi strávený je tou nejlepší 
investicí.                                                                                         

Alena Žďárská, Věra Zetková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATESKÁ ŠKOLA
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Na výlet 
u Hasi v Uh. Brod
Také letos, tak jako každý rok, jsme v září  navštívili 
Hasičský záchranný sbor Zlínského kraje  v Uherském 
Brodě. 
Průvodce nám dělal p. Dzurák. Ten dětem vy-
světlil, jakou práci hasiči dělají, kde všude po-
máhají, jak se máme chovat, když jedou hasi-
či kolem nás.  Děti měly možnost se seznámit 
s  pomůckami,  které hasiči potřebují  při své práci. 
Viděly různé druhy ochranných obleků hasičů. Po-
slechly si signál, který upozorňuje hasiče na výjezd.                                                                                                                    
Exkurze byla velmi zajímavá, dětem se u hasičů moc 
líbilo. Jako poděkování přinesly hasičům obrázek. 
Děkujeme p. Dzurákovi i jeho kolegům ze základny 
v Uh. Brodě a těšíme se na příští setkání.

Jarmila Zetíková

Kouzlení s pírodninami
Název druhého roku našeho ŠVP je „Objevuji své okolí“. 
S dětmi naší MŠ chodíme na vycházky po vesnici i do 
blízkého lesa. Z lesa jsme si přinesli spoustu přírodnin. 
Na 6.října jsme do školky pozvali rodiče i  prarodiče 
a na zahradě jsme „kouzlili s  přírodninami“. Rodiče 
nám ještě přinesli spoustu vypěstovaných produktů 
ze zahrádek. 
Děti i dospělí s velkým zápalem tvořili – kouzlili. Vznik-
ly krásné výrobky. Na zahradě naší MŠ se tak usídlili 
skřítci podzimníčci, zvířátka a také jsme si zahradu 
přírodninami vyzdobili. 
Máme radost z  krásného, společně prožitého 
odpoledne.

 Jarmila Zetíková

MATESKÁ ŠKOLA
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Návštva Slováckého muzea
Do muzea se chodí za historií, ale my jsme měli mož-
nost tam vidět a vyzkoušet si i něco nového. Dne 
10.  listopadu 2015 jely Mravenečci a Včeličky z MŠ 
Strání a Berušky z MŠ Květná na další výlet, tento-
krát do Uh. Hradiště do Muzea. 
V Muzeu jsme se podívali na projekci o zvycích oby-
vatel našeho kraje. 
Náš průvodce nás seznámil se životem  a způsobem 
obživy lidí na vesnici. Děti viděly nástroje k pěsto-
vání obilí, pečení chleba, tkaní plátna, výrobě hlině-
ných nádob. 
A co nového jsme se naučili? S  pomocí pana prů-
vodce jsme si vyrobili a odvezli domů voňavé bylin-
kové mýdlo. 
Byl to velmi zajímavý a poučný výlet. 

 Jarmila Zetíková

Štrdlování
Jedním z  typických znaků podzimu je dozrávání 
a  sklizeň ovoce. A samozřejmě i jablíček. Jablíčka 
jsme s  dětmi pozorovali na stromech, spadaná po-
máhali sbírat, ochutnávali je. O jablíčkách jsme zpívali 
písničky. 
Dne 15. října 2015  jsme se  sešli – děti obou MŠ, ro-
diče i prarodiče – v Multifunkčním sále v ZŠ ve Strání, 
kde měla pro nás připravený program p. Inka Rybá-
řová s panem Rybičkou. Program měl název „Štrůdlo-
vání“ a byl – jak jinak – celý o jablíčkách. V průběhu 
odpoledne si všichni společně s paní Inkou zazpívali 
její písničky, zatančili a také zahráli různé hry. Za od-
měnu děti dostávaly od Inky Rybářové malé dárečky. 
Na závěr jsme si pochutnali na spoustě jablíčkových 
dobrůtek, které pro nás připravily maminky a babičky,  
za což jim moc děkujeme. 
Rodiče ještě měli možnost si zakoupit od p. Inky CD, 
aby si děti mohly její krásné písničky zazpívat i doma. 
Bylo to velmi krásné a pohodové odpoledne. 

Jarmila Zetíková

MATESKÁ ŠKOLA
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pochvalu. Žákovské družstva se svými výkony taktéž 
snažila dobře reprezentovat naši obec a hrají ve svých 
soutěžích důstojnou roli. V těchto kategoriích by nám 
všem nemělo jít primárně o výsledky a postavení v ta-
bulce,  ale zejména o to aby naše děti našli zalíbení ve 
sportu a i tímto způsobem se formovali a připravili na 
budoucí život v dospělosti, k čemuž sport napomáhá. 
To zejména platí pro kategorie přípravek  a žáků. Z to-
hoto místa je potřeba vzdát hold a poděkovat všem 
našim trenérům mládežnických kategorií - Pavlu To-
thovi, Vašku Havlíkovi, Radkovi Janigovi, Igoru Lan-
cůchovi a trenérskému doyenovi Jendovi Audymu, 
kteří se svou dobrovolnou prací  našemu potěru ve 
svém volném čase věnují a formují tak naše mladé 
sportovce. Na tomto poli máme v  naší práci ještě re-
zervy, na kterých bychom měli v klubu usilovně pra-
covat, aby nám i v budoucnu vyrůstali nový Frühaufo-
vé, Popelci, Kolajové...Ještě pár poznámek k našemu 
B  týmu. Mužstvo nezačalo sezónu dobře. Podepsa-
lo se na tom více okolností – zaměstnání některých 
hráčů, studium, zranění, taktéž nezájem některých 
hráčů, kteří by mohli hrát.  Uprostřed podzimní části 
přišla  též výměna trenérů. Za druhou část podzimu 
musíme  mužstvo ovšem  pochválit, kdy už došlo u 
mužstva  ke zlepšení hry i výsledků což naznačuje,  že 
mužstvo bude hrát ve své soutěži na jaře důstojnější 
roli. Věříme,  že hráči i vedení bude mít vyšší ambice,  
podpořené kvalitou, spoluprací s A týmem a pokusí 
se do budoucna postoupit o soutěž výše což by jim 
i celému klubu určitě slušelo a už vzhledem  k  po-
četné mládežnické členské základně  do této soutěže 
patřilo!
Velké poděkování patří  všem našim věrným fanouš-
kům za nevšední podporu, která se našim hráčům 
zejména 1.mužstvu od nich dostává jak na domácích 
tak i na hodně vzdálených hřištích což nám mohou 
jiné týmy závidět!  Slušných fanoušků si budeme vždy 
vážit, tak aby se  prostředí našeho stadionu kultivova-
lo a bylo místem k prožití sportovních zážitků a přá-
telského setkávání.
Závěrem bych Vám chtěl jménem výboru FC Strání  
popřát pokojné a radostné prožití vánočních svát-
ků v kruhu svých blízkých a do nadcházejícího  roku 
2016 pevné zdraví a spokojenost v osobním životě. 
Tak naviděnou na stadionu Na Zelničkách na jaře...

Za výbor FC Strání Josef Šidlo

Je za námi fotbalový podzim. Utichly tribuny, hráči si 
dopřávají zasloužený odpočinek. První polovinu se-
zony nám naše mužstva ve velké většině poskytovala 
radostné sportovní zážitky. 1.mužstvo ve své druhé 
sezóně v I.A třídě plní úlohu štiky a jednoho z favoritů 
soutěže a přezimuje v soutěži na prvním místě s 5-ti 
bodovým náskokem. Až na dva výpadky na Hané 
mužstvo předvádělo pod trenérem Peterem Vojte-
chem, který k mužstvu přišel před sezonou,  velmi po-
hledný, atraktivní útočný fotbal za kterým přicházeli 
fanoušci jak domácí, tak i z blízkého okolí. Hoši děku-
jeme..Taktéž mužstvo dorostu odvádělo ve své krajské 
soutěži poctivé solidní výkony a v polovině soutěže je 
nečekaně na velmi pěkném 3.místě. Chlapci zaslouží 

Fotbalová sezóna je v polovin...

SPORT
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Koncert sboru 
Puellae et Pueri
V neděli 25. 10. 2015 se uskutečnil v našem kostele 
Povýšení sv. Kříže koncert sboru PUELLAE ET PUERI 
z  Nového Jičína. Tento smíšený sbor složený z mla-
dých studentů má na svém kontě již pěknou řádku 
úspěchů a uznání na mezinárodním poli. Letos si v 
Řecku dokonce vyzpívali druhé místo na mezinárod-
ní soutěži pěveckých sborů. Asi padesátka zpěváků 
se představila ve více jak hodinovém vystoupení, při 
kterém zazněly poutavé skladby od známých světo-
vých autorů, ale také upravené lidové písně či popové 
skladby. Byl to opravdu pěkný poklidný umělecký zá-
žitek. Nezbývá než poděkovat všem účinkujícím, Otci 
Janu Hrudíkovi za zázemí kostela, vedení obce Strání 
za podporu koncertu a všem, co přišli a podpořili i ta-
kovýto druh kulturního vystoupení.

Ing. Antonín Reňák, místostarosta Strání

Tenisový klub 
DTJ Kvtná informuje:
Tenisová škola si loučení s  tenisovou sezonou 2015 
na kurtech DTJ Květná naplánovala na pátek 2. října 
na 16 hodin. Měřítkem výkonnosti a zároveň i jakousi 
přehlídkou „co jsem se v  tenisové škole dosud nau-
čil“ byl tenisový turnaj – TENISOVÁ JEDNIČKA 2015 ve 
dvouhře. Svým rodičům, ale i sami sobě si malí tenisté 
dokazovali skutečnými tenisovými zápasy v  katego-
rii starší žáci, mladší žáci a žačky. Aby byla motivace 
vyniknout co nejvíc, čekaly na nejlepší v turnaji malé 
pozornosti od Sportbaru Číro, DTJ Květná a TKK. Vý-
sledky: starší žáci - 1. místo Filip Drobný, 2. místo Dan 
Maršálek, 3. místo Pavel Mahdal. Mladší žáci - 1. mís-
to Vašík Vrba, 2. místo Tomáš Adámek, 3. místo Lukáš 
Janík. Žačky – 1.místo Bára Sedlecká, 2. místo Diana 
Vintrová, 3. místo Anička Vrbová.
Od té doby jsme už opět dále a moc jsme uvítali vstříc-
nost ředitelky ZŠ Strání, trénujeme i přes zimu ve vel-
ké tělocvičně ZŠ. Za ochotu moc děkujeme! Zároveň 
využívám příležitosti a přeji jménem svým i jménem 
TKK klidné a spokojené Vánoce a v nastávajícím roce 
2016 hodně zdraví, všem našim příznivcům a všem 
občanům naší obce. 

Autrata Vladimír.

DH JAVORINKA
a jejich hosté ze ZUŠ Vás zvou 

22. 12. 2015 
 na přátelské setkání s hudbou, 

příběhem a písničkou.
Začátek v 18:00 hod. 

v tělocvičně Základní školy. 

KULTURASPORT
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Vlasta Grycová získala 
cenu Pro Amicis Musae
Pro Amicis Musae („Přátelům múz“) je ocenění za vý-
znamný a podstatný přínos kulturnímu rozvoji regionu. 
Ve Zlínském kraji je cena udělována od roku 2005 zpravi-
dla jednomu kandidátovi, jež je vázán ke Zlínskému kraji 
(trvalé bydliště, místo narození, působení na území kraje, 
atp.). 
Za účasti radních Zlínského kraje v  čele s  hejtmanem 
Stanislavem Mišákem a dalších významných hostů z řad 
veřejného a kulturního života se 7. prosince v Baťově vile 
ve Zlíně uskutečnilo slavnostní předání ceny PRO AMI-
CIS    MUSAE, které v  letošním roce získala zpěvačka ze 
Strání Vlasta Grycová a etnografka Věra Kovářů.
„O ocenění rozhodla Rada Zlínského kraje na základě 
doporučení kulturní komise. Paní Vlastě Grycové bylo 
ocenění přiznáno za mimořádný přínos v oblasti písňové 
tvorby s  pozoruhodnými úspěchy nadregionálního vý-
znamu, Věře Kovářů cenu udělujeme za markantní přínos 
v oblasti lidové architektury a taneční pedagogice,“ řekl 
krajský radní pro kulturu Ladislav Kryštof.
„Šedesát roků vystupuji na jevišti a věnuji se folkloru. 
Základem každého státu je jeho kultura, která mu dává 
sebeurčení, a ta naše je bohatá na lidové tradice, na něž 
můžeme být pyšní. Folklor, jeho prezentace a v podstatě 
propagace našeho kraje mě zkrátka dělá šťastnou,“ oko-
mentovala udělení ceny Vlasta Grycová.
 „Zpravidla se za daný rok stává držitelem jeden kandidát. 
Že byly současně oceněny dvě osobnosti, ale není úplně 
neobvyklé, letos to bylo už podruhé v historii ceny,“ dodal 
Ladislav Kryštof.

Šak normáln dojdite 
– na Štpána aj na ples
Blíží se konec roku a pro nás tím začínají přípravy na hlav-
ní domácí akce. Už od poloviny listopadu se trénují koledy 
na rozsvěcování stromečku i štěpánské koledování, po-
malu se cvičí pásma na páteční fašankový program a do-
plňují se zásoby na štěpánský košt i krojový ples. A právě 
krojový ples je pro nás teď prioritou. Ten příští bude totiž 
už desátý, a proto se snažíme, aby byl co nejlepší. 
Za devět let pořádání krojových plesů jsme se toho hod-
ně naučili. Měli jsme možnost vytvořit různé dekorace, 
které prostory základní školy mění na příjemný pro-
stor s folklorní atmosférou. Zjistili jsme, jak se vypořádat 
s chystáním tomboly i obsluhou barů. Podařilo se udělat 
z krojového plesu velkou akci, kterou pravidelně navště-
vuje hromada krojovaných nadšenců z  širokého okolí. 
Za devět let se návštěvníkům představilo hned několik 
kvalitních dechových hudeb i cimbálových muzik, které 
mnohdy zabezpečovali zábavu až do časných ranních 
hodin. Pro návštěvníky byla vždy připravena široká nabíd-
ka kvalitních vín i bohatá tombola s hlavními folklorními 
cenami, ve které měl výherce hlavní ceny, s výjimkou loň-
ského roku, možnost nechat si ušít vlastní kroj. 
Na příštím plese bychom se však chtěli k hlavní ceně v po-
době poukazů na ušití kroje vrátit. Kromě tomboly se 
mohou návštěvníci těšit také na zábavu, kterou zajistí DH 
Túfaranka a CM Záletníci. Vzhledem k tomu, že se jedná 
o jubilejní ples, rozhodli jsme se to oslavit snížením vstup-
ného pro krojované na 100 Kč. Samozřejmě nezapome-
neme ani na vyhlášení šohaja a krasavice plesu. Těšit se 
můžete také na různé novinky a překvapení. Předem 
bychom ale chtěli případné návštěvníky poprosit, aby si 
s sebou na ples nenosili vlastní jídlo a pití, na oplátku mů-
žeme slíbit, že Vám zajistíme, abyste měli co jíst i pít. :-)
Samozřejmě bych chtěla jménem celého souboru podě-
kovat všem, kteří nám s pořádáním plesu v minulých de-
víti letech pomáhali a zároveň Vás všechny pozvat nejen 
na Krojový ples ale také na štěpánské koledování v kos-
tele, na kterém se Vám představí různé straňanské složky, 
i na štěpánskou besedu s CM Strýci, kterou pro Vás připra-
víme po skončení programu ve Dvoraně. 
Na závěr bych jménem celého FS Javorina chtěla všem 
poděkovat za podporu v tomto roce a popřát Vám krás-
né, veselé a požehnané Vánoce a všechno dobré do no-
vého roku 2016.

Za FS Javorina, Alena Popelková
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Naše občanské sdružení působí v naší obci již od roku 
1995 a jeho hlavní činností je spolupráce s vedením 
obce Strání na udržení a rozvoji kulturních tradic - 
Fašank, harmonikáři, hody. Všichni členové, kterých je 
kolem 20, vykonávají tuto činnost dobrovolně.                     
I v letošním roce jsme se podíleli na organizačním 
zajištění fašankového festivalu, kde spolupracujeme 
u ukázky lidových řemesel a filmotéky a zajišťujeme 
dětský karneval a pochování basy.   
Tak jako v minulých letech jsme i v letošním roce 
podali několik žádostí o dotace na tento projekt a 
podařilo se nám získat od ministerstva kultury 40. 000 
Kč, od Zlínského kraje 40. 000 Kč a Nadace SYNOT 10. 
000 Kč.      
Naše občanské sdružení nese celkové finanční nákla-
dy na tuto akci, proto je příjemcem finančních pro-
středků od obce Strání a sponzorů.
Další naší kulturní aktivitou je projekt ,,Setkání har-
monikářů a heligonkářů.“ Letošní, již 12. ročník, se 
uskutečnil v červenci a podruhé se konal na nádvo-
ří Zámečku. Zúčastnilo se ho nad 25 účinkujících 
a zhlédlo jej téměř 200 diváků. Některé poznatky z to-
hoto roku chceme využít pro organizaci následujících 
ročníků.       
Stejnou pozornost jako fašankovému  festivalu věnu-
jeme straňanským hodům. Kromě zajištění kulturních 
vystoupení je naší prioritou pořádat hody se stárkem 
a mládkem. To se nám v posledních třech letech ne-
podařilo. Jedním z důvodů může být i skutečnost, že 
ve stejnou dobu probíhají v Uh. Hradišti regionální 
,,Slavnosti vína“, kterých se účastní i  naše mládež za-
pojená do folklórních složek. 
I přesto se podařilo ve spolupráci s  o.s. SMEDOMA 
zajistit bohatý kulturní program od pátku do nedě-
le. Vysoká účast návštěvníků na Náměstí u Zámečku 
vyjadřovala jejich spokojenost s vystoupením všech 
účinkujících.  Potěšující byl i krojovaný průvod za 
doprovodu dechové hudby Javorinka na slavnostní 
hodovou mši svatou. Na pořádání letošních hodů se 
podařilo získat dotaci 10. 000 Kč od Nadace SYNOT. 
Naší iniciativu o tradiční hody se stárkem a mládkem 
nevzdáváme a stále věříme, že tato tradice, která je 
spojena se svátkem našeho kostela Povýšení sv. Kříže, 
získá zpět své místo mezi naší mladou generací, ale 

hlavně jejich rodičů, bez kterých to nikdy nepůjde. 
Naše občanské sdružení SPOKOS a obec  Strání po 
stránce organizační a finanční a  P. Jan Hrudík, správce 
farnosti , po stránce duchovní, jsou připraveni  na tuto 
spolupráci.   
Děkujeme touto cestou vedení obce Strání za vzájem-
nou spolupráci v tomto roce, za technické a finanční 
zajištění těchto akcí, pracovníkům místního hospo-
dářství, zaměstnancům OÚ a restaurace Zámečku, 
otci  P. Janu Hrudíkovi a všem, kdo se jakkoliv podíleli 
na rozvoji a udržení kulturních tradic v naší obci.  
Přejeme Vám všem krásné Vánoce, pevné zdraví 
a mnoho životních úspěchů v roce 2016. 

Za občanské sdružení SPOKOS
Antonín Zámečník, předseda

innost obanského sdru�ení ,,Spolenost 
pro kulturu obce Strání“ (SPOKOS) v roce 2015

Ochutnávka koblih
Milé straňanské a květňanské gazdinky a kucharinky. 
Na letošní ročník festivalu masopustních tradic Fa-
šank 2016 chystáme ochutnávku straňanských kob-
lihů, jelikož koblihy jsou tradiční a neodmyslitelnou 
pochutinou a vlastně i jakýsi symbol Fašanku. Každá 
gazdinka dělá koblihy jinak a proto prosíme šikov-
né kuchařky a gazdinky, aby nás v této akci podpo-
řily a přinesly vzorky na fašankovů sobotu do 9:30 
na nadvoří Zámečku, kde pak v 10:00hod. proběhne 
ochutnávka.
Bude se jednat o neformální košt koblihů, kdy bude 
zvolena hodnotící komise z řad návštěvníků festivalu.

Děkujeme! 
Antonín Reňák, místostarosta

Košt slivovice 2016
I letos v rámci festivalu masopustních tradic Fašank 
2016 proběhne tradiční košt slivovice. Prosíme všech-
ny kdo by se chtěl podělit o kvalitu své úrody, ať 
přinese vzorek o velikosti 0,5l na Štrbákovec. Příjem 
vzorků proběhne během ledna, každý pátek od 18:00 
do 20:00 hod.

Děkujeme! 
S.E.N, organizátoři koštu
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Straanské dílniky: 
Zrunost senior, i radost ze spolených chvil
Adventní atmosféru si s předstihem navodili klien-
ti a pracovníci Domu s pečovatelskou službou (DPS) 
ve Strání. Ve středu 18. listopadu se totiž sešli ve spo-
lečenské místnosti tohoto zařízení, aby si společně 
vyrobili věnečky, svícny, obrázky a podobné ozdoby 
s  tematikou blížících se vánočních svátků. „Dílničky“ 
se konaly pod vedením profesionální floristky a aran-
žerky Markéty Kapinusové, které pomáhaly i její děti, 
dvaadvacetiletá Lucie s partnerem Darkem Hladkým 
a desetiletý Jan. Klientům pomáhali i pracovníci pe-
čovatelské služby a jejich příbuzní.
Klienti DPS se vyráběním ozdob příjemně bavili, svá-
teční atmosféru umocnily i reprodukované vánoční 
koledy, nabídka vánočního pečiva a nealkoholického 
punče. „Někteří z nich zpočátku odevzdaně tvrdili, že 
nic nedokáží vyrobit. Statečně se ale pustili do prá-
ce a nakonec si všichni své ozdoby zhotovili. Původní 
rozpaky se změnily v dobrou náladu, smích a srdeč-
né povídaní. Byla radost se dívat, jak jim šla práce od 
ruky. Také bych chtěla moc poděkovat personálu pe-
čovatelského domu ve Strání a dobrovolníkům, kteří 
nám i klientům s výrobou ozdob velice pomohli,“ po-
znamenala Markéta Kapinusová.

Výstava perník
Český červený kříž Květná děkuje všem, kteří svou 
návštěvou Předvánoční výstavky perníků přispěli na 
dobrou věc. I letos budou naše členky navštěvovat 
staré a osamělé spoluobčany v ústavech i domovech. 
A nepřijdou k nim s prázdnou, přinesou dárkový balí-
ček, který se pořizuje právě z výdělku z výstavky. Chce-
me také moc pochválit pletařky obvazů pro malomoc-
né, od září jich napletly 110 kusů. Děkujeme a pokud 
budete v pletení pokračovat, budeme moc rádi. 
Přejeme všem požehnané svátky vánoční a mnoho 
kouzelných chvil s vašimi blízkými. Do nového roku 
2016 hodně zdraví, sil a elánu k dobrým skutkům.

Za výbor ČČK Květná Vítězslava Kubíčková

Výsledkem akce byly nejen výrobky v rukou klientek, 
ale hlavně dobrá nálada. „V tom punči snad musel být 
nějaký alkohol. My jsme nějak moc rozesmáté,“ po-
znamenala s nadsázkou jedna z účastnic akce.
„Ráda bych poděkovala Markétce a celé její rodině. 
Vnesla do našeho domu velmi příjemnou atmosféru, 
čímž se nálada klientů očividně měnila. Všichni měli 
neskutečnou radost jak ze společenství milých lidí, tak 
z výrobků samotných. Taktéž děkujeme sponzorům 
za příspěvek na materiál,“ sdělila Mirka Havlíková, ve-
doucí pečovatelské služby ve Strání. Po skončení „díl-
niček“ odcházející klientka poděkovala a rozloučila se 
slovy „To bylo pěkné odpoledne!“

Oleg Kapinus, Oblastní charita Uherský Brod
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Na vánoce a po celý rok nech ste všeci spolu
 a nech ste všude jako doma přeje 

SMEDOMA o.s.

PŮJČOVNA MARUŠKA 
nabízí k zapůjčení stroje:

• čistič koberců a sedacích souprav
• parní čistič

• mokro-suchý vysavač
Nabízím možnost čistění sedacích 
souprav a koberců dle objednání. 

V případě jakéhokoliv dotazu volejte
 tel.:  774 314 927

Marie Bortlová, Obchodní 64, Strání

www.pujcovna-maruska.cz

INZERCE:

Setkání 
se staršími spoluobany
Ve čtvrtek 3. prosince proběhlo v  restauraci Na Zá-
mečku každoroční setkání s našimi staršími spoluob-
čany. Přítomné přivítal pan starosta, poté vystoupily 
děti z  MŠ Strání, které si připravily krásný kulturní 
program. Po tomto programu si hosté povyprávěli 
o svých starostech a radostech, které přicházejí s je-
jich věkem. 
Děkujeme učitelkám z mateřské školy za přípravu 
hezkého programu a také rodičům, že své děti tak 
hezky nastrojili. 

 Helena Majorová, Informační centrum

Vánoní jarmark 2015
První adventní neděle je významná jak zapálením 
první svíčky na adventním věnci, který symbolizuje 
příchod Vánoc, tak konáním tradičního Vánočního 
jarmarku. Tento rok se jarmark v prostorách Zámečku 
konal už popáté, což svědčí hlavně o tom, že si jarmark 
získal u lidí zájem. To potvrzuje i každoročně jeho vel-
ká návštěvnost. Každý z návštěvníků mohl vidět, jak 
se vyrábí tradiční vánoční oplatky, práci řezbáře nebo 
krajkářek, zahřát se vánočním punčem, ochutnat vá-
noční cukroví nebo se jen tak pokochat tím, co je pro 
vánoční čas typické. Malým návštěvníkům zpestřilo 
návštěvu malování na obličej nebo připravený dětský 
koutek. 
Tímto bych chtěla poděkovat všem prodávajícím, 
kteří prezentovali své výrobky, tak i návštěvníkům, 
kteří vytvoří jarmarku vždy tu správnou atmosféru 
a popřát Vám všem poklidný předvánoční čas v kru-
hu svých blízkých. Ke štěstí a poklidu není potřeba 
mít napečeno dvanáct druhů cukroví, mít v prosinci 
umytá okna nebo hezky naleštěný nábytek. Štěstí je 
v obyčejném úsměvu, být zdravý a spokojený v kruhu 
svých nejbližších.  

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

s  paní Kateřinou Končitíkovou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Poděkování patří MUDr. Končitíkové 
a Otci Janu Hrudíkovi.

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

s panem Janem Zámečníkem. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, 
muzikantům a Otci Janu Hrudíkovi.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Ludmilou Nuzíkovou. 

Děkujeme všem za květinové dary a projevy soustrasti.  
Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, 

Otci Janu Hrudíkovi, bratrovi P. Josefu Nuzíkovi 
a ostatním zúčastněným kněžím.

Děkujeme všem, kteří doprovodili na poslední cestě 
naši drahou zesnulou  

paní Anežku Straussovou. 
Rovněž děkujeme za projevy soustrasti a květinové 
dary. Poděkování za dlouholetou pomoc patří paní 

doktorce  A. Končitíkové, zdravotní sestře 
Z. Grebíkové a panu faráři J. Hrudíkovi. 

Pozůstalá rodina Očenášková děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit 

s panem Karlem Očenáškem.
 Děkujeme také za květinové dary 

a projevy soustrasti. 
Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Marií Popelkovou. 

Děkujeme všem za květinové dary a projevy soustrasti.  
Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, Otci 

Janu Hrudíkovi, švagrovi a strýcovi P. Josefu Nuzíkovi 
a ostatním zúčastněným kněžím.

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

s panem Josefem Vintrem. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří ročníku 1966, muzikantům 
a Otci Janu Hrudíkovi za slova útěchy.

Smutení rubrikaNarozené dti 
Eva Ševčíková, Matěj Zderčík, Robin Bruštík, Aneta 
Zetková, Kristýna Zábojníková, Amálie Hrubá, Matyáš 
Sklenář, Šimon Kolaja, Laura Chytilová

Zemelí obané
Luděk Bemer, Marie Popelková, Antonín Šupák, Karel 
Očenášek, Marie Popelková, Josef Vintr, Kateřina 
Končitíková, Ludmila Nuzíková, Jan Zámečník,   
Radmila Kolajová

Vítání obánk
V neděli 6. prosince 2015 jsme v obřadní síni restaurace 
Na Zámečku ve Strání přivítali celkem 9 nových občánků.

SPOLEENSKÁ RUBRIKA
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Piese záchrany
Takmer na moravsko-slovenskom pohraničí, v loka-
lite chotára obce Strání, založil knieža Lichtenštajn 
v roku 1794 sklársku Hutu – továreň sklárskych vý-
robkov. Lokalita, kde sklársku Hutu umiestnil, bola 
obklopená hustým porastom bukových stromov, 
ktorých drevo bolo tým najideálnejším palivom. 
A Alojz Lichtenštajn bol aj majiteľom lesov na hra-
ničnom pomedzí až k vrcholu veľkej Javoriny. V roku 
1850 však zabehnutú Hutu Lichtenštajn predal pod-
nikateľovi Emanuelovi Zahnovi za šesťtisícpäťsto 
zlatých. Po jeho smrti vedenie Huty pripadalo jeho 
synovi. Ten si uvedomil, že pre početné množstvo 
zamestnancov bude potrebovať lekársku starost-
livosť, lebo v Hute často dochádzalo k zraneniam 
a najbližšia lekárska stanica bola vo vzdialenosti 
20 kilometrov a nachádzala sa v Uherskom Brode, 
alebo v Novom Meste nad Váhom. Zároveň zmenil 
pôvodný nemecký názov Huty a v českom jazyku 
ho upravil na Sklářska fabrika Květná. Na vypísaný 
konkurz sa prihlásil len jeden lekár. Išlo o doktora 
Adolfa Hubera, ktorý v roku 1896 vyštudoval le-
kársku fakultu vo Viedni a po krátkej stáži v Brne 
na chirurgickom a psychiatrickom oddelení sa ako 
28-ročný prihlásil do Květnej u Emanuela Zahna. 
Adolf Huber bol síce žid, ale Emanuel Zahn v roku 
1897 nemohol tušiť, že tento mladý a ambiciózny 
lekár sa stane všeobecne obľúbený na celom okolí 
a že ho Božia prozreteľnosť použije ako prostriedok 
na uskutočnenie svojho zámeru.
Doktor Huber sa od začiatku svojej činnosti v Květ-
nej zapísal do vedomia pacientov tým, že keď sa ho 
opýtali, čo sú dlžní, odpovedal: „Ja iba liečim, Boh 
uzdravuje! Som rád , že som vám pomohol. Keby 
sa v budúcnosti stalo, že ja budem potrebovať 
vašu pomoc, dúfam, že mi ju neodmietnete. Teraz 
choďte pekne domov v Božom mene.“ Pacienti od 
Hubera odchádzali v presvedčení, že takého lekára 
im skutočne poslal sám Boh. Bolo to zásluhou Ema-
nuela Zahna, ktorý finančne zabezpečoval neruše-
ný chod ordinácie. Dokonca dal Huberovi postaviť 
veľmi vkusnú vilu, ktorá je dodnes zachovaná. Do 
Huberovej starostlivosti okrem zamestnancov Huty 
patrili aj obce Strání, Korytná, Komno a prichádzali 
k nemu aj občania z Moravského Lieskového aj zo 
Bziniec. Huber sa stal vyhľadávaným odborníkom. 
Keď sa Huber oženil, stal sa otcom dvoch dcér. Star-

šia mala meno Eliška a mladšia Irena. Irena sa vy-
dala za istého Fišera a bola bezdetná. Eliška mala 
s manželom Brunom dcéru Zuzanu a po Brunovej 
smrti s manželom Deutschom syna Freda, ktorého 
starý otec Huber nesmierne miloval. Netušil však, 
že do jeho vzťahu k vnukovi zasiahne Božia pro-
zreteľnosť tak, že sa naplnia slová, ktoré hovorieval 
pacientom pri odchode z ordinácie. V roku 1933 sa 
doktor Huber odsťahoval z Květnej k svojej dcére 
Irene na dôchodok. Chorí ľudia ho však vyhľadávali 
aj v Novom Meste nad Váhom. Keď došlo k rozde-
leniu Československa a fašisti začali na protekto-
rátnom území prenasledovať židov, tak sa Deutsch, 
ktorý bol zubným lekárom v Ostrave, presťahoval 
do rodného Uherského Brodu aj s manželkou a deť-
mi, k svojej 80-ročnej matke Jenny Deutschovej, 
ktorá žila pri svojej 60-ročnej dcére Irene. Všetkých 
však gestapo zatklo a umiestnilo v gete na okraji 
Uherského Brodu. O tejto hroznej situácii sa dozve-
del v novembri 1941 aj doktor Adolf Huber. Rozho-
dol sa okamžite konať, lebo správne predpokladal, 
že geto je iba prestupnou stanicou na odvlečenie 
jeho blízkych do koncentračného tábora Osvien-
čim, kde ich usmrtia. Huber sa teda spojil s 37-roč-
ným Oskarom Götzom z Květnej, farárom Pavlom 
Chorvátom zo Bziniec a ešte jedným lekárom z 
Uherského Brodu, ktorý vlastnil auto a požiadal ich 
o pomoc pre svoju rodinu. Keď od nich dostal uiste-
nie, že sú ochotní podieľať sa na záchrane jeho ro-
diny, ako dobrý znalec mentality nábožných Mora-
vanov a Slovákov, ustanovil trasu a deň úteku, aby 
sa jeho najbližší dostali do bezpečia. Ten dátum bol 
24. decembra a trasa viedla z Uherského Brodu, cez 
Nivnicu a Slavkov do Květnej, kde sa utečencov mal 
ujať šľachetný Oskar Götz a previesť ich cez hranicu 
na Slovensko.
Práve vo chvíli, keď na Moravskej strane zasada-
li k  štedrovečernému stolu, zastalo pri gete auto, 
do ktorého už vopred informovaná Eliška nasadla 
s manželom. Ale pre Deutschovu matku a sestru 
Irenu sa už miesto nenašlo. Rýchlo sa s nimi rozlú-
čili a auto zamierilo smerom k Nivnici. Bez kontroly 
sa šťastne dostali až do Květnej, kde ich už čakal 
Oskar Götz, ktorý ich milo prijal vo svojom príbyt-
ku a riekol im: „Od tejto chvíle sa budeme riadiť 
príkazmi vášho otecka, doktora Hubera, ktorý mi 
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Velai dkují
Základní organizace Českého svazu včelařů Strání-
-Květná děkuje zastupitelstvu obce za schválení dota-
ce v letošním roce. Z této dotace byly zakoupeny me-
zistěny pro nové rámky k obměně včelího díla, která 
je jedním z hlavních nástrojů k tlumení moru včelího 
plodu, a také pomůcky pro léčení včelstev.
Zároveň děkujeme vedení Obecního úřadu a pracov-
níkům Místního hospodářství za zapůjčení  minivalní-
ku pro podzimní léčení včelstev aerosolem.
Také chceme poděkovat Sboru dobrovolných hasičů 
Strání, kteří nám zapůjčili tlakové nádoby pro pod-
zimní léčení včelstev v těžko přístupném terénu.
Poděkování patří také paní ředitelce ZŠ a ZUŠ Mgr. Ivě 
Stupkové za vstřícnost při zapůjčení prostorů ke ko-
nání schůze.
Nezapomínejte vysazovat stromy a rostliny, a nechte 
alespoň o pár dní déle rozkvetlé zahrady, ať mají včel-
ky co nosit. Vždyť zdravá a silná včelstva nejsou rados-
tí jen pro včelaře, ale i sadaře a všechny konzumenty 
tekutého zlata.

Děkujeme !
ZO ČSV Strání-Květná

 Adolf Huber s četníky ve Strání v roce 1911 na uherské hranici 
během zdravotní pohraniční revize proti rozšíření cholery.

presne opísal, čo máme robiť, aby ste sa zachránili.“ 
U  Oskara Götza zostali až do 23. hodiny a potom 
sa pustili ďalej do pohraničnej Strážnice cez les až 
k hraničnej čiare. Tak sa hovorilo hraničnému pásu 
očistenému od stromového porastu. To preto, aby 
nemecké hliadky mohli ľahko odhaliť utekajúcich 
z protektorátneho územia. Počasie utečencom 
prialo. Bolo bezvetrie a padal hustý sneh, ktorý 
okamžite zakrýval ich stopy. Pred hraničnou čia-
rou zostali stáť a vyčkávali na pokyn šľachetného 
sprievodcu. Z neďalekej pohraničnej Strážnice po-
čuli spev nemeckých vojakov, ktorí spievali Tichá 
noc, svätá noc. A práve, keď v piesni zaznievalo „...
bije záchranná hodina nám...“, ozvali sa strážnické 
kostolné zvony, zvolávajúce nábožných Moravanov 
na polnočnú svätú omšu. Oskar Götz zvolal: „Tak 
teraz v mene Božom utekajme, nech nás aj Matka, 
ktorá v túto presvätú noc porodila záchrancu ľud-
stva, ochráni! Veď takýto plán úteku mohla vášmu 
otcovi vnuknúť len ona. A keď sa vám to podarí, 
budeme jej aj jej Synovi do smrti vďační.“ Prechod 
cez hraničnú čiaru sa skutočne podaril, ale na to, 
čo sa vtedy vnukovi doktora Hubera stalo, si on aj 
po odstupe 66 rokov milo spomína. Vyrozprával to 
vydavateľstvu Journal of Czech and Slowak Jewish 
family and community history v New Yorku. To si 
skutočnosti overilo na Slovensku a keď zistili, že 
všetko bolo tak, uverejnili to v knihe Phoenix, ktorá 
vyšla v roku 1997. A tak sa v tejto knihe píše, že keď 
sa 9-ročný Fred brodil cez hraničnú čiaru snehom, 
stratil tam topánky. Nemohli sa však vrátiť a hľadať 
ich. Oskar Götz ho preto zobral na chrbát a Fred si 
bosé nohy zastrčil do Götzových vreciek na kabáte. 
Tak ho preniesol až na slovenskú stranu, kde už v 
priekope na nich čakal starý otec Huber. A keď aj 
na Slovensku došlo k zatýkaniu židov, zveril Huber 
svojho vnuka farárovi v Slatine nad Bebravou, kde 
jeho vnuk prijal krst kresťanskej viery a súčasne 
krycie meno Jozef Marták. A to je nezvratné sve-
dectvo o tom, že hlavnú úlohu pri záchrane spomí-
naných z geta mali oslavy narodenia Ježiša Krista a 
tiež pieseň záchrany za hlaholu zvonov.

spracoval Pavol Majerník ml.
(Převzato z časopisu Spektrum č.2/2015)
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Vánoce ve Strání
Nebylo očekávanějšího výročního svátku v průběhu 
roku nad vánoce, i když svou podstatou byly původ-
ně svátek hospodářským. O vánocích totiž zemědě-
lec končil starý rok a současně začal zajišťovat úrodu 
příští. Ve snaze se jí dočkat se často obracel i k magii 
a pověrám.
Obyčejný cyklus zimního slunovratu začínal již v  lis-
topadu. Prvním významným svátkem tohoto období 
byl svátek sv. Martina (11. listopadu), svátek slavený 
v  čase ukončení zemědělských prací na poli. Tento 
den jako přírodní zlom mezi létem a zimou hodnotila 
i lidová pranostika: Svatý Martin jezdí na bílém koni.
První sníh přinesl čas besed a zábav, sousedské druž-
nosti, draní peří, při kterém si hospodyně vzájemně 
pomáhaly. Začaly večery, kdy se zastavoval čas, kdy se 
probíraly veselé, ale i trudné dny společného soužití.
   V  minulosti souběžně s „drápáním“ – draním peří 
probíhala i „prístva“ – přástky, při nichž děvčata spřá-
dala konopnou koudel. Přástky byly i vítanou příle-
žitostí k schůzkám mladé chasy. Těšilo se na ně snad 
každé děvče. Když začínaly, obvykle chlapec přinesl 
svému děvčeti červenou harasovou pentli, aby si s ní 
přivázalo koudel k přeslici. Za to jí pak mohl odnést 
domů vřeténko.

Jedním z nejočekávanějších dnů v předvánočním ob-
dobí byl svátek sv. Kateřiny (25. listopad). Přes den se 
smažily koblihy, večer přišli chlapci a zpívalo se a tan-
covalo dlouho do noci. Byla to jedna z posledních pří-
ležitostí veselé zábavy před nastávajícím adventem 
– obdobím postu.
Na Lucii (13. prosince) navštěvovala přadleny Lucie 
– bílá postava s ošatkou na hlavě a přadleny klepala 
vařechou po prstech „aby lepší prádly“. Za Lucie cho-
dili přestrojené starší ženy, ze špásu však někdy tyto 
pochůzky vykonávala i mladá děvčata. Tetička Alžbě-
ta Končitíková z č. 521 o lucijské obchůzce vyprávěla: 
„ Keď sme prádávaly, nekedy sme sa jako děvčata po-
oblékaly za Luciu. Vzaly sme si ošífku, namočily hubu 
a fúkly do múky. Ošífku sme si daly na hlavu a do ruky 
chytily husí krídlo nebo nejaké varešisko a šly tam, de 
byli nejací chalani, aby sme jim vyrúbaly …“
Děti se těšívaly hlavně na advent, kdy je 5. prosince 
večer obdarovával Mikuláš s andělem. S nimi chodil 
čert, trestající nezbedné děti. V domech, kam se Mi-
kuláš nedostavil, našly děti dárky za oknem. Ráno po 

„rorátoch“ potom chodily děti po celé dědině a na-
hlíželi do oken, aby porovnaly, kde byl Mikuláš nejš-
tědřejší. Stávalo se však, že zejména v předválečném 
období děti z chudších oken nenašly za okny nic. 
Velké množství obyčejů a pověr se vázalo ke Štědré-
mu dni. Štedrý den je dnem postním, dodnes se dě-
tem říká, že když nebudou jíst, uvidí večer „zlaté pra-
sa“. Všechna činnost v tomto dnu se soustřeďovala na 
přípravu štědrovečerní hostiny. Večeřet se započalo 
se setměním, s  východem první hvězdy. Muselo se 
jíst pohromadě a samotná večeře začala vinšem hos-
podáře nebo nejstaršího člena rodiny, který přinesl na 
stůl ošatku s plodinami, jež se v průběhu roku v hos-
podářství urodily (obilí, jablka, ořechy, česnek, cibule, 
sušené švestky apod.). Nověji se do ošatky dávají po-
meranče, fíky a peníze. Tento obyčej je pozůstatkem 
pověry, podle které hojnost statků na štědrovečerním 
stole zabezpečí příští úrodu. Po vinšování hospodář 
rozdělil mezi všechny členy domácnosti oplatek s me-
dem. Dříve se med v chudých domácnostech použí-
val vlastně jen k tomuto účelu. 
   Názvu „štědrý večer“ odpovídalo na tehdejší pomě-
ry i množství jídla. Ke štědrovečerní večeři se vařily tři 
druhy polévek – hrachová, zelná s „hríbama“ a zelná 
zvaná „chamula“. Obvykle se přichystala i krupice, čaj, 
buchty a v peci se upekl koláč „hruškovník“. Zbytky ze 
štědrovečerního stolu se dávaly domácímu zvířectvu, 
anebo se sypaly pod stromy.

V  průběhu večeře a po večeři se hodně věštilo. Na-
příklad se předvídal osud podle plamene nebo kouře 
svíčky, rozkrojeného jablka, plovoucích skořápek oře-
chů. Mnoho věšteckých praktik prováděla zejména 
děvčata, která se chtěla dozvědět co nejvíce o svém 
budoucím ženichovi. Ponejvíce chodili třást plotem 
a přitom říkala: „Trasu, trasu bez, ozvi sa mi pes, kde 
můj milý dnes!“. Ze které strany zaštěkal pes, tam se 
mělo děvče provdat. Rozšířené bylo také tlučení na 
okna domů, kde měli mládence. Odpověděli-li domá-
cí na tlučení slovy „dáme ti, dáme“, mělo děvče chlap-
ce dostat, odpověděli-li „seď“, svatba se zatím nemě-
la uskutečnit. Některé věštecké praktiky byly velmi 
zdlouhavé. Děvčata např. od Lucie až do Štědrého 
dne pálila každý den jeden namátkou vybraný líste-
ček se jmény možných nápadníků. Měla si vzít toho, 
jehož jméno zůstalo na posledním lístečku. 
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INZERCE:

POZEMEK NA PRODEJ
Prodám pozemek s možností zástavby v obci 

Strání, ulice Slavkovská 
(hned vedle prvního domu u vjezdu do Strání). 

Celková rozloha parcely činí 
870m2. 

K parcele jsou přivedeny inženýrské sítě
(voda, elektřina) a zavedena kanalizace. 

Více na tel.: 606 725 863 
nebo

yvonabe@seznam.cz

Na Štědrý den se chodilo koledovat. Koledování za-
čínal obecní pastýř, který obcházel vesnici, troubil 
na roh a práskal bičem. S obecním pastýřem chodila 
i  jeho žena, která od všech, kterým pastýř pásl přes 
rok dobytek, vybírala výslužku. Pastýřovo práskání 
bičem bylo pobídkou pro obchůzku všech ostatních 
koledníků. Koledovat chodili dospělí i děti, a to ze-
jména z chudších rodin, protože koledování bylo ví-
tanou příležitostí přilepšit si na živobytí. 
Štědrý den byl vhodný k vyznání lásky. Chlapci v ten-
to večer dostávali od děvčat vyšívaný „šátek“ a rozma-
rýn. Na Štědrý den se mohly též spatřit „čarodějnice“. 
Ten, kdo by je chtěl uvidět, musel každý den od Lucie 
až po Štědrý den udělat něco na malém stolečku s ot-
vorem uprostřed. Podíval-li se potom přes něj o půl-
noční mši, viděl čarodějnice, jak stojí zády obráceny 
k oltáři. Aby však zvědavec vyvázl se zdravou kůží, byl 
nucen s sebou vzít mák a rozhazovat jej cestou z kos-
tela, aby čarodějnice musely mák sesbírat a nemohly 
jej dostihnout. Večer o Štědrém dnu se hodně střílelo 
z  hmoždířů a pušek, děti střílely karbidem a z  klíčů. 
Střílení je pozůstatkem pověry o zahánění nečistých 
sil hlukem.
Ústředním svátkem mládenců v průběhu celého roku 
byl svátek sv. Štěpána (26. prosince). V  domě, kde 
mládenec sloužil „za pacholka“, mu za dobrou službu 
upekli koláč. Pro mládence pak přišla děvčata a se slá-
vou jej vedla do jeho rodného domu, kde koláč skro-
jila zpravidla jeho galánka. 
Koláčovou slavnost měli na Štěpána i muži. Brzy zrá-
na ženy žertovně vyháněly všechno mužské pleme-
no ven z  domu. Odpoledne se pak ženáči, mnohdy 
i  převlečení za maškary, nabízely do služby. Že se 
tento obyčej neobešel bez pití a hodování, není třeba 
zdůrazňovat. 
Večer chodily za děvčaty „pitelé“ – chlapci, kteří na-
koupili „pijatiky“ a zůstali u děvčat dlouho do noci. 
Nedostavili-li se mládenci, děvče bylo zostuzeno, po 
vesnici se říkalo, že o ně nikdo nestojí.
V  součastné době probíhá koláčová slavnost v  po-
změněné formě. Skupiny chlapců navštěvují domy 
děvčat a nechávají se koláč skrojit u svých nápadnic.
V noci ze Silvestra na Nový rok a také ze Štědrého dne 
na Boží narození (25. prosince) se vysypávaly chod-
níčky. K sypání chodníčků se používala hlavně „sečka“ 

(řezanka), která přimrznutá se dala jen stěží odstra-
nit. Tak vycházely najevo milostné návštěvy chlapců 
u děvčat i utajované zálety ženáčů. Na Nový rok mají 
na Strání koláčovou slavnost děvčata. Ještě v součas-
nosti můžeme na Nový rok vidět procházet mládence 
s harmonikou, kteří navštěvují domy svých vrstevnic 
a skrajují jim koláče. 
Posledním vánočním svátkem byl svátek Tří králů, kdy 
se světila voda, křída a sůl. Posvěcené předměty se 
používaly jako ochranné předměty proti všemu zlé-
mu, co by mohlo postihnout rodinu, dům, majetek. 
Na někdejší tříkrálové obchůzky dnes napovídá už 
jen zvyk psát na dveře posvěcenou tříkrálovou křídou 
nápis K + M +B. 

Převzato z knihy Strání (1992)
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Obec Strání je v širším povědomí obyvatel ČR spojo-
vána s každoročními folklorními slavnostmi (Fašank), 
jakož i setkáváním Čechů a Slováků na Velké Javořině. 
Udržování těchto tradic je v atmosféře celosvětové-
ho kulturního a vzdělanostního úpadku nepochybně 
věc dobrá a prospěšná, nikoli však dostačující.
To, co například ve Strání chybí mně, je nějaká nauč-
ná stezka pro školní děti a turisty, případně malé mu-
zeum (stačila by jedna místnost na radnici či jinde), 
v němž by byly uchovávány doklady o historii obce, 
včetně archeologických nálezů. Vždyť Strání není a 
ani nemůže být jenom „Fašank“ a pak dlouho nic…!
Proč o tom všem píšu? Důvod je prostý. Jak lze zjistit 
z internetových stránek obce, nejsou dosud z katas-
tru Strání známy žádné archeologické nálezy z  ob-
dobí pravěku (prehistorie) ani časné doby historické 
(protohistorie). Přesto toto tvrzení platí jen částečně 
a dočasně. Dosavadní nálezy z  let 2008-2015, které 
se mi podařilo získat při povrchových sběrech, svědčí 
o něčem jiném. Zatím ovšem nebyly odborně zpra-
covány a publikovány, a proto je tato informace pou-
ze předběžná.
Uvedené nálezy nicméně umožňují vyslovit předpo-
klad, že v  katastru Strání existovalo v  průběhu po-
sledního tisíciletí před Kristem (mladší a pozdní doba 
bronzová, starší a mladší doba železná) a v prvních 
staletích po Kristu (doba římská) několik pravěkých 
sídlišť (i opevněných) a s  nimi souvisejících pohře-
bišť. Vzhledem k tomu, že obec leží v blízkosti starých 
obchodních cest (ve směru S-J i V-Z), nelze vyloučit 
ani nálezy importovaných předmětů, např. z  území 
Římské říše.
Nevýhodou dosud získaných archeologických nále-
zů z katastru obce Strání je fakt, že se jedná výhrad-
ně o keramické zlomky, které neumožňují přesnější 
datování. Proto je důležité sledovat jakékoli zásahy 
do terénu při zemních pracích, zejména při výstavbě 
nových či rekonstrukci starších domů, dále při bou-
racích pracích, při budování inženýrských sítí a ja-
kýchkoliv terénních úpravách. Je logické, že zvýšená 
pozornost by měla být věnována tomu, aby případ-
né nálezy nebyly neodborným postupem poškozeny 
nebo nenávratně zničeny.
Nejnovějším příkladem takového necitlivého zásahu, 
který jsem zaregistroval víceméně náhodou, jsou 
výkopové práce na pozemku přiléhajícím k  ulici 

„Zelnice“, kde byl zřejmě narušen pravěký sídlištní 
objekt. Z něho jsem dne 9. 9. 2015 získal celkem pět 
keramických zlomků (viz fotografie): čtyři pocházejí 
ze silnostěnné nádoby (patrně téže) a pátý z  jiné, 
tenkostěnné, jejíž povrch je na vnější straně hlazený.
Na základě tohoto nálezu jsem se rozhodl navštívit 
starostu obce pana Antonína Popelku a na daný stav 
upozornit. Výsledkem našeho jednání je dohoda o 
tom, že formou tohoto článku budou občané Strání 
informováni o možnosti nahodilých archeologických 
nálezů při výkopových pracích na jejich pozemcích.
Vzhledem k tomu, že většina obyvatel obce nejspíše 
nebude mít s takovými artefakty zkušenost a v teré-
nu je ani nepozná, doporučuji (po poradě s panem 
starostou), aby oznamovali zahájení zemních prací 
Obecnímu úřadu, který zajistí odborné posouzení ar-
cheologem. Bezplatnou prohlídku takového objektu 
si bude možno objednat rovněž přímo na e-mailové 
adrese: janosik.rostislav@seznam.cz, nebo telefonic-
ky na čísle:  608 065 268.
Jsem přesvědčen o tom, že občané Strání budou kro-
mě zvelebování svých příbytků a jejich okolí věnovat 
nemenší péči také zachování kulturního dědictví mi-
nulých staletí a tisíciletí – pozůstatků staršího osídle-
ní v katastru obce.
Je to nejen otázka dobré vůle každého z nás, ale pře-
devším osvěty, která zde evidentně chybí. Přesto vě-
řím tomu, že společným úsilím se nám podaří tento 
nepříznivý stav změnit k lepšímu.

PhDr. Rostislav Janošík (archeolog a historik)

Archeologické nálezy z katastru obce Strání
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INZERCE:



INZERCE:



INZERCE:



INZERCE:



Kalendá akcí:
22.12.2015
KONCERT DH JAVORINKY

26. 12. 2015
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ

31. 12. 2015 
SILVESTR NA VELKÉ JAVOŘINĚ
 

31. 12. 2015
SILVESTROVSKÝ VEČER 
V RESTAURACI NA ZÁMEČKU

09.01.2016 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA  

09.01.2016  
FOTBALOVÝ PLES

10. 1. 2016 
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT  DH STRAŇANKY 
A JEJICH HOSTŮ

16.1. 2016
MYSLIVECKÝ PLES

23. 1. 2016  
RODIČOVSKÝ PLES

30. 1. 2016 
KROJOVÝ PLES

5. - 9. 2. 2016 
FAŠANK 2015
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Fotografie přední strana:
Zimní pohled na Strání (foto: Martin Adámek)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 4. Uspávání broučků a berušek (foto: Jana Popelková)  / 5. - 6. Setkání se staršími spoluobčany (foto: Helena Majorová)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. Koncert sboru PUELLAE ET PUERI z Nového Jičína. (foto: Antonín Reňák) / 2. - 7. S Předvánoční prodejní výstavka 
ve Květné (foto: Jana Popelková) 

Fotografie zadní strana:
1. - 7. Vánoční jarmark na Zámečku (foto: Jana Popelková) / 8. Milulášská obchůzka (foto: Antonín Reňák)

CENÍK  INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI OD 1. 1. 2015
Celá strana - 1 500 Kč   (A4 přesně š190 x v277mm), 1/2 strany - 750 Kč (A5 přesně š190 x v138mm), 1/4 strany - 380 Kč (A6 přesně 
š95 x v138mm), Řádková inzerce  - 200 Kč, Ceny jsou včetně DPH.

KALENDÁ AKCÍ

30



4.

2.

6.

1.

5.

3.

7.



7.

3.

5.

1.

8.

4.

6.

2.


