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Krásné prožití Velikonočních svátků Vám přejí
 Antonín Popelka - starosta obce, Antonín Bruštík a Antonín Reňák, místostarostové obce,

členky a členové zastupitelstva obce, kolektiv zaměstnanců obce Strání, 
Místního hospodářství a personál Restaurace a penzionu Zámeček
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Na 3. zasedání Zastupitelstva obce Strání konaném dne 6. 3. 2015 byly schváleny tyto 
investiční akce:
∙ protipovodňová opatření – Záhumenice
∙ místní komunikace Mechnáčky – 3. etapa
∙ místní komunikace U Klanečnice – vypracování projektové dokumentace – již se zpracovává
∙ místní komunikace Dolina – geodetické zaměření, vypracování projektové dokumentace
∙ místní komunikace Cikánská ulička – geodetické zaměření, vypracování projektové dokumentace
∙ odvodnění nového hřbitova – vypracování projektové dokumentace
∙ ZTV Nová Hora, výstavba nových rodinných domů - vypracování projektové dokumentace na výstavbu 
  inženýrských sítí – již se zpracovává – realizace
∙ parkoviště u obecního úřadu – realizace
∙ modernizace sběrného dvora – byla schválena dotace z programu SFŽP – výstavba ocelové haly o rozměrech
  30,42 x 15,42m – dotace -  7 mil. korun
∙ dovybavení sběrného dvora – dvoukomorový paketovací lis, drtič plastů, drtič bioodpadu - dotace 2,5 mil. 
  korun. Probíhá výběrové řízení na zhotovitele - termín realizace 1. 5. 2015 – 31. 7. 2015
∙ zateplení zbývající části mateřské školy Květná – podaná žádost z operačního programu SFŽP zateplení 
  veřejných budov
∙ zateplení budovy MH ve Květné – podaná žádost z operačního programu SFŽP zateplení veřejných budov
∙ zastřešení budovy MH ve Květné – realizace
∙ dokončení sportovního areálu u ZŠ a ZUŠ, rekonstrukce kabin FC – podaná žádost o dotaci z programu MŠMT
∙ dětské hřiště u ZŠ a ZUŠ – podaná žádost z programu Oranžové hřiště nadace ČEZ
∙ dětské hřiště ve Květné – realizace
∙ nákup hydraulické plošiny
∙ dokončení projektu „chodník v obci Strání“ - větev Padělky

Množství uskutečněných akcí bude záležet na úspěšnosti schválených  dotačních titulů a  financích z obecní-
ho rozpočtu.
U místních komunikací  půjde nejprve o vypracování projektů a položkových rozpočtů. Na základě toho se 
pak určí termínové pořadí realizace.

Antonín Popelka, starosta

Investiní akce:

Hala u sbrného dvora
Hala prvotního třídění u sběrného dvora v obci Strání. Na 
www.profilzadavatele.cz byla zveřejněna veřejná zakázka 
v předpokládané hodnotě 7 mil. za stavební práce a 2,5 mil 
za technické vybavení.

Radka Breznická

ZPRÁVY Z OBCE 
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2/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana Mgr. Davida Smetanu a paní Vítězslavu 
Kubíčkovou, zapisovatelku paní Bc. Marii Kusendovou

2/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
program 2. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Změna počtu členů finančního výboru
6. Jednací řád výborů
7. Rozpočtové opatření č. 4/2014
8. Rozpočet obce na rok 2015
9. Zástupce obce do MAS Východní Slovácko
10. Plán práce kontrolního výboru
11. Zvukový záznam z jednání ZO
12. Různé
13. Diskuse

2/3 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady obce 

2/4 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení č. 1/13 
ustavujícího zasedání ZO

2/5 Zastupitelstvo obce Strání zřizuje finanční vý-
bor a kontrolní výbor. Finanční výbor bude mít 7 čle-
nů, kontrolní výbor bude mít 5 členů

2/6  Zastupitelstvo obce Strání volí členkami fi-
nančního výboru paní Bc. Drahomíru Miklášovou a 
paní Janu Mimochodkovou

2/7 Zastupitelstvo obce Strání zrušuje Jednací řád 
výborů, který schválilo a vydalo Zastupitelstvo obce 
Strání dne 10. 12. 2010 svým usnesením číslo 2/4 

2/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje a vydává 
nový Jednací řád výborů

2/9 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje roz-
počtové opatření č. 4 na rok 2014, příjmy ve výši 
11.440.500 Kč výdaje ve výši 11.016.500 Kč a financo-
vání ve výši 424.000 Kč

2/10 Zastupitelstvo obce Strání svěřuje v souladu 
s § 102 odst. 2 pís. a) Zákona 128/2000 ve znění poz-
dějších předpisů, radě obce pravomoc provádět roz-
počtová opatření vyvolaná zapojením účelově přija-
tých dotací nebo do výše 200.000 Kč proti závazným 
ukazatelům v období od tohoto usnesení do 1. 1. 2015

2/11 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje rozpo-
čet na rok 2015 jako přebytkový – příjmy 46.499.800 
Kč, výdaje 45.045.800 Kč a financování 1.454.000 Kč. 
Přebytek bude použit ke splácení úvěru z roku 2008 
a půjčky z r. 2013

2/12 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje mi-
morozpočtové příjmy a výdaje ve výši 6.080.000 Kč

2/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje rozpoč-
tový výhled na roky 2015 - 2019 dle návrhu

2/14 Zastupitelstvo obce odvolává pana Mgr. On-
dřeje Benešíka z funkce zástupce obce Strání v MAS 
Východní Slovácko

2/15 Zastupitelstvo obce pověřuje zastupováním 
obce Strání v MAS Východní Slovácko pana Antonína 
Popelku, starostu obce 

2/16 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje plán prá-
ce kontrolního výboru

2/17 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pořizo-
vání zvukového záznamu ze zasedání ZO a uvádění 
jmenovitého hlasování do zápisu ze ZO

Rekonstrukce úpravny vody 
Probíhá  rekonstrukce stávající úpravny vody Strání 
a s ní úzce souvisejících objektů – jímacího objektu 
(u Cicůrku), vodojemu 1x1000m3(nad koupalištěm) 
a VDJ 2x1000m3 (ve Štrbáni), zrychlovací čerpací 
stanice Štrbáň a automatické tlakové stanice Drahy. 
Rekonstrukce započala na podzim 2014 a ukončena 
bude v létě 2015.

Radka Březnická

Výpis usnesení 2. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 12. 12. 2014

ZPRÁVY Z OBCE
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3/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana MUDr. Vladimíra Luzara a pana Ing. Anto-
nína Reňáka, zapisovatelkou paní Bc. Kateřinu Grebí-
kovou a sčitatelkou paní Bc. Marii Kusendovou 

3/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
3. 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. Komplexní pozemkové úpravy
7. Plán investičních akcí
8. Rozpočtové opatření č. 1/2015
9. Různé
10. Diskuse

3/3 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti Rady obce 

3/4 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na 
prodej části pozemku ve vlastnictví obce Strání parc. 
č. 3499/15 (výměra cca 4m2) 

3/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na 
prodej části pozemku ve vlastnictví obce Strání parc. 
č. 2989/12 (výměra 51 m2) 

3/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na 
prodej části pozemků ve vlastnictví obce Strání par-
c.č. 6735 (o výměře cca 20 m2) a pozemku parc.č. 2/3 
(cca 53 m2)
3/7 Zastupitelstvo obce Strání projednalo PLÁN 
SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ v rámci  probíhajících Kom-
plexních pozemkových úprav

3/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje plán in-
vestičních akcí dle návrhu

3/9 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje rozpočto-
vé opatření č. 1 na rok 2015, příjmy ve výši 124.000,- 
Kč výdaje ve výši 124.000,- Kč 

3/10 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí in-
formaci o odpadovém hospodářství v roce 2014

3/11 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
informaci o probíhající rekonstrukci nám. Em. Zahna

3/12 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
požadavek na projednání hospodaření Zámečku na 
základě zprávy finančního výboru

3/13 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
informaci o probíhajících jednáních s mobilními ope-
rátory na provoz mobilních telefonů

3/14 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí in-
formaci o přípravě oslav výročí osvobození obce

Výpis usnesení 3. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 6. 3. 2015

ZPRÁVY Z OBCE
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Komplexní pozemkové úpravy Strání
Zastupitelstvo obce projednalo PLÁN SPOLEČNÝCH ZAŘÍZENÍ .  
V průběhu měsíců března a dubna 2015 je možné uplatnit připomínky, které budou zapracovány tak, aby 
mohl být dokument na příštím zasedání schválen. 
Tento plán se skládá z cest, vodohospodářských a protierozních opatření (příkopů, poldrů,..), výsadeb (sadů, 
alejí, biokoridorů,..). Plán připravil sbor zástupců vlastníků společně s projektantem  (AGROPROJEKT PSO, s.r.o. 
Brno zast. Ing. Mickou) a Pozemkovým úřadem v Uherském Hradišti (zast. Ing. Ferdou).

Radka Breznická

ZPRÁVY Z OBCE
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Odpadové hospodáství 2014 
NÁKLADY 2014: 
POPELNICE občané (Rumpold)               1 560 600,00 Kč
POPELNICE podnikatelé (Rumpold)         164 600,00 Kč
PAPÍR, PLASTY                                                  300 700,00 Kč
ŽELEZO                                                                     8 700,00 Kč
PNEUMATIKY                                                          12 900,00 Kč
VANY sběrný dvůr                                             556 000,00 Kč
SKLO                                                                         41 200,00 Kč
NEBEZPEČNÝ ODPAD                                               44 300,00 Kč
CELKEM NÁKLADY                                            2 689 000,00 Kč

Velikononí svátky 
v naší farnosti
Zelený čtvrtek 2.4.
18:30 hod. / Mše sv. na památku večeře Páně
a adorace v Getsemanské zahradě (kostel otevřen 
do 22:00 hod.)
 

Velký pátek 3.4.
9:00 hod. / Křížová cesta
18:00 hod. / Novéna k Božímu Milosrdenství
18:30 hod. / Velkopáteční obřady
 

Bílá sobota 4.4.
8:00 hod. / Novéna k Božímu Milosrdenství
8:20 - 17:00 hod. / kostel otevřený k soukromé adoraci
19:00 hod. / Vigilie Zmrtvýchvstání Páně
 

Neděle Zmrtvýchvstání 5.4.
7:30 hod. / Mše sv. a žehnání pokrmů
9:00 hod. / Mše sv. a žehnání pokrmů
10:30 hod. / Mše sv. a žehnání pokrmů
 

Pondělí velikonoční 6.4. 
7:30 hod. / Mše sv.
10:30 hod. / Mše sv.

PŘÍJMY 2014:
POPLATKY občané                                      1 683 000,00 Kč
FAKTURY podnikatelé                                          186 000,00 Kč
EKO-KOM                                                               238 000,00 Kč
ŽELEZO                                                                   31 000,00 Kč
ASEKOL, ELEKTROWIN                                           18 000,00 Kč
CELKEM PŘÍJMY                                                2 156 000,00 Kč

Radka Breznická

FARNOSTZPRÁVY Z OBCE
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Novinky z knihovny
Beletrie:
Koho zvolil vrah - McBain E.
Přízrak - Nesbo J. 
Zabiják - Kellerman J. 
Slib mlčení - Castillo L.
Papírová města - Green J.
Manželky - Keleová–Vasilková T. 
Cesta u řeky - Quick A. 
Kdo probudí hvězdy - Cubeca K. 
Konečně se rozhodni - Gillerová K. 
Pět dní - Timmer J. L.  
Jezero snů - Kleypas L.

Dětská literatura:
Jak si postavit motorku - Sodomka M.  
Kombajny, traktory a nakladače - Erne A. 
Prázdniny blbce číslo 13 - Kratochvíl M. 
Barbie a kouzelná dvířka
Prasátko Peppa a její dobrodružství - Astley N. 
Příběhy o prasátku Peppě 2 - Astley N. 

Naučná literatura:
Největší géniové zločinu v dějinách - Greig Ch. 
Vaříme s Láďou Hruškou - Hruška L. 
Aféry princezen - McRobbie L. R. 
Roboti - Ceceri K. 

Tereza Mimochodková, knihovnice

Dtský karneval
V neděli 15. února se naplnil velký sál restaurace Zá-
mečku řadou pohádkových postaviček, které se přišly 
pobavit na dětský karneval, jenž každoročně pořádá 
o.s. SPOKOS.   
Paní učitelky z mateřské školy si pro děti připravily 
bohatý program se spoustou her a zábavy. Kluci si v 
soutěžích zkusili porovnat svou rychlost, holky zase  
pomohly navléknout princezniny poztrácené korále. 
Za každou soutěž byli vítězové (i poražení) odměně-
ni malou sladkostí. Děti si zatancovaly za doprovodu 
našeho oblíbeného DJ Jendy Zámečníka. Zpestřením 
dětského karnevalu bylo malování na obličej, o kte-
ré se s ochotou postarala M. Otte. Na konci progra-
mu si každá maska vybrala cenu z bohaté tomboly. 
Karnevalu se zúčastnilo přes 90 dětí, které v maskách 
zářily radostí a úsměvy. Děkujeme všem rodičům, kte-
ří se přišli se svými dětmi podívat na karneval a po-
mohli tak vytvořit příjemnou atmosféru pro své malé 
ratolesti. 

Jana Popelková, IC

KNIHOVNA A IC
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Exkurze 4. roníku 
do SPŠOA v Uherském Brod
V pondělí 19. ledna se žáci 4. ročníku vydali na exkurzi 
do SPŠOA v Uh. Brodě. V rámci projektu Technologie 
budoucnosti do výuky byli žáci pomocí her seznáme-
ni s různými oblastmi vědy a techniky. Výuka probí-
hala na třech stanovištích. Pod vedením školených 
instruktorů se žáci učili nejen pracovat s tabletem, ale 
i  sestavit a zapojit elektrický obvod nebo naprogra-
movat robota. Na závěr proběhlo vyhodnocení soutě-
že a všechny děti dostaly diplomy a sladkou odměnu. 
Z exkurze byly děti nadšené. 

Eva Bruštíková a Pavla Horňáčková

Recitaní sout�
V pondělí 9. 2. 2015 proběhlo v naší škole školní kolo 
Recitační soutěže. Ve čtyřech kategoriích letos soutě-
žilo 27 žáků z I. i II. stupně, kteří postoupili jako vítězo-
vé třídních kol. Porota rozhodla o následujícím umís-
tění žáků:

0. kategorie (1. třída):
1. místo - Alica Janigová (1.A)
2. místo - Klára Miklášová (1.A)
3. místo - Jan Nuzík (1.A)

1. kategorie (2. a 3. třídy):
1. místo - Aleš Zderčík (2.A)
2. místo - Matyáš Zderčík (2.B)
3. místo - Martin Popelka (3.B), Natálie Šimková (3.A)

2. kategorie (4. a 5. třídy):
1. místo - Petra Tinková (5.B)
2. místo - Patrik Zderčík (5.A)
3. místo - Romana Popelková (5.A), Dominika Dufková (4.B)

3. kategorie (6. a 7. třídy):
1. místo - Sofie Flekačová (7.A)
2. místo - Šimon Bruštík (6.A)
3. místo - Lucie Pavlušová (7.A)

Všem vítězům gratulujeme! Postupující žáci naši ško-
lu reprezentovali ve středu 18. 2. 2015 v okrskovém 
kole stejnojmenné soutěže v Uherském Brodě. Zde si 
v náročné konkurenci odnesla 3. místo Sofie Flekačo-
vá (7.A), která přednesla úryvek z knihy „Malý princ“ 
(Antoine de Saint – Exupéry). Svůj skvělý výkon může 
zopakovat v okresním kole v Uherském Hradišti dne 
25. 3. 2015. Držíme palce!

Alena Žďárská

dm preventivní program 
„Veselé zoubky“
Naše první třída se zapojila do dm preventivního pro-
gramu „Veselé zoubky“, který připravila společnost 
dm drogerie markt s. r. o. Ve středu 25. 2. proběhla 
v naší třídě projektová výuka na toto téma. Děti si 
díky tomuto programu zopakovaly, jak pečovat o své 
zoubky a dostaly zdarma dárkovou taštičku s produk-
ty péče o zoubky.

Ivana Bartoňová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Občas slyšíme, jak si rodiče postesknou, že ten čas 
rychle utíká. Nám mladším se to tak ale nezdá.
Vzpomínám si na první třídu, kdy jsme ještě jako malé 
holčičky záviděly „deváťačkám“, které nacvičovaly na 
rodičovský ples. A najednou jsme těmi  deváťačkami 
my. Kluci v první třídě nějaké tanečky neřešili a to jim 
zůstalo vlastně až do našeho plesu. 
Už páteční nácviky byly vždycky pohodové a stala 
se z nás dobrá parta. Bylo to skvělé zakončení týdne. 
Kluci nám odpouštěli, že jsme jim šlapaly po nohách, 
my klukům tolerovaly jejich počáteční neohrabanost 
a paní učitelky měly trpělivost pro nás všechny.
Přiblížil se 24. leden a přípravy na večer nesměl nikdo 
podcenit. V sedm hodin večer se z malých školaček 
staly okouzlující slečny a z chlapců opravdoví gentle-
mani. Všem nám to moc slušelo! Před devátou hodi-
nou byl Rodičovský ples oficiálně zahájen. To už celý 

prostor tělocvičny připomínal Londýn - Buckingham-
ský palác, London Eye, Tower Bridge, Big Ben, typické 
londýnské autobusy i telefonní budky -  to všechno 
bylo možné vidět na našem plese.
Začala polonéza. I přes počáteční obavy jsme ji zvládli 
bez chyb a valčík jsme si už všichni užívali. Předtanče-
ní se nám opravdu povedlo. Tento krásný večer jsme 
si užili společně s našimi rodiči, prarodiči, příbuznými, 
učiteli a se všemi, kteří nás přišli podpořit.
Za všechny žáky devátých tříd chci velmi poděkovat 
paní učitelce Zdeňce Davidové, Věrce Zetkové, Nikole 
Stolaříkové, Ivě Bartoňové a organizátorům plesu za 
jejich čas, který přípravě obětovali, všem sponzorům, 
díky kterým si mnozí odnesli hezké ceny, a hlavně na-
šim rodičům. Jen s jejich pomocí a přičinění jsme to 
tak skvěle zvládli.

 Kateřina Havlíková, 9.A

Rodiovský ples v londýnském stylu

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Ly�aská sezóna naší školy
Sněhové podmínky nám letos konečně po delší pau-
ze dovolily uspořádat lyžařský kurz 4. a 5. ročníků. Pro-
tože nám počasí přálo, mohly si děti kurzy opravdu 
užít. Velkou zásluhu na jejich zdárném průběhu mají 
členové lyžařského oddílu, kteří nám se začínajícími 
lyžaři obětavě pomáhali. 
Díky ochotě obecního úřadu a bezplatnému pro-
nájmu lyžařského vleku proběhl také další ročník 
závodu ve sjezdoslalomu  „Štrbáňský ďas“, kterého 
se zúčastnili i žáci z  Horního Němčí, Dolního Němčí 
a Uherského Ostrohu.
První březnový týden zároveň proběhl tradiční výcvi-
kový kurz ve Ski areálu u Sachovy studánky v Horní 
Bečvě. A jak hodnotí tento kurz žáci sedmého ročníku? 
„Už po cestě na hory jsme zažívali hodně legrace. 
Když jsme se ubytovali a na menším kopečku vedle 
sjezdovky předvedli své lyžařské dovednosti, rozdě-
lily nás paní učitelky do skupin. Druhý den nám sice 
nepřálo počasí, ale to nám nezabránilo absolvovat 
krásný výšlap a vychutnat si nádherný výhled do oko-
lí. Další dny se počasí umoudřilo a my si užívali jízdu 
na svahu. Celý den jsme se těšili na zábavné večery, 
ty nám však uběhly stejně rychle jako čas strávený na 
lyžích. Rána byla sice náročná, ale přesto se to dalo 
vydržet. Lyžařský kurz se nám moc líbil a rádi bychom 
si ho ještě někdy zopakovali.“
Podrobné informace o lyžařských kurzech a výsledky 
všech závodů včetně fotografií najdete na webových 
stránkách naší školy: www.zsstrani.cz

    Lyžařské instruktorky

Velikononí recept:
Jidáše / Nedakonice
30 g kvasnic, ¼ l mléka, 2 kostky cukru, 500 g polo-
hrubé mouky, 120 g másla, 2 žloutky, 80 g medu, sůl, 
citronová kůra, tuk na potření plechu, 1 bílek, med na 
hotové jidáše

Z kvasnic, části vlažného mléka, cukru a mouky při-
pravíme kvásek a necháme jej vykynout. Máslo vy-
šleháme se žloutky a přidáme med. Do utřené hmoty 
přidáme špetku soli a mouku, vlažné mléko a citrono-
vou kůru. Zpracujeme těsto a necháme asi půl hodi-
ny kynout. Pak vyválíme plát, ze kterého vykrajujeme 
pásky o šířce 3 cm. Přehneme je v polovině a konce 
vzájemně propleteme. Klademe je na pomaštěný 
plech a necháme ještě chvíli kynout. Pak jidáše potře-
me bílkem a pečeme asi 20 minut v předem vyhřáté 
troubě na 180°C. Ještě teplé potřeme medem.

Tento a mnohé další recepty najdete v knize Kuchař-
ka tradičních pokrmů na Slovácku 2, kterou si můžete 
zakoupit v Infocentru Strání za 249 Kč.

Sout� Ti brati kina Máj
Celý první stupeň naší základní školy se zúčastnil vý-
tvarné a hudební soutěže inspirované pohádkou Tři 
bratři, kterou jsme zhlédli v kině. Protože bylo těžké 
vybrat nejlepšího, odměnou pro všechny bylo fil-
mové představení O Brendanovi zdarma. Chtěli by-
chom jménem všech dětí a jejich učitelek poděkovat 
kinu Máj. Velmi si toho vážíme a těšíme se na další 
spolupráci. 

Ivana Bartoňová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Pohádka Sluníek ve Strání
O KOBLÍŽKOVI aneb co si uvařím, to si sním
Koblížku, koblížku já tě sním… i naše děti ze Sluníček 
jsou malí Koblížci, kteří se kutálí světem, seznamují se 
s novými věcmi a poznávají své okolí. Proto jsme se 
v projektu zaměřili na proměny přírody, seznámili se 
s vlastnostmi sněhu, ledu, včetně možnosti úrazů, kte-
ré hrozí. Učíme se půjčit kamarádovi hračku, pohád-
kovou knížku, rozdělit se o pamlsek. Víme, že pozdra-
vit dospělého je slušnost. Poučili jsme se od Koblížka, 
že si musíme dávat na sebe pozor, nedůvěřovat cizím 
lidem a vědět, že ne každý, kdo se tváří jako kamarád, 
tím pravým kamarádem je. 

Jarmila Straňáková

Včeličky se s nadšením a velkým elánem podílely na 
tomto projektu, samy si nacvičily muzikálek  podle  
Svěráka a Uhlíře, organizovaly postup a rozvoj pro-
jektu. Byly se podívat u Marušky v domečku. V závěru 
projektu si do mateřské školy pozvaly rodiče a pra-
rodiče na své představení, které se skončilo svatbou 
Marušky. Naši diváci byli také svatebčany na hostině, 
na kterou děti ve školce  a rodiče doma připravili po-
hoštění, a to starodávné pokrmy. Děkujeme tímto ro-
dičům za aktivní spolupráci, která velmi pomáhá při 
rozvoji našich dětí, velmi si toho vážíme!                          

      Jitka Nesázalová

Pohádka 
Veliek a Mravenek
O 12 MĚSÍČKÁCH  
aneb máme se rádi  a pomáháme si 
20. 1. 2015 jsme šli s dětmi II a III třídy z MŠ Strání 
přinést zvířátkům něco na přilepšenou do krmelce 
na  Obecnicích.  Už z dálky jsme viděli něco zvláštní-
ho. Na kraji lesa kolem hořícího ohně sedělo jedenáct 
zahalených postav  a dvanáctá stála s kyjem u ohně. 
Představte si, že to bylo 12 měsíčků z pohádky!                                                                                                            
Leden nás přivítal, pochválil děti, že se starají v zimě 
o zvířátka a připomněl nám, že nesmíme v lese zví-
řátka rušit. Na zpáteční cestě od krmelce jsme už 
12 měsíčků neviděli, zůstalo po nich jen teplé ohni-
ště a  prázdné lavičky. Děti 12 měsíčků hledaly i na 
nedaleké chatě, ale nikoho nenašly a pochopily, že se 
12 měsíčků vrátilo do pohádky. 
Děkujeme 12 měsíčkům za návštěvu ve straňanském 
lese. 

     Jarmila Homolová

V pohádce hledáme bezpeí, sbli�ujeme se

MATESKÁ ŠKOLA
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Pohádka Sluníek 
a Berušek ze Kvtné 
ČERT A KÁČA ANEB ZIMNÍ RADOSTI
V tomto projektu se děti seznamovaly se svátkem 
Vánoc, s vánočními zvyky a tradicemi, vyráběly přá-
níčka a dárečky pro své blízké. Posilovali jsme dětské 
přátelství. V pohádce jsme hledali dobro a pohodu. 
Děti také pozorovaly zimní přírodu, změny v přírodě 
vlivem počasí. 
Na začátku se děti seznámily s pohádkou Čert a Káča, 
nakreslily si obrázky k pohádce, vyráběly si postavič-
ky. Abychom dětem pohádku více přiblížili, pozvali 
jsme do školky p. Miklášovou,  p. Popelkovou a Dian-
ku Janigovou. Spolu s  tetou Slávkou  nám pohádku  
zahrály. Nejdřív „tetičky“ oblekly Káču do straňanské-
ho kroje. Při oblékání kroj popisovaly. Potom Káča na 
bále čekala na svého tanečníka – čerta, který ji odnesl 
do pekla. Při návratu se Káča polepšila a už nebyla 
hubatá. Dětem se pohádka moc líbila a my děkujeme 
všem účinkujícím.  

                                                                   Jarmila Zetíková

Babiky tou pohádky
Ve školce čteme nebo vyprávíme pohádky denně. 
Doma dětem čtou pohádky nejen rodiče, ale i pra-
rodiče. A právě babičky jsme si pozvali do školky. 
V průběhu tří dnů k nám do školky přicházely babičky 
a četly dětem pohádky. Děti napjatě poslouchaly a po 
přečtení si sdělovaly své dojmy. Čtení pohádek se dě-
tem moc líbilo, všem babičkám moc děkujeme. 

                                                Jarmila Zetíková

Rok na ddin…
… takový název mělo pásmo, se kterým na Fašan-
ky vystoupil folklorní soubor Straňánek z  MŠ Strání. 
Ukázali jsme místním i přespolním, že umíme vzít za 
práci, když je potřeba „ erteple“ sbírat, plníme si své 
povinnosti a prosíme mamičku, aby nás dala do ško-
ly, ale také vesele slavíme různé svátky v roce, kdy se 
přes Velikonoce a Vánoce dostaneme až k fašankové-
mu veselí.
Děkujeme p. uč. Přikrylové a dětem za hudební do-
provod, a naše poděkování patří i rodičům, za pomoc 
při vystoupení. 

                                                Jarmila Straňáková

MATESKÁ ŠKOLA
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Ředitelka Mateřské školy Strání, okres Uherské Hradiště stanovuje termín PŘIJÍMÁNÍ ŽÁDOSTÍ K PŘEDŠKOL-
NÍMU VZDĚLÁVÁNÍ OD ŠK. R. 2015/2016 na 14. dubna 2015 v době od 8.30 do 16.00 hod v obou mateřských 
školách ve Strání i  ve Květné.
K zápisu přiveďte Vaše dítě, přineste si vyplněnou přihlášku, s uvedením obou zákonných zástupců dítěte, 
podepsanou oběma zákonnými zástupci a s potvrzením od lékaře.

S sebou vezměte rodný list dítěte a doklad Vaší totožnosti. Tyto formuláře jsou dostupné ve vstupu MŠ nebo 
na internetových stránkách školy www.msstrani.cz

Do mateřské školy jsou přijímány děti zpravidla ve věku od 3 do 6 let. Přijaty mohou být pouze děti, které jsou 
řádně očkovány, což musí být doloženo lékařským potvrzením. Zákon č. 258/2000 Sb., § 50, v platném znění.
 

O přijetí či nepřijetí dítěte k předškolnímu vzdělávání rozhoduje ředitelka MŠ ve správním řízení a vydává 
rozhodnutí zákonným zástupcům dítěte do 30 dnů od podání žádosti. Zákonní zástupci se mohou v případě 
nesouhlasu s výsledkem rozhodnutí odvolat do 15 dnů od data doručení.
 

Kritéria pro přijímání dětí k předškolnímu vzdělávání
Ředitelka mateřské školy stanovuje následující kritéria, podle kterých bude postupovat při rozhodování o při-
jetí dítěte k předškolnímu vzdělávání v mateřské škole v případech, kdy počet žádostí podaných zákonnými 
zástupci dětí překročí stanovenou kapacitu maximálního počtu dětí pro mateřskou školu:

Pijímání �ádostí k pedškolnímu vzdlávání 

Kritérium uplatněné k 31. 8. 2015 Výklad Body

Děti, které ve školním roce tj. 
od 1. září do 31. srpna následující-
ho kalendářního roku dovrší 6 let.

Podle § 34 odst. 4 školského zákona se k předškol-
nímu vzdělávání přednostně přijímají děti v posled-
ním roce před zahájením povinné školní docházky.  

10

Bydliště dítěte v obci, 
ve které mateřská škola sídlí

Bydliště v obci 10

Bydliště mimo obec 0

Děti podle věku 3. roky 5

4. roky 8

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 taktéž rodičům, kteří mohou doprovázet 
své děti pouze do jedné mateřské školy.

5

Pomocná kritéria

Sociální nebo zdravotní znevýhodnění. Doložená doporučením sociálních úřadů 
nebo lékaře, pokud škola vytvoří potřebné 
podmínky ke vzdělávání.

10

Jana Bruštíková, ředitelka mateřské  školy

MATESKÁ ŠKOLA
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FC STRÁNÍ - ROZLOSOVÁNÍ JARO 2015
A mužstvo B mužstvo Dorost Žáci Přípravka

NE 29. 3. / 15:00
HLUK

NE 29. 3. / 15:00
HORNÍ NĚMČÍ
odjezd 14:00

NE 29. 3. / 12:30
LOUKY

NE 5. 4. / 15:30 
DOLNÍ  NĚMČÍ

odjezd 14:00

SO 4. 4. / 15:30
BORŠICE U BLATNICE

NE 5. 4. / 12:30
ZDOUNKY

odjezd 10:30

SO 4. 4. / 09:30 a 11:15
NAPAJEDLA
odjezd 8:00

SO 4.4. / 14:00 a 15:00
BORŠICE

NE 12. 4. / 15:30
NEDACHLEBICE

odjezd 13:30

SO 11. 4. / 15:30
POPOVICE

NE 12. 4. / 13:00
NEDACHLEBICE

odjezd 11:30

NE 12. 4. / 09:30 a 11:15
KVASICE

NE 12. 4. / 14:00 a 15:00
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

NE 19. 4. / 16:00
ŽALKOVICE

NE 19. 4. / 16:00
BÁNOV

odjezd 15:00

NE 19. 4. / 13:30
KORYČANY

NE 19. 4. / 09:30 a 11:15
STARÉ    MĚSTO

odjezd. 8:15

SO 18.4. / 14:00 a 15:00
SPYTIHNĚV

NE 26. 4. / 16:00
NIVNICE

odjezd 14:30

SO 25. 4. / 16:00
KOMŇA

NE 26. 4. / 13:30
BŘEST

odjezd 11:30

NE 26. 4. / 09:30 a 11:15
ZLECHOV

SO 25. 4. / 13:00 a 14:00
NIVNICE

NE 3. 5. / 16:30
ÚJEZDEC

NE 3. 5. / 16:30
PITÍN

odjezd 15:15

NE 3. 5. / 14:00
BORŠICE

SO 2. 5. / 09:30 a 11:15
SLOVÁCKO
odjezd 8:15

PÁ 1. 5. / 14:00 a 15:00
UHERSKÝ OSTROH

SO 9. 5. / 16:30
OSVĚTIMANY
odjezd 14:15

SO 9. 5. / 16:30
SUCHÁ LOZ

SO 9. 5. / 14:00
KNĚŽPOLE

odjezd 12:15

NE 10. 5. / 09:30 a 11:15
KORYČANY

SO 2. 5. / 14:00 a 15:00
TUPESY

NE 17. 5. / 16:30
MLADCOVÁ

NE 17. 5. / 16:30
STARÝ HROZENKOV

odjezd 15:15

NE 17. 5. / 14:00
STARÉ MĚSTO

SO 16. 5. / 09:30 a 11:15
NEDAKONICE

odjezd 8:15

PÁ 8. 5. / 14:00 a 15:00
POLEŠOVICE

NE 24. 5. / 16:30
BŘEZOLUPY
odjezd 14:15

SO 23. 5. / 16:30
ZÁHOROVICE

SO 23. 5. / 14:00
UHERSKÝ OSTROH

odjezd 12:30

NE 24. 5. / 09:30 a 11:15
BORŠICE

odjezd 8:15

SO 9. 5. / 14:00 a 15:00
DOLNÍ  NĚMČÍ

NE 31. 5. / 16:30
OSTROŽSKÁ NOVÁ VES

SO 30. 5. / 16:30
OREL UH. BROD

odjezd 15:15

NE 31. 5. / 14:00
MORKOVICE

NE 31. 5. / 09:30 a 11:15
HLUK

SO 16.5. / 14:00 a 15:00
HLUK

SO 6. 6. / 16:30
JAROSLAVICE
odjezd 14:00

SO 6. 6. / 16:30
BŘEZOVÁ

NE 7. 6. / 13:30
NAPAJEDLA
odjezd 11:30

NE 7. 6. / 09:30 a 11:15
DOLNÍ  NĚMČÍ

odjezd 8:30

SO 23. 5. / 13:00 a 14:00
VLČNOV

NE 14. 6. / 16:30
KVASICE

NE 14. 6. / 14:00
KVASICE

NE 14. 6. / 09:30 a 11:15
MORKOVICE

SO 30. 5. / 14:00 a 15:00
STARÉ MĚSTO

SO 6. 6. / 14:00 a 15:00
SLOVÁCKO

SO 13.6. / 14:00 a 15:00
BUCHLOVICE

www.fcstrani.cz

SPORT
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FC Strání - A tým pro rok 2015

Dominik Janků,  Josef  Kolaja,  M arek Spazier,  Ľub oš G ajdošík ,  Jaroslav G ardian

Patrik  Zderčík ,  M ichal  Bruštík ,  Josef  Horňáček ,  Juraj  Križák ,  R adim Reňák

Václav O ndřejk a,  Stanislav Pop elk a,  Jaromír  M imo cho dek ,  Patrik  Frühauf

Tomáš Halo da,Antonín H ráček ,  Lib or  Pi lk a,  Antonín Pop elk a,  Luk áš Tomanec

Zdeněk Š eb esta ( t renér) ,  Jan Audy (as istent  t renéra) ,  Vladimír  M arkech (masér)

SPORT
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Tenis centrum Vintr
Vážení sportovní přátelé, 
dovolte mě informovat Vás o aktuální sportovní činnosti v areálu Tenis Centrum Vintr. 

ZÁVODNÍ ČINNOST DRUŽSTEV V ROCE 2015
V roce 2015 budeme mít v soutěžích Českého tenisového svazu opět dvě družstva dospělých a poprvé i druž-
stvo mladších žáků.
A družstvo dospělých vstupuje do letošních utkání s jasným cílem vyhrát svou skupinu a tím postoupit do 
vyšší soutěže.
B družstvo dospělých nastoupí letos opět v základní třídě. Zkušenosti, které hráči nasbírali v minulých sezo-
nách naši hráči určitě využijí k umístění v popředí ve své skupině.

DRUŽSTVO MLADŠÍCH ŽÁKŮ bude letos poprvé v historii našeho klubu hrát hrát krajskou soutěž.
Družstvo mladších žáků budou reprezentovat – Hana Miklášová, Ema Vestenická, Adéla Vintrová, Josef 
Mikláš, Pavel Novák, Jakub Ševčík, Matúš Kido. Mistrovská utkání mladších žáků se hrají v neděli od 9 hod.

V následující tabulce přinášíme rozlosování závodní činnosti dospělých:

Průběžné výsledky soutěží je možné najít na webu Českého tenisového svazu : www.cztenis.cz
Všechny utkání mají zahájení vždy v 9 hod.
PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE DRUŽSTVA A PODÍVAT SE NA KVALITNÍ TENIS DOSPĚLÝCH I MLADŠÍCH ŽÁKŮ.

TENISOVÁ ŠKOLA – DĚTI ročník 2001- 2009
Tenisová škola bude  letos na venkovních kurtech zahájena od 17 dubna. Tréninky probíhají dvakrát týdně 
a v případě že máte zájem, aby se Vaše dítě věnovalo hraní tenisu, tak Vám bližší informace sdělíme osobně 
nebo na tel. 605 317576.

datum utkání A družstvo 
II. třída krajské soutěže

B družstvo 
IV. třída krajské soutěže ( základní třída)

Sobota 2. 5.2015 TCV Strání – TK Šlapanice volno

Sobota 9. 5. 2015 VŠSK Zlín – TCV Strání Sokol Bojkovice – TCV Strání B

Sobota 23. 5. 2015 TCV Strání – Tesla Brno TCV Strání B – TK Holešov

Sobota 30. 5. 2015 TK Brno(Chrlice) –TCV Strání TCV Strání B – Sokol Vizovice

Sobota 13. 6. 2015 TCV Strání- TK Uh. Hradiště TC Staré Město – TCV Strání B

Sobota 20. 6. 2015 Sokol Uh. Brod – TCV Strání TCV Strání B – DTJ Květná

Sobota 27. 6. 2015 Jiskra Otrokovice – TCV Strání volno

TURNAJE PRO REKREAČNÍ HRÁČE v roce 2015
Datum turnaje Název turnaje

Sobota 16. května 2015 VIII. ročník - Straňanská juniorská jednička. Dvouhra žáků.
Tento turnaj je určený pro žáky ZŠ Strání

Sobota 6.  června 2015 VIII. ročník – O putovní pohár obce Strání. Čtyřhra rekreantů

Sobota 5. září 2015 VII. ročník – TCV CUP spojený s ochutnávkou burčáku

SPORT
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TURNAJE ČESKÉHO TENISOVÉHO SVAZU V AREÁLU TCV
Český tenisový svaz odsouhlasil čtyři turnaje závodních hráčů v našem areálu v letní sezóně 2015.

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

PŮJČOVNA TENISOVÝCH RAKET A MÍČŮ
Pro všechny zájemce o hraní tenisu je nepřetržitě 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. tcv-
strani.webnode.cz
Věřím, že tak jak v minulých letech, tak i v roce 2015 navštíví tenisový areál mnoho příznivců bílého sportu 
a příjemně zde stráví svůj volný čas.

Václav Vintr, TCV Strání

Tenisová škola DTJ Kvtná
Tenisová škola při DTJ Květná děkuje  ředitelství ZŠ 
a ZUŠ Strání, které nám fandí a díky kterým si může-
me tenisu užívat i v zimním období, v teple a pod stře-
chou. Jsme rádi a moc děkujeme!

Autrata Vladimír, TŠ při DTJ Květná 

Blahopejeme
Bikrosař David Pagáč se umístil na 3. místě v anketě 
Sportovec města Uherské Hradiště v kategorii mládež 
do 15 let. Blahopřejeme

Datum turnaje Název turnaje

4 – 6. července 2015 Turnaj mužů – třída C

10 – 12. července 2015 Turnaj starších žáků – třída C

15 – 17. srpna 2015 Turnaj dorostenců – třída C

22 – 24. srpna 2015 Turnaj dorostenek – třída C
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Člověk si musí umět udělat aj radost. Tak bych charakterizoval nejen tento rozhovor, ale i strategii našich ho-
kejistů. Nedávno jsem si opět dopisoval s aktivním předsedou spolku (bývalé občanské sdružení) Sportovní 
klub Strání, který hokejový klub zaštiťuje. Je útočníkem levé tlapy straňanského lva a na drese nosí hrdě číslo 
79. Nabídku k rozhovoru pro náš zpravodaj přijal Jan Havlík, hokejista HC Strání a předseda SKS Strání.

Ahoj Jeňo, tak něco je za námi, můžeme se tedy opět ptát. Mluvili jsme spolu cca před rokem a teď máte za 
sebou celou sezónu. Všichni jste měli nějaký cíl. Z Tvého hlediska jsi svůj cíl pro tuto sezónu splnil?
Častokrát se stane, že se cíle v průběhu sezóny mění, v závislosti na momentální formě, náladě v mužstvu 
apod. Prvotním cílem mužstva byl postup mezi osm nejlepších, což se nám také po úvodních peripetiích s 
odpočtem bodů podařilo. To, že nás v playoff vyřadil suverénně největší favorit soutěže, za to se nemusíme 
stydět.
Mým osobním cílem bylo přivézt do ochozů, co největší počet fanoušků. Po posledním zápase, kdy nám lidi 
tleskali vestoje a následná závěrečná oslava na Zámečku, to byla pohádka, kterou by nenapsal ani Andersen. 
Fanoušci našeho týmu byli jednoznačně ozdobou celé ligy! Takže cíle byly jednoznačně splněny.

Máte už za sebou spoustu zápasů, co pro Tebe teď znamená AHL?
Znamená především chuť si zahrát mistrovský hokej a prezentovat Strání za hranice obce. V obou případech 
udělalo mužstvo obrovský krok dopředu.

AHL je zkratka pro amatérskou hokejovou ligu. Funguje ta soutěž jako taková? Má nějaké nedostatky?
Vždycky je co zlepšovat, zvláště pokud se jedná o projekt, který je amatérský a v původním nápadu sepsaný 
„na koleně“. Některé věci by bylo třeba upravit, zvláště pak, nemožnost startu hráče v další amatérské lize. Do 
začátku příští sezóny budeme klást důraz na vedení AHL, aby nevznikla nejednoznačnost ve výkladu pravidel, 
díky kterým jsme příšli v úvodu o body.

Dobře a zhodnotil bys mi tedy stručně několika větami z hráčského hlediska celou uplynulou sezónu? Myslím  
jako mně, úplnému lajkovi (se smíchem).
Jednoznačně vidím obrovský posun v kvalitě směrem dopředu. Zvláště pak, když si uvědomíme, že jsme ne-
absolvovali žádný trénink mezi zápasy. Do příští sezóny chceme zapracovat na zkvalitnění obranné řady, pro-
tože tam spatřujeme určitou devízu. Musíme předejít situacím, kdy přijdou zranění nebo jiné omluvenky od 
klíčových beků. Jistotou je gólman Radek, který podával skvělé výkony po celou sezónu. Je pro hráče tou 
správnou jistotou a zároveň skvělým přístupem je inspirací pro ostatní. Důležité bude samozřejmě udržet 
klíčové hráče v týmu, zvláště skvělou partu několika borců ze Slovenska, kteří nám významně pomohli.

Dobře, to je jedna věc, ale poslední zápasy byly hodně vypjaté, a také s rozporuplnými výsledky. Jak se stane 
a nebo čím to je, že v jednom zápase s tím stejným soupeřem odehrajete důstojné utkání a v play off vás ne-
milosrdně rozstřílí?
Zápasy na konci sezóny přinesly možnost konfrontace s nejsilnějšími mužstvy ligy. Asi mluvíš o duelech s muž-
stvem Plameny Vnorovy.

Ano, přesně tak. Jen mě to zajímá.
V tom prvním zápase nám sedlo absolutně všechno na co jsme sáhli, zvláště rychlé vedení 3-0 díky skvělé-
mu představení útočného tria Popelka-Kotek-Janošík J., bylo trochu nečekané. I když jsme prohráli s tímhle 
soupeřem všechny tři zápasy, nevyšel nám v podstatě jenom ten prostřední. Nesmíme také zapomenout na 
obrovskou hráčskou kvalitu týmu Vnorov. Příští rok jim to chceme vrátit.

Máme rádi Strání, máme rádi hokej
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Je mi jasné, že nasazení hráčů ostatních týmů je velké, stává se někdy, že se musíte krotit? Že už cítíte, že zápas 
je zbytečně vyhrocený a pak třeba, jak to v hokeji bývá, zbytečně ztrácíte?
Tak tohle se nám stává bohužel dostčasto. Říká se, že straňanská krev je divoká - ne nadarmo. Na tom do příští 
sezóny určitě zapracujeme, abychom omezili zbytečná oslabení. Stojí to pak spoustu sil. I já jsem se v posled-
ním zápase nechal unést a byl vyloučen za řeči do konce utkání. Dlouho jsem si sypal popel na hlavu, to mi věř.

V soutěži AHL si myslím, že jste určitá rarita. Už jen s vaším nasazením, prezentací, fanoušky, atd. Čeho chcete 
jako tým v hokeji dosáhnout.
Máme ve znaku lva, krále zvířat. Naše ambice jsou tedy ty nejvyšší. Základním cílem je dostat se mezi 4 nejlep-
ší, abychom měli výhodu slabšího soupeře na 1. kolo playoff. A pak se necháme překvapit.

Jasně, ale taky přemýšlím nad jednou věcí Jeňo. Kdybyste chtěli hrát jen hokej, můžete si ho zahrát kdekoliv ve 
městě a být úspěšní i tam. Většina z vás, co vím, pracuje mimo Strání. Ale vy jezdíte opakovaně a odhodlaně 
domů a hrajete za barvy Strání? To přece nemůže být už jen o hokeji a vztahu ke hře jako takové?
Přesně! Zajímavý postřeh. Někde jsem se dočetl, že obyvatelé obce Strání jsou jedni z největších patriotů v 
rámci celé ČR. A ono je to tak i s naším hokejem. Vždycky bude čest hrát za naše rodné Strání, vždycky!

Neuvažovali jste nad otázkou pravidelných tréningů?
Uvažovali. Bohužel byl problém s finanční stránkou a taky s termíny o víkendu, protože přes týden se kvůli 
práci nesejdeme. V tomto směru podnikám určité kroky, které doufám povedou k možnosti pravidelných 
tréninků.

Možná se to právě týká i předchozích otázek, jak zvládáte dojíždění?
Jak už jsi to zmínil, většina z nás pracuje všude možně, hlavně ne doma. Jednoznačnou odpovědí je mít dostate
ně velký kádr, abychom předešli situacím, kdy zrovna někdo nemůže.

To je pravda a podle mě v tom hraje velkou roli prezentace a tím i motivace. Zaujala mě vaše prezentace nave-
nek. Dle mého názoru máte pěkné propagační předměty, dresy, atd. Je pro vás i mediální prezentace důležitá?
Můj názor je, že pokud chce být tým úspěšný po sportovní stránce, je nutné, mít odpovídající PR, tzn. prezen-
taci navenek. Domnívám se, že v době, kdy nás komunikační nástroje obklopují na každém kroku, je to nut-
nost. Reklamní předměty je možné zakoupit kdykoliv i v malém množství. Skvělé je, že jsme spojili příjemné s 
užitečným, všechno se vytváří v chráněné dílně Lidumila v Uherském Hradišti. 
Pro mě je strašně důležité, jak nás vnímají fanoušci. Hokej s plným hledištěm je to, o co nám jde. Výborně se 
osvědčilo objednání autobusu na zápasy playoff. Proto chceme, aby od příští sezóny byl autobus připravený 
na většinu zápasů. Zkrátka nabídnout divákovi alternativu trávení sobotního večera, která ho nic nestojí. Vě-
řím, že budeme mít pořád co nabídnout. 

Zajedu taky trochu do bulváru. Hokejvý tým si ve Strání získal velkou oblibu, popularitu a tím i atraktivitu. 
Určitě se kolem kluků točí více mladé holky (se smíchem). Dáváte si vzájemně rady, jak se vyhnout nějakým 
aférkám? 
Hokej je odjakživa národní sport číslo jedna, kterému fandí všichni bez rozdílu. Je rychlý, energický, důrazný, 
ale také dokáže vyvolat mnohé emoce, které jsou na tomto sportu tak krásné a přitažlivé a proto jej i ženy tak 
milují. Náš tým si získal svým přístupem a zápalem spoustu fanoušků i právě z řad něžného pohlaví, což je pro 
mnohé z nás velkým motorem a pro některé naše hráče i doslova srdeční záležitostí. 
V hledišti je také velké zastoupení celých rodin. A to mě hřeje u srdce. Protože není lehké přivézt celou rodinu zvláště 
pak, když se hraje 20 km od vašeho bydliště a to ještě někdy ve večerních hodinách. Za to jim všem patří velký dík.
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Je pro Tebe a třeba i pro celý tým důležitější vaše hokejová parta a nebo výsledky?
Jednoznačně parta, která je založena na „straňanském patriotismu“, protože to je pro mě záruka, že dotyčný 
nechá na ledě i duši. A pokud je tohle mužstvo vhodně doplněno o pár skvělých bruslařů ze Slovenska (samo-
zřejmě i výborných parťáků do kabiny) není možné, abychom to příští rok výsledkově nezlepšili!

Rozumím a fandím tomu, ale teď mě napadá možná trochu nepříjemná otázka, ale musím ji položit. Máte vel-
ké odhodlání, motivaci, nadšení, ovšem jak budete řešit tlak ze strany fanoušků po úspěších, být čím dál lepší 
a přitom stále držet partu? Nemůže se ta obliba otočit proti vám?
To není nepříjemná otázka. To je pro nás výzva. Protože mužstvo + fanoušci + obec = HC LEV Strání. Chceme 
být fanouškům stále na blízku a do budoucna počítáme s ještě větším propojení. Například pravidelná společ-
ná setkání, akce pro rodiny s dětmi apod.

Co mladí kluci z dědiny. Necítíte se býti v jejich očích vzory?
Naším cílem je být vzorem pro všechny mladé kluky. Navíc chceme budovat taky patriotismus a lásku k obci. 
Máme přece co nabídnout!

Nezávídí vám to odhodlání a jasný směr jiné tými. Jak v soutěži AHL i vyšších soutěžích, tak třeba i v jiných 
sportech ve Strání?
Co se týká AHL, pozorujeme zvýšený zájem o náš tým. Asi jsme rozvířili poklidné vody a našimi ambicemi na-
bourali hegemonii dvou nebo tří silných týmů. Všichni vědí, že se s náma musí počítat. To, co se dělo v hledišti 
v posledních zápasech nemá v AHL obdoby. Mezi ostatními sporty ve Strání si snad najdeme dlouhodobě 
svoje místo. K fotbalistům máme vazby více než přátelské a už se těšíme, jak je přijdeme podpořit na jarní 
cestě za postupem.

Čím je pro Tebe hokejový tým HC Strání?
Hokejový tým je pro mě splnění klukovského snu, protože už odmala jsem se honil za tím černým nesmyslem 
jako smyslů zbavený. Když je to doplněno perfektní partou, skvělými fanoušky a podporou z obce…je to užas-
ný projekt, který doufám vydrží dlouhé roky. Je to také cesta, jak prezentovat naší krásnou dědinu.

Jeňo děkuji Ti za rozhovor a přeji hodně úspěchů jak Tobě tak celému týmu HC Strání. 

Antonín Reňák, místostarosta
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A je to. Nejspíše se budete divit, ale právě takto netra-
dičně jsem se rozhodnul začít ohlédnutí za letošním 
tradičním festivalem Fašank. Pokud jste se zúčastnili, 
možná vám utkvělo v paměti hned několik věcí, které 
bych rád z letošního ročníku vyzdvihnul. 
Tak v prvé řadě je nutno říci, že se opět podařilo 
zkomponovat pestrobarevný program. Pestrobarev-
ný je v tomto případě stoprocentně oprávněné. Ma-
sopustní festival je mnou chápán jako takový svátek 
opravdovosti, spokojenosti, bujarého veselí, bezsta-
rostnosti a upřímnosti. Proto se lidé všude možně po 
světě oblékají do masek, kostýmů či krojů a roztáčí 
kolo radovánek před čtyřiceti denní očistou těla i du-
cha. V každé části naší republiky, ba dokonce i světa 
je masopust originální a jedinečný. V Brazílii jsou vy-
hlášené tzv. karnevaly v Riu, velké oslavy masopustu 
jsou na Kanárských ostrovech, v Německu, Francii, 
Itálii, no zkrátka všude možně. A teď si vemte, kolik 
různých obyčejů a zvyků je jen v České republice.
Spontánním psaním se tak nechtěně a pozvolna do-
stávám ke smyslu či pointě festivalu. Chceme přibli-
žovat a seznámovat všechny návštěvníky festivalu 
s  těmito prastarými tradicemi, rituály a obyčeji. Le-
tos jsme se zaměřili především na tradiční masopust 
v tuzemsku. Já osobně jsem rád, že se nám podařilo 
dostat do Strání soubor Staročeská maškara ze Stud-
nice, jejichž pestrý masopust s maškarami je zahrnut 
v nehmotném dědictví UNESCO. Dále přijal pozvání 
soubor Haná z Velké Bystřice, slovácké obyčeje repre-
zentoval soubor Světlovan a mezinárodní formát do-
dal festivalu soubor Nadšenci z Trenčína. 
Obvyklým předfestivalovým počinem byla výstava 
fotografií pana Josefa Fantury s masopustní témati-
kou. Pana Fanturu doporučil prezident festivalu pan 
Pavel Popelka a celkově si myslím, že to byl dobrý 
nápad. Výstava masopustních tradic z okolních obcí 
sedla do Strání velice pěkně, protože ruku na srdce, 
kdo ze straňáků (o fašančároch ani nemluvě) viděl fa-
šanky ve stejný termín jinde za kopcem? 
Páteční zahajovací program patřil opět domácím 
složkám. Režisérka programu Kateřina Myšinská si 
poskládala zkušený kreativní tým a ten stvořil veli-
ce pěkný pořad s názvem Z darů naší dědiny. Věrka 
Mimochodková, Maruška Múčková, Katka Myšinská 
a další nemají zkrátka o nápady nouzi. Ovšem je nut-
né poděkovat všem účinkujícím a zvláště, paním uči-

telkám ZUŠ Strání a MŠ Strání - Věrce Hlouškové, Ireňě 
Michalčíkové, Jarmile Straňákové a Šárce Popelkové 
za přípravu a organizaci dětských vystoupení.
Sobotní festivalový den se těšil krásnému poča-
sí. Od  rána přijížděly davy turistů do obou skláren 
ve Květné a dny otevřených dvěří. Maškary se potulo-
valy od dopoledních hodin po dědině a pozívaly ko-
lemjdoucí na fašankové pořady. Od rána bylo možné 
na  dvoře Zámečku ochutnat zabíjačkové speciality. 
V  interiéru jste mohli obdivovat umění lidových ře-
mesel a nebo si jen tak zasednout na dobré jídlo a pití 
do restaurace. Od jedné hodiny začaly postupně vy-
cházet soubory ze Dvorany a začal tak hlavní odpole-
dní program Ej, fašanku, fašanku a fašankový průvod 
s tanečními vystoupeními na námeští U Zámečku. 
Kdo po vystoupeních prochladl, mohl si zajít do jedné 
ze straňanských hospod a užít si s účinkujícími ma-
sopustní atmosféru v užším a  osobnějším kontaktu. 
Chtěl bych poděkovat všem hospodám za poskytnutí 
zázemí a občerstvení účinkujícím.
S ubývajícím dnem se schylovalo k večernímu vystou-
pení všech účinkujících v záři reflektorů. Opakovaně 
je nutno připomenout, že večerní program v ZŠ Strá-
ní není steným vystoupením z odpoledne. V podsta-
tě je to tak, že teprve večer ze sebe vydají účinkující 
maximum a ukáží se v nejlepším světle. Povedeným 
zpestřením programu bylo vystoupení excelentních 
muzikantů Dua Gráž. Housle a akordeon jsem slyšel 
hrát již několikrát, ovšem toto byla, jak se říká palba. 
Po skončení programu následovala beseda u cimbálu 
s muzikou CM Pajtáš. V sále infocentra byla v rámci 
výstavy o historii FS Javorina promítnuta balada Cho-
díval Matúšek, u které se sešlo spoustu účinkujících. 
Nedělní den patřil nejprve dětem a pak následně slivo-
vici. Dětský karneval je důležitým zpestřením pro naše 
nejmení občánky a jejich rodiče. Maninky a tatínci peč-
livě strojí své ratolesti do důmyslných kostýmů z  říše 
pohádek, filmů, pověr a legend. No prostě děti si to 
užijí. Ochutnávka slivovice v režii sboru SEN se rovnež 
zdařila. Chlapi apelují na další z občanů, kteří by chtěli 
přispět svými vzorky, že prý jsou jim dveře Štrbákovca 
otevřené :) 
Pondělní filmotéku zajišťují pracovníci muzea Jana 
Ámose Komenského v Uherském Brodě. Dokumen-
ty, které tam můžete vidět jsou vlastně jedinečné zá-
znamy let a okamžiků minulých. Je nutné poděkovat 

Letošní Fašank zpestily maškary z ddictví UNESCO
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zaměstnancům muzea za audiovizuální služby, které 
každoročně při festivalech zajišťují. 
Než se dostanu k úterním obchůzkám, rád bych podě-
koval všem organizátorům tohoto originálního festi-
valu (Fašank 2015). V první řadě je potřeba poděkovat 
všem sponzorům a partnerům festivalu. Vedení obce 
Strání, zaměstnancům obecního úřadu, MH  Strání 
a personálu Zámečku, školky a školy ve Strání, dále 
nadšeným pomocníkům ze spolků Spokos a Smedo-
ma. Speciální poděkování patří tanečníkům FS Javo-
rina, kteří se postarali o zázemí v tělocvičně ZŠ Strání 
a členkám sboru Netáta za organizaci pátečních vy-
stoupení. Poděkování patří muzikantům CM Strýci,  
CM Vlasty Grycové a všem účinkujícím. Děkuji řediteli 
a majiteli skláren panu Cervovi a panu Miklášovi a vě-
řím v prohlubování vzájemné spolupráce. Díky osvět-
lovačům a  zvukařům, lidovým řemeslníkům, vysta-
vovatelům, smutečnímu průvodu a  organizátorům 
pochovávání basy, panu Janovskému za výbornou 
zabíjačku, České televizi a všem co se zasloužili o pří-
mé přenosy ze Strání, novinářům, politickým zástup-
cům a starostům okolních obcí, hasičům a policistům. 
Nakonec je důležité poděkovat všem straňaským 
fašančárům, fokloristům a muzikantům. I když si to 
neuvědomujeme a nebo festival bereme jako samo-
zřejmost, všude za kopcem tento fenomén obdivují 
a chválí. Ovšem to není až tak důležité. 
No a pomalu se dostáváme od festivalu formálního 
k  ryzí tradici jedinečných obchůzek straňaských fa-
šančárů. Těžko říci co k tomuto skvostu lidové kultu-
ry napsat, aby se člověk nespletl či neopakoval. Kdy 
a kde se zrodil tanec Pod šable je už opravdu těžké 
zjistit. Dobré věci vznikají spontánně a asi těžko exis-
toval nějaký konkrétní choreograf, který řekl kdy, kde, 
co a proč. Prostě časem se tanec formoval, lidi si jej 
přikovali k srdci a dnes je fenoménem. Pro mne je jed-
ním ze symbolů soudržnosti, přátelství a hodnotami 
nad zlato a peníze. A to je právě kouzlo této tradice. 
Nejde tam o peníze, moc, slávu či důležitost. Jde o to, 
mít důvod být s druhými lidmi, a sdílet s nimi společ-
né chvíle radosti, vyčerpání, euforie, spokojenosti ale 
i zdravé rivality. To vše k fašanku patří. To vše patří k li-
dové kultuře.

Antonín Reňák, místostarosta 

Mezi andli se šeptá o lásce
Ve straňanském umění vykvetla velice dobrá zpráva. 
Hudební CD Vlasty Grycové, které nese název O lásce 
se probojovalo do nejužší trojice nominantů na pres-
tižní hudební cenu Anděl v kategorii World music. 
Abyste rozumněli. V České republice máme několik 
hudebních soutěží orientujících se na výsledný hu-
dební počin či práci producenta, autora, umělce. Nej-
slavnější dvě soutěže u nás jsou Český slavík a cena 
akademie populární hudby Anděl. U Českého slavíku 
hlasují o cenách lidé prostřednictví SMS, internetu, 
časopisových anket, apod. Anděl je českou obdobou 
zahraničních Grammy a tuto cenu navrhuje odborná 
akademická porota. Právě o to je složitější v této sou-
těži být nominován či dokonce uspět. Chtěli bychom 
poděkovat paní Vlastě Grycové, primášce CM Aničce 
Přikrylové, všem aktérům a celé muzice za jedinečný 
počin a tím také za vynikající reprezentaci naší obce. 
Pokud byste chtěli vidět samotné vyhlášení cen, tak 
nezapomeňte sledovat kanál ČT ART 16. dubna. Tam 
na scéně pražského divadla Karlín proběhne slav-
nostní předání.   
Přejeme hodně zdraví, energie a sil do další tvorby.

Antonín Reňák, místostarosta
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FS Javorina hledá nové leny
Je ti aspoň 14? Chceš se naučit něco nového, potkat 
nové lidi a poznat folklor z jiného úhlu?
TAK NEVÁHEJ A STAŇ SE NOVÝM ČLENEM FS JAVORNA!
Je nám jedno, jestli jsi holka nebo kluk. Nezáleží na 
tom, jestli umíš zpívat a tančit. Jestli máš chuť a tr-
pělivost, všechno potřebné tě rychle naučíme. Stačí, 
když přijdeš kterýkoliv pátek ve 20 hodin do malé tě-
locvičny. Jestli se bojíš, klidně s sebou vezmi kamará-
dy. Nikoho domů nepošleme. Těšíme se na tebe, tak 
„nehaňbi sa a dojdi“!

Zanedlouho si bude celý svět připomínat 70. výročí 
ukončení II. světové války a vítězství protihitlerovské 
koalice nad fašismem. Pro nás, občany Strání, je pa-
mátným dnem 26. duben 1945, kdy se podařilo jed-
notkám Rudé armády spolu s rumunskými vojáky po 
13 dnech urputných bojů prorazit obranné postavení 
německé armády na „korytňanských lúkách“, a po-
stoupit dál směrem k Uh. Brodu. Živě si vzpomínám 
a se mnou jistě i všichni dříve narození, na dramatické 
dny při osvobozování obce, na okamžiky strachu o ži-
vot svůj i svých blízkých. Vzpomínám na obrovskou 
radost rodičů z toho, že utichly zbraně a mohli jsme 
se vrátit z různých úkrytů do našeho domu,  i když byl 
poškozený, jako mnoho jiných v obci.
Ani po 70 letech nesmíme zapomenout na utrpení 
způsobené fašistickou okupací a hrůzami války. Na 
160 vojáků padlých při bojích v naší obci, na 31 spolu-
občanů, kteří nepřežili osvobozovací boje nebo jejich 
životy byly násilně ukončeny v koncentračních tábo-
rech. Jejich jména jsou vytesána na pomníku obětem 
II. světové války. Poděkování a lásku Vám,...

Je naší povinností připomínat tato fakta součastným 
i příštím generacím v zájmu historické pravdy, proto-
že se stále častěji setkáváme s hrubým překrucová-
ním historie. Jakoby ti, co dnes vládnou, trpěli ztrátou 
paměti. To, co bylo, dnes pro ně nemá už žádnou hod-
notu. Nutí nás žít jen současností, kterou navíc mo-
delují k obrazu svému. Je děsivé, že nevnímají, nebo 
tolerují vraždění lidí a rozhodují proti zájmům náro-
dů, které  zastupují.  Zachovejme úctu padlým a při-
pomínejme si hrdinství vojáků i utrpení spoluobčanů 
v období II. světové války.  Proto velmi oceňuji čin-
nost Vojensko-historického klubu, divize Bílé Karpaty 
a jeho podíl na zachování historických dokumentů 
a  utváření pravdivého povědomí o osvobozovacích 
bojích v tomto regionu.

Stanislav Knotek

70. výroí osvobození obce Strání
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 Ani zima nás nezastavila
Pokud čtete straňanský zpravodaj pravidelně, asi jste zaznamenali, že rok 2014 byl pro FS Javorina nabitý od 
začátku do konce. A i letošní rok jsme započali v podobném tempu. 
Sotva jsme uklidili Dvoranu po Štěpánské besedě u cimbálu, začali jsme shromažďovat sponzorské dary a vý-
zdobu na krojový ples. Ten letošní, už 9. v  pořadí, byl jako každoročně plný zábavy, tance, dobrého vína, 
radosti z vyhraných cen a samozřejmě i folklorních nadšenců v rozmanitých krojích, kteří se na ples sjíždějí 
ze širokého okolí. Podle plného parketu to vypadalo, že si většina z nich ples užila a rozhodnutí přijet i přes 
sněhovou kalamitu nelitovala. Na druhou stranu nás mrzí, že na plese každým rokem ubývá místních, takže 
straňanský kroj je k vidění jen poskromnu. Chtěli bychom Vás proto už teď srdečně pozvat na příští krojový 
ples, který proběhne v prostorách ZŠ Strání v sobotu 30. ledna 2016 a na kterém Vám zahraje DH Túfaranka. 
Moc by nás potěšilo, kdybychom na výročním 10. plese mohli předvést přespolním návštěvníkům krásu na-
šich krojů v plné parádě.
Ani po plese jsme ale nenašli čas na odpočinek. Už 4. února jsme totiž lákali veřejnost na fašankový festival 
prostřednictvím komentované ukázky oblékaní do kroje ve Slováckém muzeu. Hned 7. února nás pak čekala 
cesta do Prahy na masopustní festival Carnevale, kde jsme obohacovali průvod masek slováckými písněmi 
a samozřejmě i tancem Podšable. Ten jsme předvedli také na Staroměstském náměstí, kde sklidil obrovský 
úspěch. Podpořit nás přišli i někteří rodáci ze Strání a ještě několik hodin po skončení průvodu se tak v centru 
Prahy ozýval nezaměnitelný straňanský zpěv. 
Bohužel ale čas strávený venku v chladném únorovém počasí jen v krojích měl i své následky, takže jsme do-
mácí fašankový festival museli zvládnout v oslabené sestavě. Situace byla o to náročnější, že kromě výstupů 
v rámci pátečního programu a zabezpečování zábavy, které trvalo až do časných hodin, nás tentokrát čekal 
ještě sobotní ranní živý vstup do České televize a odpolední výstava fotografií v Tryku. Naštěstí jsme ale tento 
hektický víkend všichni přežili a mohli se už těšit na úterní obchůzky. 
Pod šable nás provázely dokonce i prvním postním víkendem, kdy jsme se ve Vlčnově zúčastnili natáčení 
v  rámci projektu Slováckého muzea, zaměřeného na zdokumentování a zpřístupnění tanců, krojů a zpěvu 
z našeho okolí. Tím už ale naše třítýdenní fašanky opravdu skončily a my se teď můžeme v klidu připravovat 
na následující letní sezónu. 

Alena Popelková, FS Javorina
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Blahopání
Krásného věku 103 let se 25. února dožila paní Jose-
fína Janovská. Naší nejstarší občance přejeme do dal-
ších let dobré zdraví a ať ji neopouští její neuvěřitelný 
elán do života! 

 Za vedení obce
 Antonín Popelka, starosta

Antonín Bruštík, místostarosta   
Antonín Reňák, místostarosta

První obánek roku
Prvním občánkem roku 2015 je Maruška Múčková, 
která se narodila v  sobotu 10. 1. 2015. Gratulujeme 
rodičům a malé Marušce přejeme v  životě jen to 
nejlepší!

Divadelní okénko
Jaro už nám nejen klepe, ale pořádně buší na vrata a ně-
kteří z vás si možná všimli, že se zatím divadelníci nepoch-
lubili žádnou novou hrou. Není to dozajista proto, že by si 
pro vás novou hru nepřipravovali. Minulou sezónu jsme 
však zvolili trošku jiný model, kdy jsme s pohádkovou ko-
medií Dalskabáty, hříšná ves, aneb Zapomenutý čert, ne-
vyjeli na „turné“ po okolních vesnicích na jaře, jak je tomu 
zvykem, ale až na podzim, protože květen a následující 
měsíce nejsou ochotnickému divadlu tak nakloněny, jako 
měsíce podzimní se svými dlouhými večery. Proto nácvik 
nové hry nezačal v na začátku října, jak je tomu zvykem, 
ale až v průběhu prosince a s posunutím začátku nácviku 
se samozřejmě posunul i termín premiéry.
Pokud v měsíci dubnu zavítáte do naší farní dvorany, bu-
dete se moci těšit na komedii významného anglického 
herce a dramatika Dereka Benfielda , která nese název 
„Techtle mechtle“. My jsme si však název poupravili na 
„Ve dvou se to lépe zahne“, protože ten nám o něco více 
ukazuje, o co ve hře půjde, aniž by dopředu vyzradil celou 
zápletku. 
Snad neprozradím moc, když napíšu, že děj hry se ode-
hrává v odlehlém anglickém hotýlku, kam si na víkend 
pozvou dva pánové své milenky. Jelikož chtějí být inko-
gnito, zvolí si oba jméno Smith. Na tom by možná nebylo 
nic až tak divného, kdyby…
Dále už ale prozrazovat nebudu. Pokud vás zajímá, jak 
tato ztřeštěná komedie skončí, vřele vám doporučuji já, 
i ostatní ochotníci, navštívit v měsíci dubnu farní dvoranu. 
I když datum premiéry ještě není oficiálně stanovený, ur-
čitě vám jej v dostatečném předstihu oznámíme. 

 David Smetana, Za divadelní soubor Karla Högera
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Pozůstalá rodina děkuje  všem, 
kteří se přišli rozloučit na poslední cestě 

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

Zvláště děkujeme Otci Janu Hrudíkovi 
za krásný projev při smuteční mši svaté, 

MUDr. Alžbětě Končitíkové a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje 
příbuzným a známým za účast,květinové dary 

i projevenou soustrast  na poslední cestě 
paní Vlasty Janovské.

Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové 
a Otci Hrudíkovi.

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

s paní Annou Bruštíkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

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

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

s panem Pavlem Popelkou. 
Velký dík patří především 

Otci J. Nuzíkovi a Otci J. Hrudíkovi. 
Poděkování patří i muzikantům a mužskému sboru SEN. 
Taktéž děkuje za projevy soustrasti a květinové dary.

Smutení rubrikaNarozené dti 
Marie Múčková, Vojtěch Popelka, Adam Kusenda, Ka-
rolína Michalcová, Patrik Pavlína

Zemelí obané
Vlasta Janovská, Božena Popelková, Veronika Knotko-
vá, Antonín Benešík, Anna Bruštíková, Danuše Grebí-
ková, Josef Popelka

Poet obyvatel
Počet obyvatel k 1. 1. 2015 …………………… 3660
dětí do 15 let ………………………………………  566
dospělých ……………………………………… 3094

Počet narozených dětí v roce 2014 ………………… 33
chlapců …………………………………………… 16
dívek ……………………………………………… 17

Počet zemřelých v roce 2014        34
mužů ……………………………………………… 17
žen …………………………………………………           17

Počet uzavřených sňatků v roce 2014 ……………18
občanských ………………………………………… 5
církevních ………………………………………… 13

Průměrný věk obyvatel v  roce 2014 ……… 39,51

Podkovaní
 

Děkuji všem přátelům, známým, sousedům, zaměst-
nancům veřejných institucí a služeb, i ostatním obě-
tavým lidem, kteří mi po 17 let pomáhali a vycházeli 
vstříc během mých pobytů ve Květné. Naší vesnici 
přeji do budoucna hodně úspěchů, budu se tam rada 
vracet.

S. Horakova - Roura, Perpignan (FR)
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Pálení a vypalování
Přichází jarní období a je opět na čase seznámit a upozornit občany na pravidla při jarních úklidech zahrádek 
a pálení biologického odpadu. V první řadě je třeba si uvědomit, že vypalování je zákonem zakázáno, což si 
mnozí pletou s pálením klestí !
Zákon o požární ochraně je v tomto případě nekompromisní: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při 
spalování hořlavých látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření 
požáru - jinak řečeno, zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc 
právnické osoby a podnikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném pro-
stranství - včetně přijatých protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému zá-
chrannému sboru kraje.. Při nesplnění této povinnosti,může být právnické osobě nebo podnikající fyzické 
osobě udělena pokuta až do výše 500 000 Kč a pokuta za vypalování pro ostatní osoby může být udělena do 
výše 25 000,- Kč.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení vět-
šího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu 
odpovědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení 
nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.

Při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
- Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
- Ohraničte důkladně ohniště
- Mějte po ruce dostatek hasební látky
- Nepoužívejte hořlavé látky
- Oheň po celou dobu hlídejte
- Vyberte na pálení bezpečné místo
- Pálení neprovádějte při stmívání a večer
- Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat

Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje: 950 670 222
Zároveň je možné - pro občany i firmy - nahlásit pálení klestí a odpadu prostřednictvím internetu na ad-
rese: paleni.hzszlk.eu
I přes dodržení všech protipožárních opatření může dojít k požáru. V tomto případě je nutné vždy zachovat 
chladnou hlavu a požár ohlásit na linku 150 nebo 112.  

SDH Strání                               

V sobotu 10. ledna 2015 se v naší obci konala Tříkrálová sbírka, která vynesla částku 107 520 Kč. Všem dárcům 
i koledníkům patří velké díky!                       

Pracovníci Oblastní charity Uh. Brod

Tikrálová sbírka
2012 2013 2014 2015

Strání - Květná 103 345,- 98 728,- 103 860,- 107 520,-

Celkem za Oblastní charitu Uh. Brod 1 218 313,- 1 197 888,- 1 225 464,- 1 279 426,-

OSTATNÍ
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Minitvoení
Je to více než dva roky, co ve Strání poprvé přišly první děti se svými maminkami do minitvoření. Tenkrát byl 
podzim a vyráběli jsme dráčky. Tentokrát v lednu to však bylo naposledy. Byla zima, tak jsme si vyrobili sněhu-
láky a minitvoření ukončili. Alespoň pod mým vedením. Dcerka už je ve školce a já začala dojíždět do práce. 
Tímto chci poděkovat obecnímu úřadu za poskytnutí nemalé finanční částky v podobě proplácení spotřeb-
ního materiálu, neboť děti si vždy odnesly domů výrobek, který byl zcela zdarma. Díky patří také vedení školy 
za prostory multifunkčního sálu, kde jsme se s maminkami a dětmi scházeli. A také bych touto cestou chtěla 
poděkovat všem maminkám, babičkám i dědečkům, kteří si udělali na chvíli dopoledne čas a se svými dětmi 
za námi do multifunkčního sálu přišly. Věřím, že společných chvilek nad tvořením se svými dětmi nelitují a že 
i dětem  stříhání, lepení a malování pomohlo při jejich začátcích samostatného tvoření v MŠ. 
Ráda  bych  ještě oslovila tvořivé maminky (nebo i tatínky či jiné osoby), které by byly ochotné v minitvoření 
pokračovat. Z naší činnosti nám zůstalo spousta pomůcek a materiálu, které jsou zatím uschovány v ZŠ.  Po-
kud by se nějaký zájemce našel, můžete se ozvat mně nebo v infocentru. Kdyby již nebyl zájem, věci se rozdají 
mezi MŠ a ZŠ - bylo by zbytečné, aby barvy vyschly. Na druhou stranu pro znovu obnovení této činnosti by 
bylo třeba pár tisícovek, za které jsem kdysi nakoupila alespoň základní vybavení. 
Jsme poměrně velká vesnice, počtem obyvatel se vyrovnáme i mnohým městečkům. V mnoha z nich fungují 
mateřská centra s různými aktivitami pro maminky s malými dětmi. V mateřských školách se daří klubu Mr-
ňousků, kde si mohou děti hrát. Co tak klub, kde by si mohly děti vyzkoušet své první patlání a stříhání. Musím 
ze své osobní zkušenosti říct, že i rok a půl staré dítko svým výtvarným nadáním překvapí i své vlastní rodiče. 
Nejednou pak po návštěvě minitvoření zamířili do obchodu a kupovali barvičky. Do té doby je nenapadlo, že 
už by jejich dítě malování zvládalo. 
Takže milé maminky, vše je připraveno! Dokonce za mou přišlo pár rodičů a ptali se po minitvoření.  Zkuste 
pokračovat v této tradici, i když třeba méně často, v jiný termín popř. i na jiném místě. Ráda vám předám i pár 
svých neuskutečněných nápadů, či dalších zkušeností a pomohu s rozjezdem. 
Ano, zabere to trochu času. Ale mnohé tím určitě také získáte. Setkáte se s ostatními maminkami, získáte praxi 
s organizací, vedením,  práci s lidmi a dětmi. Ale také možná práci, jako jsem získala já a půl roku pracovala na 
poloviční úvazek jako koordinátorka volného času přímo ve Strání. 
Buďme vesnicí, kde mají pestrou nabídku aktivit i pro maminky na mateřské. Zkusme udělat něco sami pro 
sebe - pro nás, ať pak jen nezávidíme ostatním maminkám ve městě, ale ať mohou ony obdivně koukat na nás.

Marie Otte / mariotte@bzz.cz
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Pronajmu byt 2+1 ve Strání. 
Byt je po částečné rekonstrukci. 

Kontakt: 776 367 230

Tipsport bar Strání 
příjme 

pracovnici na HPP 
a brigádnice 

na víkendovou obsluhu. 
Informace v provozovně 

nebo na 
tel.: 777 227 293.
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Kalendá akcí:

5. 4. 2015 
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA S DH JAVORINKA
Od 19:00 / Restaurace na Zámečku, vstupné dobrovolné

30. 5. 2015 
POCHOD RODIČŮ S DĚTMI
Květná

13. 6. 2015 
DEN OBCE 
areál obce

11.7. 2015 
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ 
Zámeček

Zpravodaj Obce Strání - periodický tisk územního samosprávného celku / Vydává Obec Strání, Na Kopci 321, Strání 687 65
IČ - 00291340  / Registrační číslo MK-ČR-E 13094 / Náklad 1260ks / Vychází jako čtvrtletník / Vydáno 1. 4. 2015
Redakční rada: Ing. Antonín Reňák, Ing. Jana Popelková, Tereza Mimochodková, Bc. Kateřina Grebíková, Ing. Radka Breznická, MgA. Jan 
Mimochodek / Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost zodpovídá 
autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Za jazykovou úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. / Uzávěrka příštího čísla 
bude zveřejněna na obecních stránkách www.strani.cz / Příspěvky osobně na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@ strani.cz

Fotografie přední strana:
Jarní motiv (foto: Antonín Reňák)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 3. Tříkrálový koncert Straňanky (foto: Antonín Reňák) / 4. Myslivecký ples (foto: Antonín Reňák) / 5. - 6. Krojový ples 
(foto: Antonín Reňák)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. Karneval (foto: Jana Popelková) / 2. - 3. Sportovní ples (foto: archiv FC Strání), 4. - 5. Rodičovský ples (foto: archiv ZŠ 
a ZUŠ Strání),  6. - 7. Výstava fotografií Josefa Fantury - FAŠANKY A MASOPUSTY (foto: Jana Popelková).

Fotografie zadní strana:
1. - 7. Fašank 2015 (foto: Jana Popelková) 

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.
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