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Tříkrálová sbírka
 5. ledna proběhla Tříkrálová sbírka, ve které se v naší 
obci vybralo 98 728 Kč. Vybrané prostředky budou 
použity na financování potřeb sociálně slabých osob 
a rodin. Do sbírky se zapojilo 97 dětí a 32 dospělých. 
Děkujeme všem koledníkům a jejich doprovodu, or-
ganizátorům, pracovnicím Oblastní Charity Uherský 
Brod, P. Janu Hrudíkovi a hlavně Vám všem, kteří jste 
do sbírky přispěli, za obětavost a ochotu pomoci 
potřebným.      

Plesová sezóna
 V období od začátku roku do Fašanku se v naší obci 
uskutečnily čtyři plesy. Plesovou sezónu zahájil Spor-
tovní ples, poté následoval Myslivecký ples a Krojo-
vý ples. Sezónu zakončil Rodičovský ples. Děkujeme 
všem organizátorům a   pracovníkům základní školy 
za uspořádání plesů a vytvoření zázemí pro tyto spo-
lečenské akce.        

Fašank 2013
 V únoru se v naší obci uskutečnil 26. ročník Festiva-
lu masopustních tradic Fašank 2013. Tento ročník 
potvrdil stoupající popularitu festivalu a to nejen 
u  nás místních ale i u návštěvníků mimo naši obec. 
Za nelehkou a obětavou práci při přípravě a průběhu 
akce bych chtěl poděkovat všem organizátorům a li-
dem, kteří pomohli vytvořit jedinečnou fašankovou 
atmosféru. 
Poděkování si zaslouží všichni tanečníci a hudebníci 
z naší obce i hostujících souborů, jmenovitě CM Anič-
ky Přikrylové, CM Strýci a Mladí Bruštíci, FS Javorina, 
pěvecké sbory NETÁTA a SEN, DH Javorinka, Straňá-
nek, a všichni fašančáré a jejich hudební doprovody. 
Dále děkuji za spolupráci pracovníkům Muzea J.A. 
Komenského Uherský Brod pod vedením pana Pav-
la Popelky, členům o.s. SPOKOS a SMEDOMA, paním 
kuchařkám a učitelkám ze základní školy a mateřské 
školy, pracovníkům OÚ, místního hospodářství a per-
sonálu Zámečku, účastníkům ukázek lidových řeme-
sel a  majitelům a provozovatelům hospod a barů, 
které se zapojily do části programu “ V šenku” – Re-
staurace u Popelků, Bowling Magdaléna, Hospoda 
Sklípek a Tipsport bar. 
Díky patří i všem sponzorům, kteří finančně či ma-
teriálně přispěli na organizaci festivalu: RUMPOLD  

s.r.o. Uherský Brod, Pivovar Uherský Brod a.s., A.G. 
Transport s.r.o. Uherské Hradiště, Stavební firma Ha-
náček  s.r.o. Uherský Brod, Kovosteel Recycling s.r.o. 
Staré Město, Slov. Strojírny a.s. Uherský Brod, Agro 
Okluky a.s. Dolní Němčí, Geomma s.r.o. Uherský Brod, 
V.S.B.P. s.r.o. Strání, Vastap s.r.o. Strání, TIP SPORT Lu-
boš Mikláš, Restaurace u Popelků.
Součástí fašankového festivalu se stal i Den otevře-
ných dveří ve sklárnách ve Květné. Rád bych poděko-
val vedení skláren za organizaci této akce, která jedi-
nečným způsobem prezentuje sklářskou tradici naší 
obce.    

Divadelní představení
Jako každý rok i letos pro nás připravil Divadelní sou-
bor Karla Högera představení. Tentokrát naši divadel-
níci pod vedením nového režiséra Davida Smetany 
nacvičili hru “100 dukátů pro Juana”. Dlouhotrvající 
potlesk i pochvalné reakce publika svědčí o tom, že 
představení se velmi povedlo. Děkuji všem hereč-
kám a hercům, panu režisérovi a všem, kteří se starali 
o technické zázemí, za krásný zážitek, který nám svým 
uměním zprostředkovali.   

 Ondřej Benešík, starosta

Paní Josefína Janovská se 25. února dožila 101 let. Naší 
nejstarší občance přejeme do dalších let dobré zdraví 
a ať ji neopouští její neuvěřitelný elán do života! 

Za vedení obce
Ondřej Benešík, starosta

Pavel Mimochodek, místostarosta  

Podkování  

ZPRAVY Z OBCE 
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Investiní akce v obci
Rekonstrukce ČOV ve Květné
I v zimních měsících probíhaly práce na rekonstrukci 
čistírny odpadních vod. Práce probíhají dle schvále-
ného harmonogramu prací. Byla vybudována sedlová 
střecha na provozní budově, byla provedena demon-
táž aktivační nádrže, byla provedena montáž ocelové 
desky a ocelové výztuže na nové aktivační nádrži.  

Farní dvorana
Obec ve spolupráci s místními řemeslníky rekonstru-
ovala jeviště ve Dvoraně. Oprava obnášela vybudová-
ní pasivního odvětrávání, položení betonového potě-
ru a montáž a povrchovou úpravu dřevěné podlahy. 
Staré jeviště bylo v havarijním stavu a oprava byla 
nezbytná. Obec má záměr postupně opravovat ob-
jekt Dvorany tak, aby se zlepšilo prostředí a zázemí 
pro pořádání kulturních akcí. Bude například nutné 
rekonstruovat sociální zařízení, vyměnit okna, apod. 

Oprava interiérů obecního úřadu
Od prosince do února pokračovaly práce na úpravách 
a vybavení budovy obecního úřadu. Kanceláře, jejichž 

vybavení se datovalo v některých případech do 70. 
let minulého století, dostaly nový nábytek, na  chod-
bách byla položena dlažba a v  jednacích místnostech 
zátěžové koberce. Stěny interiérů byly zbaveny sta-
rých nátěrů, vyspraveny a vymalovány. Zbývá dodě-
lat několik drobností a rekonstrukce sídla obce bude 
kompletní. 

 Ondřej Benešík, starosta 
Pavel Mimochodek, místostarosta

Výpis  usnesení 12. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 27. 12. 2012
Zastupitelstvo obce Strání

12/1 určuje 
ověřovateli zápisu paní Bc. Andreu Straussovou 
a  paní Mgr. Irenu Michalčíkovou, zapisovatelkou 
paní Kateřinu Grebíkovou a sčitatelkou paní Bc. Marii 
Kusendovou 

12/2 schvaluje 
program 12. zasedání ZO 
a) Výpis usnesení ze schůzí rady obce
b) Rozpočet obce na rok 2013
c) Investiční akce na rok 2013 
d) Rozpočtové změny č.3/2012 
e) Informace

f ) Diskuse
g) Závěr

12/3 schvaluje
rozpočet obce na rok 2013 – příjmy 44.432.900,-Kč, vý-
daje 42.916.900,-Kč a financování 1.516.000,-Kč a mi-
morozpočtové příjmy a výdaje ve výši 6.000.000,-Kč

12/4 schvaluje
rozpočtové změny č.3/2012 dle návrhu

12/5 schvaluje
plán investičních akcí na rok 2013 dle doplněného 
návrhu

Ondřej Benešík, starosta 

ZPRAVY Z OBCE
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Radostné Velikonoce 
Vám přejí

Ondřej Benešík - starosta, 

Pavel Mimochodek - místostarosta,

členky a členové obecního zastupitelstva,

kolektiv zaměstnanců Obce Strání,  

místního hospodářství 

a personál restaurace a penzionu Zámeček

ZPRAVY Z OBCE
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Koncem minulého roku schválilo zastupitelstvo obce 
plán investičních akcí na letošní rok. Realizace celé 
řady akcí bude záležet na získání dotací a vývoji pří-
jmů obce, nebo na získání potřebných povolení a 
vyjádření potřebných k zahájení projektu.  Naopak v 
některých případech už byla dotace přidělena a obec 
připravuje výběrové řízení na jejich realizaci. Zname-
ná to tedy, že ne všechny investiční akce, které má 
obec ve schváleném plánu, musí být zahájeny v letoš-
ním roce. 

Plán investičních akcí:
Revitalizace Náměstí E. Zahna ve Květné (obec bude 
předkládat žádost o dotaci do ROP Střední Morava).  
Rekonstrukce úpravny vody (dotace ze SFŽP byla 
schválena, momentálně probíhá výběrové řízení na 
dodání projektu).
Snižování prašnosti – pořízení víceúčelového zameta-
cího a kropícího vozu (dotace ze SFŽP byla schválena, 
výběrové řízení proběhne na jaře).
Pořízení sekačky na údržbu travnatých ploch (žádost 
byla akceptována a je zařazena mezi doporučené 
projekty na SZIF). 
Oprava chodníků a přístupová komunikace k ZŠ Strá-
ní (žádost na opravu chodníků byla předložena do 
SZIF, komunikaci plánuje obec rekonstruovat z vlast-
ního rozpočtu).
Opravy ve Dvoraně (obec opravila jeviště, plánuje po-
stupně opravit WC, topení, apod.).
Rekonstrukce sociálního zařízení v MŠ Květná (oprava 
z prostředků obce).
Rekonstrukce obecního úřadu (hlavní část rekon-
strukce byla dokončena, momentálně probíhají po-
slední práce na interiérech).
Úpravy v okolí obecního úřadu a domu č.p. 156 (Sta-
rá škola) – obec má v plánu opravit zpevněné plochy 
a vstupy do budov a rozšířit možnosti parkování 
Stavba chodníku na ulici Slavkovská (v současné době 
je zpracováván projekt).
Výměna čekáren na autobusových zastávkách (obec 
předložila projekt a žádost o dotaci na SZIF).
II. etapa rekonstrukce místní komunikace Mechnáčky 
(realizace v letošním roce záleží na vývoji daňových 
příjmů obce).

Rekonstrukce veřejného osvětlení (realizace záleží na 
vypsání vhodného dotačního titulu)
Vybudování chodníku “Záhumenice-Lékárna” v Za-
hradách - majetkové vztahy ohledně potřebných 
pozemků byly dořešeny teprve v minulém roce, akce 
se bude realizovat v závislosti na protipovodňových 
opatřeních v části “Brehy”. 
Rekonstrukce Jubilejního lichtenštejského kamene 
(ve Květné na Lúčkách) a pořízení desky se jmény 
obětí I. světové války (u piety za kostelem). 
V první polovině letošního roku bude připravena pro-
jektová dokumentace na protipovodňové opatření 
v části Drahy, Santra – Záhumenice, dále skládky Ja-
hodná a odvodnění nového hřbitova. V plánu je také 
projektové dokumentace na rekonstrukci polní cesty 
„Kamenná“. 
I v zimních měsících pokračují práce na rekonstrukci 
ČOV dle schváleného harmonogramu. 

 Pavel Mimochodek, místostarosta
Ondřej Benešík, starosta   

Policie R v naší obci
 
Na základě dohody vedení Obce Strání a Krajského 
ředitelství Policie ČR ve Zlíně bylo od 1. února 2013 
obnoveno kontaktní místo Policie České republiky v 
naší obci.
Policisté sídlí v budově místního hospodářství a pošty 
ve Květné: nám. E. Zahna 168, 687 66 Květná, Tel.: 724 
381 168
Zajištění bezpečnosti a boj proti kriminalitě je přede-
vším ústavní povinností státu prostřednictvím jeho 
orgánů jako např. Policie ČR. Vedení obce proto vítá, 
že státní orgány reagují na zvýšenou kriminalitu po-
sílením činnosti policie v naší obci. Obec se snaží v 
rámci svých omezených možností vytvořit co možná 
nejlepší podmínky pro práci Policie ČR. 

Ondřej Benešík, starosta obce

Plán investiních akcí na rok 2013

ZPRAVY Z OBCE
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Aktuální informace o průběhu zpracování  
nového Územního plánu Strání
Koncem minulého roku rozhodlo Zastupitelstvo obce 
o pořízení nového Územního plánu Strání. 
Pořizovatelem územního plánu je v souladu s §6 odst. 
2 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a sta-
vebním řádu, ve znění pozdějších předpisů (dále jen 
stavební zákon) Městský úřad Uherský Brod, odbor 
rozvoje města, oddělení územního plánování, který 
zajišťuje podle §24 odst. 1 stavebního zákona územ-
ně plánovací činnost pro obec Strání.
Odborným zpracovatelem s příslušnou autorizací 
(projektantem) územního plánu je na základě vý-
sledku výběrového řízení firma Visualcad, s.r.o., IČO 
25568329

Základní informace o územním plánu po-
dle § 43 stavebního zákona:
Územní plán stanovuje základní koncepci rozvoje 
území obce, ochrany jeho hodnot, jeho plošné a pro-
storové uspořádání, uspořádání krajiny a koncepci 
veřejné infrastruktury. 
Územní plán vymezuje zastavěné území, plochy 
a koridory, zejména zastavitelné plochy a plochy vy-
mezené ke změně stávající zástavby, k obnově nebo 
opětovnému využití znehodnoceného území. Dále 
územní plán vymezuje veřejně prospěšné stavby, 
územní rezervy a stanovuje podmínky pro využití 
ploch. Územní plán v souvislostech a podrobnostech 
území obce zpřesňuje a rozvíjí cíle a úkoly územního 
plánování v souladu se Zásadami územního rozvoje 
Zlínského kraje a Politikou územního rozvoje ČR.

Tvorba nového územního plánu probíhá v 
souladu se stavebním zákonem v následu-
jících etapách:
1. doplňující průzkumy a rozbory
2. návrh zadání a upravené zadání (po projednání) 
ke  schválení v zastupitelstvu města
3. návrh územního plánu
4. úpravy návrhu na základě výsledků projednání
5. územní plán vydávaný zastupitelstvem obce
 
Jednotlivé etapy budou zpracovávány, zveřejňovány 
a projednávány podle příslušných ustanovení sta-
vebního zákona a jeho prováděcích vyhlášek. Kro-
mě účasti veřejnosti se dokumentace projednává 
s  dotčenými orgány státní správy, sousedními ob-
cemi a  krajským úřadem jako nadřízeným orgánem 
územního plánování. Dokumentace musí být v sou-
ladu s  nadřazenou územně plánovací dokumentací, 
kterou jsou Zásady územního rozvoje Zlínského kraje 
a s Politikou územního rozvoje ČR.
Obec bude v celém průběhu pořizování této základní 
územně plánovací dokumentace aktuálně informo-
vat veřejnost a organizovat pracovní jednání s   ob-
čany nad rámec zákonného způsobu projednávání 
územního plánu. Aktuální zprávy a návrhy budou 
zveřejňovány v obecním zpravodaji a na webových 
stránkách obce.

Aktuální stav zpracování nového územní-
ho plánu ke dni – 15. 03. 2013:
- dostupné podklady předány zpracovateli, ten vyho-
tovil a odevzdal obci doplňující průzkumy a rozbory
- ve spolupráci zpracovatele, odborného pořizovate-
le, určeného zastupitele a orgánů obce je vytvářen 
návrh zadání.

Předpokládané další kroky:
- v průběhu měsíce dubna 2013 proběhne pracovní 
jednání k návrhu zadání územního plánu a bude za-
hájeno projednávání této etapy v souladu se §24 sta-
vebního zákona.

Ing. arch. Radostav Špok, společnost Visualcad, s.r.o.
Mgr. Ondřej Benešík, starosta obce 

Zpracování nového územního plánu obce

ZPRAVY Z OBCE

7



Velikononí svátky 
v kostele Povýšení sv. Kí�e
28.3. - Zelený čtvrtek 
17:30 hod. / mše sv. na památku večeře Páně
a adorace v Getsemanské zahradě
(kostel otevřen do 22 hod.)

29.3. - Velký pátek
9:00 hod. / křížová cesta
17:00 hod. / novéna k Božímu Milosrdenství
17:30 hod. /  Velkopáteční obřady

30.3. - Bílá sobota
8:00 hod. / Novéna k Božímu Milosrdenství
8:20 - 17 hod. / kostel otevřený k soukromé adoraci
19:00 hod. / vigílie Zmrtvýchvstání Páně

31.3. - Neděle Zmrtvýchvstání 
7:30 hod. / mše sv. a žehnání pokrmů
9:00 hod. / mše sv. a žehnání pokrmů
10:30 hod. / mše sv. a žehnání pokrmů

1.4. - Pondělí velikonoční 
7:30 hod. / mše sv. 
10:30 hod. / mše sv.

Novinky z knihovny
Beletrie: 
Krev na kapradí, Vondruška, V 
Spalovač mrtvol, Fuks, L
Jak daleko je slunce, Klíma, I
Karla v pasti, Matyášová, B 
Milenci oddané manželky, Rottová, I
Svědkyně ohně, Kepler, L
Šaty z duhy, Pospíšilová, 
Uloupený ráj, Prange, P
Králův dluh, Vondruška, V
Papežova dcera, Březinová, A 
Rodové prokletí, Beverley, Jo
Nové povídky, Svěrák, Z

Dětská literatura: 
Krtek a rybka, Miler, Z
To nejhorší na mé sestře, Wilson, J

Naučná literatura: 
Chřiby záhadné a mytické 6, Jilík, J
Komňa J.A   
Újezdec u Luhačovic, Lekeš, T

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Strání se prezentovalo na veletrzích cestovního ruchu
Jako každoročně jsme se i letos zúčastnili dvou vele-
trhů zaměřených na cestovní ruch. První veletrh byl 
Regiontour Brno 2013, který se konal v době 17. - 20. 
ledna v Brně a druhý ITF Slovakiatour, který se usku-
tečnil v Bratislavě v době 24 - 27. ledna. Na těchto ve-
letrzích jsme propagovali jak naši obec, tak celý mik-
roregion Bílé Karpaty. 
Doufejme, že jsme naši obec reprezentovali dobře 
a  v  letošním roce nás přijede navštívit mnoho turistů.

 Jana Bruštíková, IC

FARNOST KNIHOVNA A IC
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Bezen msíc tená
Knihovna Strání se připojila ke svazu knihovníků a in-
formačních pracovníků, který vyhlásil 4. ročník celo-
státní akce Březen měsíc čtenářů.
A proto knihovna ve Strání připravila různé akce: po 
celý měsíc se mohli noví čtenáři zaregistrovat zdar-
ma. Naopak pro nepořádné byla vyhlášena amnestie. 
Dále také proběhla burza časopisů a knih,  které byly 
za symbolickou cenu. 
V úterý 12. března 2013 v 10:00 hodin v multifunkč-
ním sále ZŠ Strání se uskutečnila beseda se spisovate-
lem Michalem Čagánkem. Tu navštívili žáci druhého 
stupně ZŠ Strání. 
Autor zaujal čtením ze své tvorby, především bás-
ničkami, povídkami a také byl představen jeho nový 
román „Malá“,  který byl vydán a poprvé pokřtěn na 
podzim roku 2012.
Je to poetický příběh v duchu tradice Malého prince 
A. de Saint Exupéry. Na první pohled je Blanka doce-
la obyčejné děvčátko, jakých jsou v Praze tisíce. Čím 
je však doopravdy? Skutečně přišla na Zem z planety 
Nauhir, o které tak často nadšeně vypraví? Odpověď 
naleznete v knize, kterou pro Vás toto sotva pětileté 
děvčátko za pomoci svých velkých přátel vytvořilo. 
K jeho koníčkům patří kytara, kterou si vzal s sebou, 
žákům na ni zahrál a zpestřil jim tak besedu. Na zá-
věr dostali prostor pro dotazy, čehož zvídaví studenti 
využili. 
Odpoledne proběhla v  místní knihovně autogrami-
áda knih. Děti i dospělí chodili se svými památníky, 
aby jim napsal věnování. Někteří si dokonce zakoupili 
jeho knihy či básně s autorským podpisem. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Statistika knihovny 
ve Strání za rok 2012
Stav knihovního fondu k 31.12. 2012  12755
Přírůstky knihovních jednotek ve svazcích 
za rok 2012   309
Úbytky knihovních jednotek ve svazcích 
za rok 2012   71
Registrovaní čtenáři k 31.12. 2012   359
Z toho čtenáři do 15 let   119
Návštěvníci využívající internet v knihovně 1293
Návštěvníci kulturních akcí v knihovně 545
Návštěvníci vzdělávacích akcí v knihovně 65
Návštěvníci on -line služeb   583
Návštěvníci celkem    5636
Výpůjčky celkem    9747
Naučná literatura dospělým čtenářům  1244
Krásná literatura dospělým čtenářům  4882
Naučná literatura dětem   310
Krásná literatura dětem   1751
Výpůjčky periodik k 31.12.2012  1560
Počet návštěv webové stránky knihovny 10912
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
knihovny                                                       304
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru 
mimo knihovny                                                        565

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA A IC KNIHOVNA A IC
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Dtský karneval
Během  fašankového festivalu se uskutečnil  v  sále na 
Zámečku dětský karneval.
Pro děti byl připravený pestrý program, o který se 
postaraly učitelky z MŠ a ZŠ. Celým programem nás 
hezky  provázela Šárka Popelková za doprovodu  DJ 
Jana Janových. Děti si mohly spolu zasoutěžit a za-
tancovat.  Ochotné děvčata  z 9. tříd odměňovaly děti 
sladkostmi  a na závěr byla pro všechny připravena 
tombola.
Na karnevalu vystoupila orientální skupina SATURN. 
Diváci byli nadšeni a skupina sklidila velký potlesk.  
Letošní karneval byl  za pomoci Marušky Otte zpes-
třen o malování na obličej, které mělo u dětí velký 
úspěch.
Karnevalu se zúčastnilo přes 80 dětí. Podle spokoje-
ných dětských úsměvů si dovoluji tvrdit, že se letoš-
ní karneval vydařil a věřím, že to bylo příjemně strá-
vené odpoledne jak pro děti, tak pro jejich rodiče a 
prarodiče.

Jana Bruštíková, IC

Straanská laka
29. 11. 2012 proběhl na ZŠ a ZUŠ 16. ročník soutěže ve 
skoku vysokém Straňanská laťka. Mezi sebou soutěžili 
žáci základních škol ze Strání, Bojkovic, Bánova, Uher-
ského Ostrohu, Nivnice a Podolia.

 Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích:

1) Kategorie: mladší žákyně
1. místo: Kateřina Korbelová, Uherský Ostroh
2. místo: Prachařová Linda, Bojkovice
3. místo: Andrlíková Kateřina, Bojkovice

2) Kategorie: mladší žáci
1. místo: Šimčík Adam, Nivnice
2. místo: Polák Tomáš, Bojkovice
3. místo: Novák Jakub, Bánov

3) Kategorie: starší žákyně
1. místo: Kročilová Markéta, Bojkovice
2. místo: Bartošíková Kateřina, Bojkovice
3. místo:  Tremková Soňa, Podolie

4) Kategorie: starší žáci
1. místo: Dubovský Robert, Bojkovice
2. místo: Varous Jiří, Bojkovice
3. místo: Vicenik Adam,Bojkovice
Vítězové obdrželi hodnotné poháry, které do soutěže 
věnovaly Moravské sklárny, s.r.o. Květná. Za sponzor-
ský dar jim patří velký dík. 
Žáci prožili příjemné sportovní dopoledne. Celá sou-
těž se obešla bez zranění či jiných zádrhelů a žáci si 
porovnávání sil hodně užili.  

Autor: organizátoři soutěže

KNIHOVNA A IC ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Vánoní dílniky
Ve středu 12. 12. 2012 proběhly v jídelně místní ZŠ 
a ZUŠ vánoční dílničky. Pro účastníky akce si paní uči-
telky z I. stupně, paní učitelka VV na II. stupni a paní 
asistentky připravily opět mnoho zajímavých výrob-
ků s vánoční tématikou – vánoční ozdoby, dřevěné 
i  papírové sněhuláky, přáníčka a novoročenky, sádro-
vé odlitky či zvonečky z vosku. Poděkování patří paní 
Petře Hrbákové ze školního bufetu za sladké uvítání 
při vstupu.
Že se akce zdařila, svědčí jak velký počet účastníků, 
tak i rozzářené oči děti. Tak za rok zase na shledanou. 
(Fotografie z akce naleznete na stránkách naší školy: 
www.zsstrani.cz.)

    Bartoňová I., Žďárská A.

Ly�aský kurz ve Štrbáni
V měsíci lednu proběhl lyžařský kurz dětí ze 4. tříd. V 
lyžování se zdokonalovalo 27 žáků, kteří byli rozdě-
leni do tří skupin podle výkonnosti. I přes nepřízeň 
počasí přistupovali k výcviku velmi zodpovědně a s 
nadšením. Své lyžařské umění si ověřili v závěrečném 
závodě ve slalomu, který zvládli úplně všichni.

Umístění:

HOŠI:
1. místo: Zetka Martin
2. místo: Mikušík Adam
3. místo: Maršálek Daniel

DĚVČATA:
1. místo: Havlíková Nikol
2. místo: Jachníková Eliška
3. místo: Havlíková Kateřina, Popelková Michaela

Všechny děti si zaslouží velkou pochvalu.

    Instruktoři lyžování

Ly�aský kurz sedmák
V neděli 3. 3. 2013 v 9:00 hodin jsme se sešli u školy, 
kde se zahajoval lyžařský kurz. Rozloučili jsme se s ro-
diči a nastoupili do autobusu. Jeli jsme zhruba dvě 
hodiny do Ski areálu u Sachovy studánky na Horní 
Bečvě. V autobuse byla sranda. Přijeli jsme na místo 
a mile nás překvapilo ubytování. Přivítali nás příjem-
ní majitelé. Rozdělili jsme se do pokojů a vybalili si 
věci. Sešli jsme se u společného oběda, kde nám byly 
také předány další informace o týdenním pobytu. Ješ-
tě ten den jsme vyrazili na svah a rozdělili se podle 
našich lyžařských dovedností celkem do tří družstev. 
Jedničku si vzala na starost paní učitelka Marie Šim-
ková, dvojku pan učitel Vladimír Luzar a trojku paní 
učitelka Zdenka Davidová. Paní učitelka Věra Zetková 
přebrala funkci vedoucího kurzu a zároveň zdravotní-
ka. Další dny jsme lyžovali a učili se nové věci. Počasí 
nám přálo. Večer vždy probíhala přednáška o lyžová-
ní a zábavný program, který si předem připravilo ur-
čené družstvo. V pátek se pořádal lyžařský závod ve 
slalomu. Jeli jsme na čas po jednom a bylo to hrozně 
zábavné. Večer proběhlo vyhodnocení závodu a také 
soutěže v  úklidu pokojů. A na rozloučení s  lyžákem 
přišla i diskotéka, na které jsme se moc bavili. Moc se 
nám lyžák líbil. V sobotu po snídani se jelo domů. Ka-
ždý se těšil na to, až uvidí svoji postel a hlavně rodinu.       

    Květa Šupáková, 7. A

Pozvánka
 

Zveme všechny rodiče a příbuzné na tradiční Akade-
mii ke Dni matek dne 12. 5. 2013 v 15. 30 hod v tělo-
cvičně ZŠ a ZUŠ Strání.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Štrbáský as
Letos, díky dostatku sněhu, se zprovoznil Štrbáňský 
vlek a spousta mladých lyžařů se snažilo dne 14. 2. 
2013 ovládnout lyžařské závody ve Strání. Mohly se 
zúčastnit všechny děti, již od první třídy, které si chtě-
ly místo školy raději zalyžovat. Do soutěžního klání se 
připojili i naši sousedi z Bánova. Se svými kamarády 
jsme vyšlapali po ránu namáhavý kopec do Štrbá-
ně, kde nám učitelé rozdali startovní čísla. Poté jsme 
mohli volně lyžovat do té doby než přijde na řadu 
naše kategorie. A když ta doba nastala, všichni zá-
vodníci ukázali, co v nich je. Na závěr jsme si vyslechli 
výsledky a nejúspěšnější lyžaři byli odměněni. Řekli 
jsme si třikrát zdar a po příjemně stráveném dopoled-
ni se vydali na oběd.

Umístění žáků v jednotlivých kategoriích:

1. – 3. TŘÍDA / HOLKY
1. místo: Grebíková Veronika  
2. místo: Dzuráková Kristýna
3. místo: Popelková Tatiana

1. – 3. TŘÍDA / KLUCI
1. místo: Gabrhel Leoš
2. místo: Vintr Filip
3. místo: David Jaromír

4. – 5. TŘÍDA / HOLKY
1. místo: Jachníková Eliška
2. místo: Flekačová Sofie
3. místo: Vránková Eliška

4. – 5. TŘÍDA / KLUCI
1. místo: Pagáč David
2. místo: Pavluš Lukáš
3. místo: Vránek Tomáš

6. – 7. TŘÍDA / HOLKY
1. místo: Vintrová Karolína
2. místo: Jachníková Markéta
3. místo: Švehlíková Adéla

6. – 7. TŘÍDA / KLUCI
1. místo: Kolaja Petr
2.-3. místo: Popelka Libor, Vintr Jiří

8. – 9. TŘÍDA / HOLKY
1. místo: Popelková Sabina
2. místo: Havlíková Dana
3. místo: Havlíková Aneta

8. – 9. TŘÍDA / KLUCI
1. místo: Štajner Jakub
2. místo: Popelka Jiří
3. místo: Flekač Marián

Mikuláš 2012
Ve středu 5. 12. 2012 se v naší škole objevil Mikuláš 
spolu s andělem a čerty. 
Jakmile se chodbou rozlehlo řinčení řetězu a známý 
zvuk zvonu, nejedno dětské srdíčko se rozbušilo. Přes-
tože Mikuláš ve své knize našel hodně hříšníků, do 
pekla nakonec čerti nikoho neodnesli. Anděl nadělil 
dětem ovoce a sladkosti, za které se přimluvily paní 
učitelky i paní Petra Hrbáková ze školního bufetu. 

(Více viz. fotogalerie na www.zsstrani.cz)

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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KURZ KERAMIKY
 

Zvu všechny, kteří mají zájem se seznámit s různými 
technikami keramiky.
Můžete si vymodelovat hrníček, ale i spoustu jiných 
dekorací - záleží pouze na Vaší fantazii.
Hodiny keramiky probíhají každé pondělí od 18:00 
hod. v ZŠ a ZUŠ Strání.

Těší se na Vás  Nikola Stolaříková, Tel: 608 949 091

Bylo to v  zimním čase, z  nízko visící oblohy padaly 
jako peří na zem malé kapky deště. 2. 2. 2013 bylo na 
místě.
Když probudil nás ranní svit, zachovali jsme chladnou 
hlavu, nezačali jsme hned panikařit. Ručičky na hodi-
nách utíkaly jako voda, říkaly nám, že je čas rozlousk-
nout svůj oříšek a ustrojit se do těch nejkrásnějších 
šatů. Blížil se večer a s ním i strach a zrovna tak i zářivé 
hvězdy objevující se na temné obloze. Zlaté paprsky 
světel vyzařující ze školních oken nám oznamovaly, 
že přichází chvíle setkat se svými partnery, vytvořit 
úsměvy na fotkách a už jen čekat na okamžik, kde 
předvedeme naši půlroční práci. Nastoupili jsme si do 
řady a čekali na povel melodie. Jakmile jsme vstoupili 
na parket, trému vystřídala radost. Užívali jsme si tan-

Noc s francouzským šarmem
ce, i když jsme se soustředili na každý krok. Když jsme 
zaslechli potlesk lidí, teprve jsme si uvědomili, že už 
je to za námi. S oddychem jsme vyzvali rodiče k tanci, 
poté učitele a konečně jsme si mohli naplno užívat 
krásu večera. Teď už můžeme pouze vzpomínat a vě-
říme, že spousta z nás by chtěla tu onou francouzskou 
noc vrátit zpět.
Chtěli bychom za všechny žáky, kteří se zúčastni-
li předtančení poděkovat všem, kteří se jakýmkoliv 
způsobem podíleli na přípravě plesu, zvláště paním 
učitelkám Věrce Zetkové,  Zdeňce Davidové za nácvik 
choreografie, Nikole Stolaříkové a Ivě Bartoňové za 
skvělou výzdobu a hlavně SRPDŠ za organizaci plesu. 

   Eva Grebíková a Tereza Halodová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Sudoku
Měsíc březen byl pro některé žáky naší školy ve zna-
mení čísel. Pro 11 zájemců byly připraveny soutěžní 
hrací karty, které byly dle náročnosti určeny jednot-
livým věkovým kategoriím. Nejlepší žáci (umístění 

na 1. a 2. místě) budou reprezentovat naši školu 26. 
3. 2013 v Uherském Hradišti v okresním kole stejno-
jmenné soutěže. 

Mgr. Alena Žďárská

Recitaní sout�
V pondělí 11. 2. 2013 proběhlo v místní základní škole 
školní kolo Recitační soutěže. Celkem se jí zúčastni-
lo 26 soutěžících z I. i II. stupně, kteří postoupili jako 
vítězové třídních kol. Porota rozhodla o následujícím 
umístění žáků:

0. kategorie (1. třídy):
1. místo: Martin Popelka (1.B)
2. místo: Natálie Šimková (1.A)
3. místo: Soňa Hupková (1.B), Adam Želibabka (1.B)

1. kategorie (2. a 3. třídy):
1. místo: Josef Grebík (3.B)
2. místo: Josef Končitík (2.A)
3. místo: Romana Popelková (3.A)

2. kategorie (4. a 5. třídy):
1. místo: Sofie Flekačová (5.A)
2. místo: Šimon Bruštík (4.A)
3. místo: Daniel Bruštík (4.A),  Sára Vintrová (4.B)

3. kategorie (6. a 7. třídy):
1. místo: Roman Tomáš (6.A)

4. kategorie (8. a 9. třídy):
1. místo: Iveta Adámková (8.A)
2. místo: Miroslav Dobiáš (8.A)

Všem vítězům gratulujeme. Postupující žáci se 20. 2. 
2013 zúčastnili Okrskového kola v  Uherském Brodě, 
kde si postup do okresního kola (6. 3. 2013 v  Uher-
ském Hradišti) zajistil svým přednesem Josef Grebík 
(3.B).
(Více na web. stránkách naší školy - fotogalerie.)

 Mgr. Alena Žďárská

Kategorie Jméno soutěžícího Třída Počet bodů Pořadí

2. – 3. třídy Michaela Reňáková 3.B 7 1.
Veronika Grebíková 3.A 6 2.
Petra Tinková 3.B 5 3.
Tereza Bruštíková 3.A 3 4.
Radka Matějíková 3.A 0 5.

4. – 5. třídy Dominika Jurásková 4.B 11 1.
Hana Miklášová 4.A 10 2.
Kristýna Havlíková 4.B 8 3.
Martin Vintr 5.A 6 4.
Ráchel Otte 4.B 1 5.
Adam Hupka 4.B 0 6.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Fašank v MŠ
Kupte si buchty!  Kdo si kúpí neprehlúpí…
…ale než jich ochutnáte, mosíme jich najprv napécť!
A tak se děti z  Mateřské školy Strání daly do práce. 
Nejdříve si okrouhaly jablka, zadělaly těsto, vymísily, 
vyválely, daly na plech, nazdobily a hmm, to to vo-
nělo! Teď bylo vše připravené na čtvrteční fašankový 
„Jarmark“. 
Děti přivítaly rodiče ve straňanských krojích a oprav-
du, kdo si koupil, neprohloupil, buchty se nám poved-
ly a byly výborné. Z výtěžku bylo zaplaceno maňás-
kové divadlo a budou zakoupeny hračky a pomůcky 
pro děti.
Kdo si buchty nemohl zakoupit, nemusel být smutný. 
Na pátečním vystoupení v ZŠ  děti z folklorního krouž-
ku Straňánek  předvedly, jak je snadné upéct buchty 
a ještě si u toho zazpívat a zatancovat. Rozloučily se 
Podšablovým tancem a sklidily velký potlesk.
V  úterý mateřské školy navštívilo několik skupin fa-
šančárů a i naši junioři se vydali na fašankovou ob-
chůzku. Na obecním úřadu nás přivítal pan starosta, 
kterému s radostí předvedli Podšablový tanec, odmě-
nou nám za to bylo pohoštění a sladkost. Taky v ob-
chodě Textil u Zámečku nás paní Miklášová přivítala 
a  i zde sklidili potlesk.
Letošní Fašank se nám moc líbil a ještě nyní si děti po-
skakují a pobrukují písničky. Šable jsou schované, a již 
teď se těšíme na další rok.

Učitelky MŠ

Pomáháme zvíátkm
 

Jako každoročně jsme do naší školky pozvali v lednu 
myslivce z Mysliveckého sdružení Strání. Přišel pan 
Popelka a pan Guriča, kteří zajímavě vyprávěli o zvěři 
v našich lesích, ukázali dětem trofeje a předvedli ná-
zorně i hlasy některých druhů zvěře, z nichž mnohé 
děti poznaly. Myslivci nám poradili, jak můžeme zví-
řátkům v lese pomoci, proto jsme se hned za pár dnů 
vydali do lesa, kde byly pro děti připraveny soutěžní 
úkoly, po jejichž splnění nám „pán lesa“ dovolil dát do 
krmelce potravu pro zvěř a ještě děti odměnil slad-
kým pokladem.
V únoru přišli páni myslivci i do MŠ Květná a také tam 
dětem povyprávěli o zvířátkách a jak jim můžeme 
v zimě pomáhat.  Druhý den  přinesli děti do školky 
krmení a po svačině jsme se vydali do lesa ke krmelci. 
Panu Popelkovi  i p. Guričovi děkujeme za besedu 
a  těšíme se na další setkání s nimi. 

Učitelky MŠ Strání, Květná

MATESKÁ ŠKOLA
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po dohodě s ředitelkou školy. Zákon č. 561/ 2004 Sb., 
v platném znění (školský zákon).
2/Do mateřské školy mohou být přijaty pouze děti, 
které jsou řádně očkovány, což musí být doloženo 
lékařským potvrzením. Zákon č. 258/2000 Sb., § 50, 
v platném znění.
3/Kapacita mateřské školy stanovená hygienický-
mi předpisy nesmí být překročena a je také závaz-
ně stanovena ve školském rejstříku. Vyhláška MZ 
č.410/2005.
 4/O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělá-
vání rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení a vy-
dává do 30 dnů od podání žádosti, zákonným zástup-
cům dítěte rozhodnutí. Zákonní zástupci se mohou 
v případě nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí odvo-
lat do 15 dnů od data doručení.
5/Způsob docházky a termín nástupu dítěte do MŠ 
mohou rodiče písemně dohodnout při zápisu s ředi-
telkou školy. Tímto dnem vzniká povinnost zákonným 
zástupcům platit školné i v případě, že dítě nastoupí 
k docházce po tomto datu.
6/ Tato kritéria jsou platná i pro děti  se státní 
příslušností jiného členského státu EU a pro cizince, 

Ředitelka mateřské školy stanovuje termín přijímá-
ní žádostí k  přijetí  dětí k  předškolnímu vzdělává-
ní od  šk. roku 2013/14 na 25. dubna 2013 v době 
od 8.30 do 16.00 hod v obou mateřských školách 
ve  Strání a  ve Květné.
Přijímání dětí do MŠ se řídí platnou legislativou 
a  směrnicí ředitelky školy, která nastavuje kritéria pro 
přijímání dětí.  O termínu zápisu je veřejnost informo-
vána prostřednictvím webových stránek, zpravodaje, 
hlášení či nástěnek v MŠ.
Je nezbytné, abyste k zápisu přivedli Vaše dítě, které 
bude mít možnost si s  Vámi prohlédnout prostory 
školy. Do mateřské školy si přineste s sebou vyplně-
nou přihlášku, s potvrzením od lékaře. Tyto formuláře 
jsou dostupné ve vstupu v MŠ nebo na internetových 
stránkách školy- www.msstrani.cz

Zásady k přijímání dětí do MŠ
1/Předškolní vzdělávání se organizuje zpravidla 
ve  věku od tří do šesti let. Děti se přijímají k docház-
ce na předškolní vzdělávání od následující školního 
roku. Vznikne-li možnost přijetí dítěte doplněním 
uvolněného místa v průběhu školního roku, je mož-
nost doplňovat řádně přihlášené a neumístěné děti 

Kritérium Výklad
Děti, které ve školním roce tj. od 1. září do 
31. srpna následujícího kalendářního roku 
dovrší 6 let.

Podle § 34 odst. 4 školského zákona se k předškolnímu vzdě-
lávání přednostně přijímají děti v posledním roce před zahá-
jením povinné školní docházky.

Bydliště dítěte v obci, ve které mateřská ško-
la sídlí

Bydliště v obci
Bydliště mimo obec

Děti podle věku 3. roky
4. roky

V mateřské škole se již vzdělává starší 
sourozenec.

Přednost při přijímání dětí budou mít děti, jejichž sourozenec 
se již vzdělává v mateřské škole.
Vychází se tak vstříc nenarušení sourozeneckých vazeb a tak-
též rodičům, kteří mohou doprovázet své děti pouze do jedné 
mateřské školy.

Pomocná kritéria
Sociální nebo zdravotní znevýhodnění. Doložená doporučením sociálních úřadů nebo lékaře, pokud 

škola vytvoří potřebné podmínky k vzdělávání.
Děti zaměstnaných rodičů. Přednost budou mít děti rodičů, kteří jsou zaměstnáni.

Pijímání �ádostí 
o pijetí dítte k pedškonímu vzdlávání

MATESKÁ ŠKOLA
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kteří nejsou občany EU a mají oprávnění k  pobytu 
nad 90 dnů, popřípadě zvláštní postavení cizince dle 
výčtu v § 20 odst.2 písm. d) školského zákona.

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu 
vzdělávání
Ředitelka mateřské školy stanovuje následující krité-
ria, podle kterých bude postupovat při rozhodování 
o přijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské 
škole v případech, kdy počet žádostí podaných zá-
konnými zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu 
maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:
Přednostně jsou posuzovány žádosti, podané 
ke dni zápisu. Ostatní žádosti jsou posuzovány 
individuálně.
Ve výjimečných případech může být přijato i dítě 
mladší 3 let – dovolí-li to kapacita a podmínky 
školy. 
Děti, které mají být přijaty, umí samostatně používat 
toaletu, umí se samy najíst, jsou částečně samostatné 
při oblékání.

 Jana Bruštíková, ředitelka MŠ

Metoda dobrého startu 
jako základ projektu 
„Píšeme podle písniek“
Dne 13. a 14. února jsme pozvali rodiče dětí do MŠ 
na  ukázku pokročilé lekce grafomotoriky. Ta probí-
há již od října v obou našich školách. Předškolní děti 
jsou rozděleny do skupin pro „psaní podle písniček“. 
Propojení grafomotorických cvičení se zpěvem a po-
hybem provádíme s dětmi každý týden. Po počáteč-
ních nesmělých pokusech si děti postupně osvojují 
špetkové držení tužky, správné sezení při psaní, uvol-
něné postavení paže a zápěstí. Nepíšeme „ na krásu“, 
ale na rytmus dané písničky. Ve Strání si děti zpívaly  
a psaly  písničku Pec nám spadla, ve Květné  zapiso-
valy stopu písně Když jsem husy pásala.  V rámci vel-
mi dobré spolupráce se na nás přišly podívat i paní 
učitelky ze ZŠ. Byli jsme rádi, že ve Strání této mož-
nosti využila řada rodičů. Škoda, že ve Květné  rodiče 
nepřišli a neviděli, jaký pokrok jejich ratolesti udělaly 
od  počátku. Věříme, že toto cvičení dětem pomůže 
lépe zvládnout psaní ve škole.

Učitelky MŠ

Na co se dti z MŠ 
m�ou ješt do konce 
šk. roku tšit?
- ZLÍNSKÝ ŠKRPÁLEK- přehlídka MŠ
- TVOŘENÍ S RODIČI
- OLYMPIJSKÉ HRY
- VÝLET NA MYSLIVECKOU CHATU
- MOŽNÁ PŘIJDE I KOUZELNÍK
- POCHOD RODIČŮ S DĚTMI
- ZAHRADNÍ SLAVNOSTI 
- ROZLOUČENÍ S PŘEDŠKOLÁKY
- NOC VE ŠKOLCE
- VÝLET NA  HRAD MALENOVICE AJ.

MATESKÁ ŠKOLA
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Tenisový klub-DTJ Kvtná 
informuje
I když je ještě leden a zima v plném proudu je nutné 
myslet na další tenisovou sezonu na kurtech DTJ Květ-
ná. Asi za měsíc budeme netrpělivě očekávat los pro 
sezonu 2013, jak družstva dospělých, tak los pro druž-
stvo našich žáků. Zima nám zatím moc nepřeje a tak 
kondici si většinou vylepšují členové obou týmů po 
svém. Až první mistrovské zápasy počátkem května 
ukážou, jak dobře jsme se na sezonu připravovali. Chci 
však zde především reagovat na četné dotazy na mě 
i druhých osob, které se pohybují okolo sportovního 
dění v naší DTJ Květná.  Nábor do tenisové školy při 
DTJ Květná proběhne na jaře asi v dubnu 2013. Jsou 
vítány děti ve věku 8-14 let. Veřejnost budeme včas 
informovat. Na  schůzku je nutné, aby s dětmi přišli 
i  jejich rodiče, abychom si řekli, jak všechno bude 
probíhat a hlavně abychom si domluvili termíny tré-
ninků. Na našich kurtech jsou rovněž vítáni všichni, 
kteří si svou kondici chtějí alespoň udržet, když ne 
vylepšit. Pokud má někdo z řad i dospělých zájem 
zdokonalit se v tenisových úderech, ozvěte se, určitě 
najdeme cestu jak si tenis vychutnat co nejvíce a mít 
z tenisové hry ten nejlepší zážitek. Všechny informace 
a dění v našem klubu je možné vidět na facebooku 
DTJ KVĚTNÁ - tenis.         

 Za TKK   Autrata Vladimír                 

Bylinky z naší pírody
V zimním období je více chřipek, nachlazení, máme 
častěji rýmu. I ve školce se učíme, jak těmto nemocem 
předcházet a jak je léčit. Léčit se dá i pomocí bylinek. 
Ve čtvrtek 10.1.2013 přišla do  školky do Květné paní 
Míša Kadlecová z Ekocentra Chrpa Uh. Brod . Zahrála 
dětem pohádku o babce kořenářce, která ví, že v pří-
rodě roste spoustu bylinek na naše nemoci. 
Děti se s některými seznámily, prohlédly si je na ob-
rázku i usušené v košíku, ochutnaly bylinkové čaje.   
Naučily se poznat diviznu a šípek. 
Byla to velmi zajímavá hodinka a těšíme se na další 
výukový program

 Jarmila Zetíková
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Pozvánka na akce 
Vážení, srdečně Vás zvu na mezinárodní taneční sou-
těž, která se koná 6. 4. 2013 v  tělocvičně ZŠ a ZUŠ 
Strání.
Na soutěži budou ke zhlédnutí tyto taneční styly: dis-
codance, orient, country, lidové tance, cheerleaders, 
hromadné kategorie, zumba a latinské tance. 
Dále na této soutěži budete mít možnost zhlédnout 
a zakoupit výrobky Tupperware a Bohemia crystal 
(skleněné pilníky „Swarouski Elements“).
Srdečně zvu  všechny dívky od 3 do 15 let na ukázko-
vou hodinu, která se uskuteční 11. 4. 2013 v učebně 
orientálních tanců v  1. patře ZŠ a ZUŠ Strání (vedle 
učebny zeměpisu) od 16:15 do 17:00. 
O. s. SATURN připravuje v měsíci květnu dětský karne-
val pro děti, které rády soutěží, tančí a baví se. Odmě-
nou jim budou připravené dárečky a sladkosti.
Od 25. do 28. 6. 2013 srdečně zvu všechny dív-
ky na  5.  Taneční seminář Arnika. Děti se učí zum-
bu, aerobic, indii, orient a bojové umění (se základy 

sebeobrany). 
Fotky najdete na www.iptisam.estramky.cz. Součás-
tí semináře je kosmetický salón, kde si dívky poprvé 
vyzkouší základy péče o pleť, plést copánky, lakovat 
nehtíky … 
Vyrobí si vlastní obrázek, tričko. Soutěží se o poháry 
a medaile. 
Cena symbolická 950,- (strava, ubytování, dárky, 
4 dny).
Na všech zmiňovaných akcích Vás rádi uvidí členové 
o.s.SATURN a tým Děti fitness

Alice Bušová (Iptisam) 
Vedoucí skupiny SATURN, JUPITER a Venuše, 

projektu Děti – dětem
Hl. pořadatel soutěže Děti fitness Strání, 

Předseda o.s.SATURN
Tel.: 777148156, Email: ALLAJDA@seznam.cz, 

www.iptisam.estranky.cz

První věta od paní řiditelky klokánků byla „KAŽDÝ 
DOBRÝ SKUTEK BUDE PO ZÁSLUZE POTRESTÁN“. Proč 
zrovna tato věta? Kdo si za životní cíl zvolil práci s dět-
mi, ví přesně, o čem píšu. Je to práce na plný úvazek. 
Ve svém volnu a vlastními prostředky se snažíte udě-
lat něco, co ostatní doma v pohodlí jen kritizují.
Cesta za dětmi do Klokánku:
V sobotu odpoledne jsme plně naložili hasičské auto 
i s vozíkem a vyrazili směr Klokánek Kroměříž. Čekalo 
nás vřelé přijetí paní řiditelky a bohaté pohoštění.
Více jak hodinu jsme mluvili o tom, jakých zvěrstev 
jsou někteří rodiče schopni i přesto, že mají vysoké 
školy a dobré poměry. Neubránili jsme se slzám, když 
jsme vyslechli příběh o chlapečkovi, kterému dávali 
rodiče připínáčky do botiček a krajíc chleba na den. 
Za krádež jídla mu rodiče skákali po bříšku, dokud vše 
nevyblinkal.
Takových hrůzostrašných příběhů bylo víc a nechce 
se tomu věřit, že se tohoto násilí jako rodiče dopou-
štíme. Je veliké štěstí, že se tyto děti můžou uchýlit 

do těchto klokánků, kde se o ně vzorově starají tety. 
Vaří, perou, uklízí a píšou úkoly…. tak jak v normální 
rodině. „Tety“ to nemají vůbec jednoduché. Děti jsou 
mnohdy zneužívané, zanedbané, vyděšené, bez zá-
kladních hygienických návyků a hlavně nevěří dospě-
lým, kteří jim ubližovali.
Jsem hrdá za to, co pro tyto děti děláme. Jménem o.s. 
Saturn děkuji členům, dobrovolným hasičům a panu 
Petrovi Dzurákovi, kteří se podíleli na sbírce i předání 
věcí dětem v klokánku. Velké děkuji, posílám své zá-
stupkyni Silvě Miklášové, která se podílela velkou mě-
rou na sbírce a samozřejmě i občanům Strání, Koryt-
né a Nivnice. Sbírka je celoroční a oblečení není nikdy 
dost. Děkuji a těším se na dlouhodobou spolupráci.

Alice Bušová, o.s.Saturn děti-Dětem

Sbírka pro Klokánek Kromí� o.s. Saturn
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Tenis centrum Vintr 

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

ZÁVODNÍ ČINNOST DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH V ROCE 2013
V roce 2013 budeme mít poprvé v historii našeho klubu v soutěži dospělých dvě družstva.
A mužstvo dospělých vstupuje do letošních utkání s  jasným cílem a to vyhrát svoji skupinu a postoupit 
do vyšší soutěže.
B mužstvo dospělých nastoupí v základní třídě letos poprvé a začne hlavně sbírat zkušenosti se závodním 
tenisem.
V následující tabulce přinášíme rozlosování závodní činnosti dospělých

termín utkání III. třída krajské soutěže IV. třída krajské soutěže ( základní 
třída)

Sobota 4. 5. 2013 ASK  Blansko – TCV Strání TK Bzenec – TCV Strání B
Středa 8. 5. 2013 TCV Strání – TJ Malenovice volno
Sobota 11. 5. 2013 TK Šlapanice – TCV Strání TCV Strání B – TC Staré Město
Sobota 25. 5. 2013 TCV Strání – TK Kunovice Slovan Hodonín – TCV Strání B
Sobota 1. 6. 2013 Sokol Lanžhot – TCV Strání TCV Strání B – TK Břeclav
Sobota 15. 6. 2013 TCV Strání – Sokol Vizovice TK Vnorovy – TCV Strání B
Sobota 22. 6. 2013 TCV Strání – TK Kunštát TCV Strání B – DTJ Květná

Průběžné výsledky soutěží je možné najít na webu Českého tenisového svazu : www.cztenis.cz
PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE OBĚ DRUŽSTVA A PODÍVAT SE NA KVALITNÍ TENIS V  OBOU VÝKONNOSTNÍCH 
TŘÍDÁCH.

TENISOVÁ ŠKOLA – DĚTI ročník 1999 - 2007
V  zimním období tréninky probíhaly v přetlakové hale a všechny děti tak mohli trénovat v  areálu TCV 
NEPŘETRŽITĚ.
Letní tenisová škola bude na venkovních kurtech zahájena od 15. 4. 2013
V případě že máte zájem, aby se Vaše dítě věnovalo hraní tenisu, tak Vám bližší informace sdělíme osobně 
nebo na tel. 604 961 584.

TURNAJE PRO REKREAČNÍ HRÁČE v roce 2013
V sobotu 18. 5. 2013 se uskuteční VI. ročník oblíbeného turnaje TCV OPEN - čtyřhře rekreačních hráčů. Zahájení 
turnaje je v 9 hod.
V sobotu 8. 6. 2013 se uskuteční VI. ročník turnaje – STRAŇANSKÁ JUNIORSKÁ JEDNIČKA.
Tento turnaj je určen pro žáky Základní školy Strání 

TURNAJE ČESKÉHO TENISOVÉHO SVAZU V AREÁLU TCV
V zimním období 2012 - 2013  byly pořádány turnaje pro závodní hráče v přetlakové hale.
Těchto turnajů se zúčastnili také závodní hráči našeho klubu a v  konkurenci ostatních hráčů určitě svým 
sportovním výkonem nezklamali.
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8. 12. 2012 Turnaj starších žáků vítěz turnaje: Filip Unzeitig – TK Uh. Hradiště
26. 1. 2013 Turnaj mužů vítěz turnaje: David Kiss – TC MJ Brno

Český tenisový svaz neměl žádnou připomínku k celkové organizaci pořádaných zimních turnajů a i díky tomu 
Český tenisový svaz odsouhlasil turnaje registrovaných hráčů v letní sezóně 2013.

6. - 8. 7. 2013 Turnaj žen – turnaj třídy C
27. - 29. 7. 2013 Turnaj mužů – turnaj třídy C
30. - 31. 8. 2013 Turnaj starších žáků – turnaj třídy C

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

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

TENISOVÝ SERVIS
Je samozřejmostí, že všichni tenisté budou nadále moci využívat veškerých služeb v tenisovém servisu, který 
se nachází v provozní budově areálu. Jedná se o vyplétání raket na špičkovém elektrickém stroji, prodej raket, 
míčů, doplňků apod.

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

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

Ing. Václav Vintr, TCV Strání

Výzva pro souasné i bývalé fotbalisty
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Pokud máte staré fotografie z dění okolo straňanského 
fotbalu (fotografie fotbalistů, fotografie ze zápasů 
a  turnajů, fotografie fotbalových hřišť v naší obci, 
apod.), prosíme o jejich zapůjčení na připravovanou 
výstavu k 85. výročí založení fotbalového klubu 
ve Strání. Fotografie můžete předat v Místním 
informačním centru a knihovně v budově základní 
školy kdykoliv během otvírací doby. Výstava je 

naplánovaná na přelom června a července 2013. 
Fotografie budou po skončení výstavy majitelům 
navráceny.
V případě dotazů se můžete obrátit na Antonína 
Popelku (Válek) 724 006 321      

Děkujeme

 Výbor FC Strání 
 



Jedna z  akcí, o které se mluví měsíce dopředu, je 
fašankový festival ve Strání. Festival o klobáskách 
a gazdovských rožních, o archaických krojích s krva-
vě červenými šablami, o koblížcích, slanině, slivovici, 
pivu a víně, zpěvu, tanci a lidové zábavě. Tak se dá 
fašankový festival stručně povrchně charakterizovat. 
Letošní festival byl opět na stejně dobré úrovni jako 
ročníky předešlé a stejně se tolik každý ročník o dru-
hého liší. Už jen to počasí dodává každému festivalu 
specifickou atmosféru. To pak posloucháte hloučky 
lidí vzpomínajících na předešlé ročníky: „Šak to bylo 
tehdy, jak byla ta šílená zima!“ … nebo pršelo, sněžilo, 
mrzlo až praštilo či svítilo sluníčko, atd. Takže pokud 
by se dal letošní ročník charakterizovat podle počasí, 
řeklo by se: „Byla fakticky kosa, ale nezdálo sa to.“ Ov-
šem nechme počasí počasím. To si stejně bude dělat 
vždy co chce a my můžeme být rádi, že máme další 
rozeznávátko v řadě uplynulých ročníků.
Programově se fašanky zaužívaly do osvědčené po-
doby a ta se až na nepatrné výjimky přirozeně dodr-
žuje. Fašankový výbor začíná zasedat již před Vánoce-
mi, ale prvotní přípravy se rozbíhají několik okamžiků 
od zakončení předešlého ročníku. Hlavní pilíře fašan-
kových programů a zábav se tedy dají rozdělit mezi 
páteční program domácích účinkujících, sobotní 
hlavní a večerní vystoupení přespolních souborů, ne-
dělní karneval a košt, pondělní filmotéku a fašankové 
úterý se vším všudy. A to celé doprovázené všudypří-
tomnou spontánní zábavou po hospodách, která je 
výborným dobarvením masopustních oslav. Páteční 
program poslední dobou tíhne spíše ke scénickým 
představením a řekl bych, že se snaží více diváka vtáh-
nout, vychovávat či vzdělávat. Letos se představily 
straňanské děti s tradičně propracovanými tanečními 
a recitovanými scénkami. Samozřejmě, že nejmladší 
fašančáři nemohou vypustit Pod šable. Ovšem letos 
s malým dívčím překvapením. Určitě víte, co tím my-
slím. Druhá půle programu byla ve znamení straňan-
ských písniček, tématicky rozdělených dle různých 
životních etap či situací. Pan Pavel Popelka zpracoval 
program, ve kterém bylo ukázáno, co vše dobré i zlé 
se v  lidových písních vzpomíná, oslavuje, přehání či 
zesměšňuje. Straňanské kulturní spolky znázornily 
témata jako např. SVATBA A PÍSEŇ, VOJNA A PÍSEŇ, 
ŽIVOT V RODINĚ, KRAJINA, PRÁCE A DOMOV a další 
přirozené lidské obrazy. Jubileum zde oslavili také CM 

Strýci, kteří pozvali své zakládající členy a společně si 
s  nimi ve velkém obsazení zahráli. Po skončení pro-
gramu se všichni účinkující společně s diváky pobavili 
na bujaré besedě u cimbálu. Zajímavé je, že stupeň 
její bujarosti se dá změřit až na druhý den ráno. :)
Sobotní den se jinak vnímá z pohledu účinkujícího či 
Fašančára a z pohledu diváka čili návštěvníka festiva-
lu. U účinkujícího v podstatě nepřipadá v úvahu na-
vštívit ranní ukázky řemesel hned z několika důvodů. 
Hlavním důvodem je hodina jeho vstávání. Ta je pří-
mo úměrně dána stupněm bujarosti po páteční bese-
dě. Všechno souvisí se vším. Dále také meditace před 
hlavním fašankovým programem, uvítání jiných sou-
borů, oblékání kroje, atd. Z pohledu diváka je situace 
volnější. Letos jsem asi po 10 letech viděl, jak fašan-
kový festival u Zámečku probíhá od samého začátku. 
Jako moderátor jsem si akci procházel a řemeslnické 
výrobky jsem všechny sondoval. Samotný venkovní 
program začíná skromněji, avšak než se nadějete, je 
všude plno. Soubor střídá soubor a největší ovace při-
chází, když kráčí na scénu straňanští gazdové v čele 
se strýcem Staňú doprovázeným zástupem pravých 
straňanských Fašančárů. Těžko se to popisuje, ale 
když jste mezi nimi, tak vám připadá, že vcházíte pod 
ochozy římského kolosea. Za hlasitého potlesku za-
znívá melancholická melodie Otvíraj šenkérko vrata. 
Přes veškeré věkové rozdíly všichni Fašančáři tancují 
prastarý šavlový tanec. Po skončení programu násle-
duje nejspontánnější oficiální část sobotního dne. 
Vyhrávání souborů po hospodách. Nikdo vás nehlídá, 
neorganizuje, nemoralizuje ani nenapomíná … pros-
tě se bavíte, co to dá. Chtě nechtě se pomalinku blíží 
večer. Večerním programem bývá tradičně scénické 
a taneční vystoupení pozvaných souborů na jevišti 
v ZŠ Strání. Paní Vlasta Grycová, která se dožívá vel-
kého jubilea byla oceněna uměleckou skleňenou ko-
runkou. Tu vytvořil z vlastní iniciativy místní sklářský 
mistr Miloš Záleský. Po vystoupení následovala opět 
beseda u cimbálu a chytly se také výuky lidových tan-
ců. Zajímavé je, že tato část velice rychle ubíhá. Ani se 
nenadějete a je ráno :). Bohužel stupeň bujarosti opět 
velice dobře funguje.
V neděli se zdánlivě odpočívá. Ale pouze zdánlivě. Ro-
diče vychytávají poslední detaily kostýmů svých rato-
lestí a připravují je na dětský karneval. Letos probíhal 
karneval na Zámečku na rozdíl od minulého roku, 

Straanský fašankový festival

KULTURA
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kdy rodiče a děti hostila ochotně kavárna Na Huti. 
Po karnevalu ještě košt slivovice … co k tomu dodat. 
Páni Seňáci si sedli, vybrali nejlepší gorálku ze vzorků 
a ostatní ochutnávači pak už jen porovnávali, jak jsou 
na tom chuťově oni.
Pondělní filmotéka byla z části zaměřená na balady 
paní Vlasty Grycové a zfilmovanou baladu Chodíval 
Matúšek. Filmový večer již tradičně končí krátkým 
starým filmem ze třicátýcht let o Fašanku.  
No a pak úterý. A to už je jiná pohádka. Těžko se to 
popisuje, hůř se vzpomíná, marně se chválí. Kdo ne-
zažil fašankové úterý, nepochopí. Zkusím parafrázo-
vat jeden rozhovor z  velice dobrého filmu. Můžete 
o Fašanku, jeho Fašančároch, o pochovávání basy 
vědět úplně všechno, kdy a jak vzniknul, kolik je ta-
nečníků, znát varianty jejich krojů, délky šablí, umět 
přesné akordy a melodie písniček, vidět všechny fo-
tografie, videa a reportáže, ale nikdy nebudete vědět, 
jak voní přeplněný sál Zámečku těsně před půlnoč-
ním pochováváním basy, jak chutná Fašanková sli-
vovica z  rožňa během tancování Pod šablí, jak bolí 
otlačené nohy z  celodenního skákání, jak nedočka-
vý je pocit, že prožijete celý den s dobrými kamará-
dy … pokud nezažijete fašankové úterý a kontakt se 
samotnými Fašančáry. 
Bez toho to prostě nejde … :)  

 Antonín Reňák ml.

Strání 1945 
3. - 4. kvtna 2013
Další ročník akce k připomenutí  osvobození   Strání  
a regionu.
Hlavní program akce a bojová ukázka z bitvy o Strání 
se uskuteční v sobotu 4. května na louce za hřištěm.
Přesný program bude včas zveřejněn .

Srdečně zvou pořadatelé  
VHK  Východní fronta  

„ naše historie nesmí být zapomenuta“  

Úspch 
straanských zpvák
V neděli 10. března 2013 proběhla v Uherském Brodě 
dětská soutěžní přehlídka „Zpěváčci“. Velkým úspě-
chem bylo 1. místo Daniela Bruštíka, 3. místo Jose-
fa Zámečníka a postup obou do Slováckého finále 
v Lužicích u Hodonína.  V dané kategorii 10-15 let se 
představilo 24 zpěváků, z nichž bylo pro porotu vel-
mi těžké vybrat vítěze. Danielkovi jako nejmladšímu 
soutěžícímu zmiňované kategorie bude 10 let až 27. 
dubna. Oběma gratulujeme za předvedené výkony 
a  přejeme hodně úspěchů do případného celostát-
ního finále ve Velkých Losinách.
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�IVOT NA STARÉ HUTI   
JAN BÁRTA / ÚRYVEK Z KNIHY Z R. 1929 /
Opusťme dnešní prosaickou dobu a vraťme se do 
minulosti, asi o sto let zpátky, kdy sklářská romantika 
byla ještě v plném květu .
Vyhledejme malou neznámou huť, zapadlou v horách, 
a podívejme se, jak to tam tenkrát vypadalo, jak tam 
skláři pracovali a žili.
Životní její podmínkou bylo dřevo, ležela tedy vždy 
v lesnatém kraji, odloučena od světa.
Dříví nemělo tenkrát valné ceny a v takových odlehlých 
lesích již vůbec žádné, nanejvíše tam mohl nějaký uhlíř 
páliti uhlí. Aby je tedy nějak zužitkovali, vystavěli tam 
huť. Byli proto skláři první kolonisté, kteří vnikli do těchto 
míst, lidskou kulturou dosud nedotčených.
Huť byla vždy závislá na vrchnosti, které patřily lesy. 
Za nejstarších dob dalo panstvo jen povolení k výrobě 
skla některému skláři čili skelmistrovi, jak se takovému 
podnikateli říkalo, a tento si již vystavěl primitivní huť 
a nejnutnější byty kolem ní pro své tovaryše. Brusírnu 
obyčejně neměli, takže vyráběli dílem „auftrajbované“, 
roztáčené sklo pro broušení, které však sami 
nezpracovali. V  huti je jen opukali, buď železem nebo 
žhavým sklem a již se zavázalo do slámy, naložilo na 
vozy a odváželo kupcům, hlavně do severních Čech, 
kteří je ve svých brusírnách ještě brousili nebo ryli. Byl 
tedy celý provoz tenkrát velmi jednoduchý. Když bylo 
pěkně, tak se vázalo a balilo venku a za zimního času 
se prostě zatáhl vůz velkými vraty až do huti, kde seděly 
také vazačky v teple, a naložily jej tady.
Za určitý roční poplatek mohl si skelmistr káceti dříví, 
kolik potřeboval k  vytápění huti a hlavně na popel 
k výrobě salajky. A tu třeba zdůraznit, že popel z huti ani 
zdaleka k  tomu nepostačoval, padlo tedy nejvíc dřeva 
na salajku. Nejlépe vysvitne obrovská spotřeba dřeva 
k tomuto účelu, když uvedeme, že k výrobě salajky bylo 
potřeba tisíckrát tolik dřeva, tedy 1000 kg dřeva podle 
dnešní váhy dalo jen 1 kg salajky! Používalo se k tomu 
sice dřeva méněcenného, přestárlého, poloshnilého, 
pak pařezu a konečně dřeva v  místech nepřístupných, 
odkud se nemohlo jinak do údolí dopraviti. Tu je prostě 
spálili na místě a odnášeli dolů jen popel v pytlích. Ale 
když nebylo dosti horšího dřeva, bralo se i dobré , a to 
lesy velice ničilo. Z těch dob pochází asi huťské přísloví, 
které praví o člověku nehospodárném, že „pálí ploty a 
popel prodává“. Nebylo tedy divu, že vrchnost často 

další kácení zakázala, bez ohledu na to, že sklářský 
podnikatel přišel často o vše, co do huti vložil, když mu 
nedovolili ani na jiném místě huť zříditi. Jak viděti, byla 
jeho existence vždy velmi nejistá. Teprve když se počala 
používati soda, byla tato veliká potřeba dříví omezena  ...

Možná se ještě v  některých zdejších rodinách 
uchovávají staré příběhy, vzpomínky a historky ze 
života sklářů. Snad ještě někteří pamětníci dokáží 
pojmenovat lidi na fotkách a nebo nějaké fotografie 
z provozu sklárny doma najdou. 
Pokud máte cokoliv o co se můžete podělit (třeba 
jen veselou historku) ozvěte se na OÚ p. R. Breznické 
t: 572 695 212.

Radka Breznická

OSTATNÍ
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Velikonoce Vám přeje
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Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli 
rozloučit a na poslední cestě doprovodili 

paní Anastázii Neškerovou. 
Děkujeme za projev soustrasti. Zvláštní poděkování 

za vstřícnost patří  Otci Janu Hrudíkovi, 
paní MUDr. Končitíkové a zpěvačkám. 

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

paní Libuši Hlubkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi, 
MUDr. Končitíkové, paní Ivetě Zetkové z DPS 

a zpěvačkám v kostele.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě 

paní Martu Macíčkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

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

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

pana Stanislava Zetku. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří MUDr. A. Končitíkové, 

Otci Janu Hrudíkovi za slova útěchy.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

paní Annu Halodovou. 
Děkuje za projevy soustrasti a květiny. 

Děkuje Otci J.Hrudíkovi za slova útěchy 
a MUDr. Končitíkové. 

Pozůstalá rodina Janovská děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana Antonína Janovského. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

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

a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě 

paní Boženu Zámečníkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi 

za slova útěchy, MUDr.  Alžbětě Končitíkové, 
muzikantům a celému ročníku 1966.

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

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

Zvláštní poděkování patří Otci J. Hrudíkovi, 
MUDr.  Končitíkové, muzikantům 

a ochotným zpěvačkám.
Děkujeme za květinové dary.

Smutení rubrika

Narozené dti 
 

Štěpán Vanďurka, Nikola Skovajsová, Pavel Tomášek, 
Václav Guriča, Nela Havlíková, Kristýna Macíčková, 
Tereza Halodová, Vanesa Knotková, Ondřej Múčka, 
Tomáš Major, Karel Hanke, Magdalena Popelková

Zemelí obané
 

Bohuslav Michalčík, Anna Halodová, Libuše 
Hlubková, Anastazie Neškerová, Jan Popelka, Antonín 
Janovský, Marta Mazániková, Božena Zámečníková, 
Ľudovít Širáň, Stanislav Zetka, Jan Benešík, Anežka 
Hargašová, Anežka Grebíková, Josef Nuzík, Mgr. 
Marta Macíčková, Anna Bruštíková, Anna Kolajová

SPOLEENSKÁ RUBRIKA
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Prodej bytu 3 + 1 
Prodám byt 3 +1. Rubanice 208, Strání.

Více info na tel. 776 709 843

Prodám byt 2 +1, Rubanice 208, Strání. 
Více informací na tel: 604 471 477

M-F-INTERIER 
Zakázková výroba nábytku 

Martin Macíček 
Rybníček 4, 687 65 Strání 

Tel.:606 589 369 
E-mail: m-f-interier@seznam.cz 

Web: www.m-f-interier.webnode.cz

INZERCE:



INZERCE:



INZERCE:



TRUHLÁŘSTVÍ
Petr Drábek Suchá Loz

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

obložkových zárubní, dveří 
a jiného nábytku dle Vašeho 

přání. Grafické návrhy a cenové 
nabídky zdarma. 

Kontakt:
Petr Drábek Suchá Loz 51 

mob.: 732 729 153 / www.dp-interier.
cz

ZAHÁJEN PRODEJ MASA
Nabízíme chlazené a čerstvé maso 

kuřecí, krůtí a vepřové.

Po telefonické domluvě prodej U Hlavní 348, 
Strání a nebo závoz do domu 

( Strání, Květná zdarma, 
mimo obec nad 1500Kč zdarma).

Aktuální ceník a zboží v akci naleznete 
na stránkách www.strani.cz, 

popřípadě reklamních letácích.

Tel.: 773 60 33 81

Dále nabízíme všechny druhy mraženého 
masa a další mražené výrobky.

Maso je kvalitní a čerstvé, z českých chovů.
Nechejte si přivézt maso až ke dveřím.

 
Nakupujte kvalitní maso z pohodlí 

Vašeho domova

INZERCE:



Kalendá akcí:

31.3. 2013
VELIKONOČNÍ KOŠT VÍNA
Od 15:00 hod./ Košt vína s CM Strýci, Sál Zámeček, 
vstupné 50Kč (koštovačka v ceně)

6. 4. 2013 
MEZINÁRODNÍ TANEČNÍ SOUTĚŽ
Mezinárodní taneční soutěž se uskuteční v tělocvičně 
ZŠ a ZUŠ Strání.
Na soutěži budou ke zhlédnutí taneční styly: disco-
dance, orient, country, lidové tance, cheerleaders, 
hromadné kategorie, zumba a latinské tance. 

3. - 4. 5. 2013
OSLAVY OSVOBOZENÍ STRÁNÍ  
Hlavní program akce a bojová ukázka z bitvy o Strání 
se uskuteční v sobotu 4. května na louce za hřištěm.
Přesný program bude včas zveřejněn .

1. 6. 2013
POCHOD RODIČU S DĚTMI.
Chystá MŠ Strání - Květná. Bližší informace budou 
včas zveřejněny.

Vydavatel: OU Strání / Redakční rada:  Marcela Schönbaumová, Ing. Jana Bruštíková, Mgr. Ondřej Benešík, MgA. Jan Mimochodek / 
Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost zodpovídá autor. Nevyžá-
dané příspěvky se nevracejí. Za jazykovou úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. / Uzávěrka příštího čísla: 27. 5. 2013 / 
Příspěvky osobně na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@strani.cz

Fotografie přední strana:
Jarní pohled na Stráni (foto: Ladislav Janča)

Fotografie str 2:
1. - 3. Svatoštěpánské koledování v kostele Povýšení sv. Kříže ve Strání (foto: Jana Bruštíková). / 4. - 7. Divadelní před-
stavení 100 dukátů za Juana (foto: Jana Bruštíková). / 8. Tříkrálová sbírka / 9. Koncert DH Straňanky v kostele Povýšení 
sv. Kříže ve Strání (foto: Jana Bruštíková).

Fotogrfie předposlední strana:
1. - 2. Vernisáž výstavy fotografií Pavla Popelky „Rodný kraj“ (foto: Jana Bruštíková) / 3. - 6. Fašank 2013 - páteční pro-
gram v ZŠ Strání. (foto: Jana Bruštíková) / 7. Fašank 2013 - Sobota - Ukázky řemesel na Zámečku. (foto: Jana Bruštíková) 
8. Fašank 2013 - Sobota - program u Zámečku (foto: Ladislav Janča). / 9. Fašank 2013 - Sobota - Návštěva Karla Schwar-
zenberga na Štrbákovci. (foto: Jana Bruštíková) / 10.  Fašank 2013 - Sobota - program u Zámečku  (foto: Ladislav Janča) 

Fotografie zadní strana:
1. Fašank 2013 - Úterý (foto: Jana Bruštíková) /  2. - 4. Fašank 2013 - Úterý - návštěva fašančárů na Obecním úřadě. (foto: 
Jana Bruštíková) / 5. Fašank 2013 - Úterý - pochovávání basy na Zámečku.  (foto: Jana Bruštíková) /  6. - 7. Fašank 2013 - 
Sobota - program u Zámečku  (foto: Ladislav Janča)

KALENDÁ AKCÍ
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