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Radostné Svátky vánoční a  mnoho úspěchů v roce 2015 Vám přejí 
starosta Antonín Popelka, místostarostové Antonín Bruštík a Ing. Antonín Reňák,

členové obecní rady a zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu, místního hospodářství 
a restaurace Zámeček
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s dlouhými večery přicházejí i myšlenky na právě pro-
žitý rok. Každý si může individuálně zhodnotit, co se 
mu povedlo a co naopak udělá příště líp. 
Rok 2014 byl pro obec rokem volebním. V říjnových 
volbách do obecního zastupitelstva jste svými hlasy 
rozhodovali o tom, kdo by měl obec spravovat. Mohlo 
by se použít i slovo řídit nebo vést. My chceme být 
dobří hospodáři a tak, jako si každý správný hospodář 
spravuje svůj majetek, chceme i my spravovat ma-
jetek obce, který nám byl rozdáním volebních hlasů 
svěřen. 
Bylo by od nás troufalé tvrdit, že už můžeme hodno-
tit, co jsme dosáhli a co ne. Na to jsme ve funkcích pří-
liš krátkou dobu. Přesto cítíme, že máme určitý dluh 
vůči občanům obce Strání. 
Říjnových voleb se zúčastnilo 1514 z 2990 oprávně-
ných voličů, tj. téměř 51%. Bylo sestaveno 7 kandidá-
tek s celkem 105 osobami. Je zřejmé, že chod obce 
vám není lhostejný. Je potěšující vidět, kolik lidí je 
ochotno obětovat svůj volný čas, případně i změnu 
zaměstnání pro to, aby se mohli na vedení obce podí-
let, nebo její vedení alespoň kontrolovat. Všichni mají 
náš obdiv. Chceme tímto poděkovat nejen lidem na 
našich kandidátních listinách, ale všem, kteří se do 
voleb rozhodli aktivně zapojit. I ti, kteří nedostali to-
lik hlasů od občanů, kolik očekávali, obětovali hodně 
svých sil a času pro získání podpisů a následně i osob 
pro sestavení kandidátních listin a sestavení voleb-
ních programů. Všechny volební programy máme 
k  dispozici a budou nám sloužit pro inspiraci v naší 

práci. Ve všech volebních programech lze najít věci, 
které jsou pro obec pozitivní. Bude jen otázka času, 
peněz a legislativních okolností, které se nám v na-
šem volebním období podaří realizovat. 
Naše poděkování patří ale současně všem občanům, 
kteří se voleb zúčastnili a dali svůj hlas do volební 
urny. Tedy nejen těm, kteří dali hlas nám, ale i těm, 
kteří s námi nesouhlasí. Bez hlasů nespokojených ne-
může fungovat demokracie. 
Slíbili jsme otevřenou komunikaci s opozicí i s obča-
ny. Již nyní můžete využít kontakty na všechny členy 
rady na internetových stránkách. Ti, kteří nemají inter-
net, mohou své připomínky poslat poštou na obecní 
úřad nebo se zastavit se svojí připomínkou osobně. 
Budeme odpovídat na každý podnět, připomínku 
či žádost. 
Rok 2014 je pomalu za námi a každé nové svítání nad 
Lopeníkem již obsahuje i první paprsky roku 2015. 
Než se ale starý rok sejde s novým a předá mu své 
otěže, nastane období svátků, na které se všichni tě-
šíme. Přejeme vám krásné a klidné prožití svátků vá-
nočních, bohatého Ježíška a nakonec veselé uvítaní 
Nového roku 2015. 

Rada obce Strání
Antonín Popelka 

Antonín Bruštík
Antonín Reňák,

Hynek Horňáček
David Smetana

Vá�ení spoluobané,

Rozsvcování vánoního stromeku ve Strání
V uplynulých dnech se k nám dostaly dotazy na 
rozsvěcování vánočního stromečku ve Strání. Chceme 
ujistit všechny spoluobčany, že s  rozsvěcováním 
stromku počítáme a datum jsme stanovili na 
19. prosince. V  ostatních městech se vánoční 
stromy rozsvěcují s  počátkem adventu. Je to čistě 
marketingová záležitost, kdy se lidé nechají unést 
jakoby vánoční atmosférou, která má ale vliv hlavně 
na jejich peněženky. Nic proti tomu nemáme, ale 
zkusíme to jinak. My jsme se rozhodli i po dohodě 
s  otcem Hrudíkem udělat poutavé rozsvěcování 

vánočního stromečku až co nejblíže k  Vánocům. 
Vánoční doba začíná narozením Ježíška, tak proč si 
tyto výjimečné okamžiky přednahrazovat? Budeme 
velice rádi, když se v  pátek 19. 12. stavíte ať už ve 
Strání u Zámečku či ve Květné na náměstí a prožijete 
při zpívání dětí ze ZUŠ, sborem Netáta, FS Javorina 
a s dalšími poutavé rozsvěcování našeho Vánočního 
stromečku. 

Těší se na vás Obec Strání

ZPRÁVY Z OBCE 
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1. Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovate-
li zápisu paní Mgr. Annu  Mimochodkovou a pana 
Antonína Bruštíka, zapisovatelkou paní Bc. Kateřinu 
Grebíkovou 

2. Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
1. ustavujícího zasedání zastupitelstva obce  
1. Určení ověřovatelů zápisu (§ 95 odst. 1 zákona o 
obcích) a zapisovatele
2.  Schválení programu
3.  Volba volební a návrhové komise
4.  Volba starosty, místostarosty a dalších členů rady 
obce
a) určení, které funkce budou členové zastupitelstva 
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění (§ 71 zákona 
obcích)
b) určení způsobu volby starosty, místostarosty a dal-
ších členů rady obce
c) volba starosty
d) volba místostarosty
e) volba dalších členů rady obce
5. Zřízení finančního a kontrolního výboru
a) určení počtu členů finančního a kontrolního výboru
b) volba předsedy finančního výboru
c) volba předsedy kontrolního výboru
d) volba členů finančního výboru
e) volba členů kontrolního výboru
6. Rozhodnutí o měsíčních odměnách za výkon funk-
cí neuvolněných členů zastupitelstva (§ 72 zákona o 
obcích)
7.    Diskuse

3. Zastupitelstvo obce Strání schvaluje volební ko-
misi ve složení: pan MUDr. Vladimír Luzar, pan Karel 
Gryc a paní Vítezslava Kubíčková 

4. Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návrhovou 
komisi ve složení: pan Mgr. David Smetana, pan David 
Čermák a pan Ing. Daniel Sedlecký

5. Zastupitelstvo obce Strání schvaluje zvolení 
dvou místostarostů  

6. Zastupitelstvo obce Strání určuje funkci, kterou 
bude člen zastupitelstva vykonávat jako dlouhodobě 
uvolněn, a to funkci starosty 

7. Zastupitelstvo obce Strání stanovuje pět členů 
rady obce 

8. Zastupitelstvo obce Strání určuje způsob volby 
a to veřejným hlasováním 

9. Zastupitelstvo obce Strání volí starostou obce 
pana Antonína Popelku 

10. Zastupitelstvo obce Strání volí prvním mís-
tostarostou obce pana Antonína Bruštíka 

11. Zastupitelstvo obce Strání volí druhým mís-
tostarostou obce pana Ing.  Antonína Reňáka 

12.  Zastupitelstvo obce Strání volí další členy rady 
obce: pana Mgr. Hynka  Horňáčka  a pana Mgr. Davida 
Smetanu

13. Zastupitelstvo obce Strání zřizuje finanční vý-
bor a kontrolní výbor, oba  výbory budou pětičlenné

14. Zastupitelstvo obce Strání volí předsedou 
finančního výboru pana Ing.  Daniela Sedleckého

15. Zastupitelstvo obce Strání volí předsedou kont-
rolního výboru paní Mgr. Annu Mimochodkovou

16. Zastupitelstvo obce Strání volí členy finančního 
výboru:
∙ pana Ing. Mariána Kusendu
∙ paní Ing. Marcelu Mahdalovou
∙ pana Pavla Nováka
∙ pana Ondřeje Zetku

17. Zastupitelstvo obce Strání volí členy kontrolní-
ho výboru:
∙ paní Jarmilu Pavlušovou
∙ pana Karla Gryce
∙ pana Jana Havlíka
∙ pana Dalibora Stupku

Výpis usnesení 1. ustavujícího zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 7. 11. 2014

ZPRÁVY Z OBCE
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18.   Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 72 
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č.  128/2000 Sb., o obcích 
(obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, stanoví 
odměnu za výkon funkce prvního místostarosty jako 
neuvolněného člena zastupitelstva obce ve výši 
24.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována ode 
dne zvolení do funkce prvního místostarosty

19.   Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 72 
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví odměnu za výkon funkce druhého místosta-
rosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce ve 
výši 10.000,- Kč měsíčně. Odměna bude poskytována 
ode dne zvolení do funkce druhého místostarosty

20.  Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 72 
a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., o ob-
cích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, 
stanoví za výkon jednotlivých funkcí neuvolněných 
členů zastupitelstva obce takto:
∙ člen rady     1.800 Kč
∙ předseda výboru nebo komise   1.400 Kč
∙ člen výboru nebo komise    1.300 Kč
∙ člen zastupitelstva bez dalších funkcí     600 Kč

Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 77 odst. 3 
písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších před-
pisů, stanoví, že při souběhu dvou či více funkcí se 
odměna neuvolněnému členovi zastupitelstva obce 
poskytne ve schválené výši + příplatek 200 Kč

Zastupitelstvo obce Strání v souladu s § 77 odst. 2 
písm. b) a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 128/2000 Sb., 
o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpi-
sů, stanoví, že odměny za výkon funkce neuvolněné-
ho člena zastupitelstva se budou poskytovat ode dne 
přijetí tohoto usnesení.    

Antonín Popelka, starosta obce

Píspvek 
na novorozené dít 5000 K
Rada obce na své 1. schůzi konané 21. 11. 2014 schvá-
lila zvýšení příspěvku na nově narozené dítě z 2000 Kč 
na 5000 Kč s účinností  od 1. 12. 2014

Hasii mají nové auto
Jednotka SDH Strání má od října nový zásahový do-
pravní automobil. Vozidlo bylo zakoupeno jak za pod-
pory Obce Strání, tak s pomocí účelové investiční do-
tace Zlínského kraje.

Píspvek pro prváky
Rada obce na své 1. schůzi konané 21. 11. 2014 schvá-
lila příspěvek na školní pomůcky v  hodnotě 700 
Kč na každého nového žáka 1. třídy ZŠ s  účinností 
od 1. 1. 2015

Dotace Zlínského kraje 400 000 Kč

Vlastní zdroje Obce Strání 203 790 Kč

Celkové náklady 603 790 Kč

ZPRÁVY Z OBCE
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Pracovní doba OÚ Strání od 22. 12. 2014 do 2. 1. 2015

Samospráva - zastupitelstvo obce, rada obce, komise

Pondělí 22.12. 8:00 - 12:00 hod.

Úterý 23.12. ZAVŘENO  

Středa 24.12. ZAVŘENO

Čtvrtek 25.12. ZAVŘENO

Pátek 26.12. ZAVŘENO

Pondělí 29.12. 8:00 - 12:00 hod.

Úterý 30.12. 8:00 - 12:00 hod.  

Středa 31.12. ZAVŘENO

Čtvrtek 1.1. ZAVŘENO

Pátek 2.1. 8:00 - 12:00 a 13:00 - 15:00 hod.

Jméno Strana Funkce 

1. Antonín Popelka NESTRANÍCI   starosta

2. Antonín Bruštík ODS 1. místostarosta

3. Ing. Antonín Reňák KDU–ČSL 2. místostarosta

4. Antonín Zámečník ODS

5. David Čermák NESTRANÍCI

6. Mgr. Hynek Horňáček ODS člen rady

7. Mgr. Ondřej Benešík KDU–ČSL

8. Vítězslava Kubíčková KDU–ČSL

9. Mgr. David Smetana KDU–ČSL člen rady

10. MUDr.Vladimír Luzar NESTRANÍCI

11. Mgr. Anna Mimochodková Sdružení nezávislých kandidátů

12. Karel Gryc KSČM

13. Ing. Martin Havlík, MBA, MSc.                       Sdružení nezávislých kandidátů

14. Ing. Daniel Sedlecký ČSSD

15. Mgr. Jan Jankových SPRAVEDLNOST A PRAVDA OBČANŮM

Nejvyšším orgánem obce je Zastupitelstvo obce Strání.  
Výkonným orgánem zastupitelstva je Rada obce Strání. 
Zastupitelstvem je zvolena rada obce, starosta obce a místostarosta. 

Zastupitelstvo obce
Zasedání zastupitelstva obce se konají zpravidla v zasedací místnosti Obecního úřadu ve Strání. Zasedání jsou 
veřejná.
Zastupitelstvo obce se v souladu s § 92 zák. č. 128/2000 Sb. o obcích, v platném znění, schází podle potřeby, 
nejméně však jedenkrát za tři měsíce. 

Členové Zastupitelstva obce

ZPRÁVY Z OBCE
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Výsledky voleb do zastupitelstev obcí 10. - 11.10.2014

Kandidátní listina Hlasy Počet
kandidátů

Přepočtený
základ
dle počtu
kandidátů

Přepočtené 
%
platných 
hlasů

Počet 
man-
dátů

číslo název abs.   v %

1. NESTRANÍCI 3 366 17,44 15 19 295,00 17,44 3

2. Komunistická strana Čech a Moravy 1 478 7,66 15 19 295,00 7,66 1

3. Sdružení nezávislých kandidátů 2 880 14,93 15 19 295,00 14,92 2

4. Sdružení ODS a nezávislých 3 697 19,16 15 19 295,00 19,16 3

5. Křesť. demokr. unie-Čs. str. lidová 4 131 21,41 15 19 295,00 21,40 4

6. Česká str.sociálně demokrat. 1 806 9,36 15 19 295,00 9,35 1

7. SPRAVEDLNOST A PRAVDA OBČANŮM 1 937 10,04 15 19 295,00 10,03 1

Počet 
volených 
členů 
zastupitelstva

Počet 
volebních 
obvodů

Okrsky Voliči 
v 
seznamu

Vydané 
obálky

Volební 
účast 
v %

Odevzdané 
obálky

Platné 
hlasy

celkem zpr. v %

15 1 3 3 100,00 2 990 1 521 50,87 1 514 19 295

Ticáté výroí a podkování Javorin.
Před několika týdny proběhla v  naší obci velká sláva 
a  poklona straňanským lidovým tradicím, písničkám 
a  tancům. Čím jiným se dá nejlépe připomenout vý-
znam těchto věcí, nežli výročím našeho folklórního 
souboru Javorina. Momentální vedení souboru připra-
vilo pro diváky a příznivce Javoriny vzpomínkový pro-
gram, k němuž byli přizváni členové souboru, kteří po 
celou dobu jeho fungování prošli pod rukama svých 
vedoucích. Výsledkem bylo krásné vystoupení a setká-
ní několika tanečních a muzikantských generací na jed-
nom společném pódiu v  tělocvičně ZŠ Strání. Pořad 
byl nápaditě stylizován do jakéhosi života na dědině 
s ústřední postavou Pošťáka. Ten se snaží stůj co stůj 
vypátrat, kterému z Popelků má vlastně předat důleži-
té psaní. Vzhledem k tomu, jak to u nás s tímto příjme-
ním je, asi rozumíte, že to neměl vůbec jednoduché. 
Čtyři generace tanečníků si rozdělili své oblíbené tan-
ce, takže jste mohli sledovat pestrou paletu tanečních 
figur, kroků a choreografií. Velice příjemným zpestře-

ním bylo zhlédnutí výstavy vzpomínkových fotogra-
fií týkajících se velkých událostí a zahraničních cest 
souboru. 
Proto chceme poděkovat všem minulým i současným 
vedoucím a tanečníkům Javoriny. Zvláště je nutné po-
děkovat ještě jednou za celé vedení obce Strání aktu-
álním vedoucím souboru a autorkám programu Petře 
Popelkové a Aleně Popelkové a také celému osazen-
stvu tanečníků za to, že dělají to, co dělají ve volném 
čase a  rádi prezentují naši obec, kulturu a život v naší 
dědině. Souboru Javorina přejeme spousty šikovných 
a nápaditých lidí, hodně energie, sil a trpělivosti do dal-
ších plodných desetiletí.

Vedení obce Strání

ZPRÁVY Z OBCE
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Program vánoních 
bohoslu�eb v kostele 
Povýšení svatého Kí�e
 

24.12. Středa - Štědrý den
8:00 - 13:00 hod. / možnost si vzít v kostele světlo             
                                    z Betléma
15:00 hod. / vánoční mše sv. pro rodiny a děti
22:00 hod. / mše sv. ze Slavnosti narození Páně
 

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

26.12. Pátek - Svátek sv. Štěpána
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá 
 

27.12. Sobota - Svátek sv. Jana Evangelisty
18:15 hod. / mše svatá spojená s žehnáním vína
 

28.12. Neděle - Svátek Svaté rodiny
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
 

29.12. Pondělí
17:30 hod. / mše svatá
 

30.12. Úterý
7:00 hod. / mše svatá
 

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

1.1.2015 Čtvrtek - Nový rok
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
18:15 hod. / mše svatá

Vá�ení spoluobané
 

Dovolte, abych Vám touto cestou poděkoval za pod-
poru, kterou jste mi vyjádřili svými hlasy při  letošních 
volbách .
Vaše důvěra je pro mě zavazující. Čekají nás v násle-
dujícím období důležitá rozhodnutí, při nichž chceme 
vést otevřený dialog.
Věřím, že díky spolupráci s Vámi a dostatečné infor-
movanosti z naší strany, vše zdárně dovedeme ke 
společnému cíli.
V adventním čase Vám přeji klid, pohodu v kruhu ro-
dinném, zdraví a šťastné vánoce.
V Novém roce pak mnoho radosti s blízkými, hodně 
pracovních úspěchů a spokojený život v naší obci 
pod Javořinou

Váš starosta  Antonín Popelka

Kontakty OÚ Strání:
 

Obecní úřad ústředna:     T: +420 572 695 210

Stavební úřad:                                    T: +420 572 695 212

Starosta obce:                                      T: +420 572 695 211
Antonín Popelka:                              M: +420 724 006 321

1. Místostarosta obce:                   M: +420 602 710 900
Antonín Bruštík                                

2. Místostarosta obce:                   M: +420 602 576 069
Ing. Antonín Reňák

Hospodaení Zámeek 
Leden - íjen 2014

Zisk dle výkazu zisku a ztráty 208 629,03

Špatně proúčtovaný sklad z r. 2013 160 165,48  

Plyn z r. 2013 149 772,61

Nevyúčtované zálohy na plyn 2014 -157 355,38

Nevyúčtované zálohy na elektřinu 2014 -210 578,60

Skutečný provozní zisk 150 633,14

Světlana Moravčíková, ekonom OÚ

FARNOSTZPRÁVY Z OBCE
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Letošní jubilejní ročník nám na původní termín poča-
sí nepřálo. A tak jsme kvůli dešti a hodně podmáčené-
mu podkladu lucerničkový průvod přesunuli o týden 
později na 30.října. A vyšlo to. Sice bylo chladněji, ale 
kvůli změně na zimní čas jsme mohli akci posunout 
o hodinu dříve, kdy už bylo dostatečně tma, aby se 
dětské lampionky rozzářily a posvítily nám na cestu. 
O půl páté se v místním rozhlase rozezněla hudba 
v podobě dětských písniček a první broučci s lucer-
ničkami začali pomalu vycházet z domů směr sklárny 
nebo Zámeček. Po páté hodině, když už to vypadalo, 
že všichni doběhli, oba průvody vyrazili směrem na 
Mechnáčky. Přesněji na louku vedle cesty do Štrbáně.
Když všichni dorazili, po krátkém přivítání jsme se 
pustili do hledání broučků, kteří se ještě nestihli scho-
vat. Děti byly šikovné, moc dlouho jim to netrvalo. 
Když broučka našli, měli ho přinést do postýlky. Bo-
hužel jsem s mikrofonem stála kus od reprobedny 
a děti šly zřejmě za hlasem. Ukládali nám broučky do 
jiné postýlky (krabice), kde jsme měli připravené věci 
na další program. Tak nám nakonec vznikly postýlky 
dvě:-)
Poté jsme broučkům pustili písničku na dobrou noc. 
A jelikož byla zima, tak jsme se trošku rozehřáli a pís-

ničky jim zatančili. Nejdříve jsme si zatančili o berušce, 
pak jsme broučky podle bobrů naučili, co se všechno 
dělá před spaním a nakonec jsme je ukolébali jako 
Křemílka a Vochomůrku. 
Děti vypadaly zahřáté. Jenže broučkům byla zima. 
Museli jsme je přikrýt listy, které děti dostaly za jed-
noduchou soutěž. Museli si zapamatovat co nejvíce 
obrázků a ty pak říct našim asistentkám.
Za správnou odpověď dostaly lístek, kterým mohly 
broučky přikrýt. Trošku jsme museli improvizovat, ne-
boť v krabici, kde jsme měli lístky nachystané už nám 
spali broučci. A v té tmě se pod nimi hledaly špatně. 
Děti pak byly odměněny tatrankami.
Nakonec jsme se ještě společně vyfotili a následovalo 
překvapení – ohňostroj, kterým jsme letošní jubilejní 
10. ročník uzavřeli. 
Na závěr musíme poděkovat sponzorům Lékárně, Po-
travinám u Popelků a zaměstnancům firmy Ditipo za 
cukrovinky, papírová ukazovátka a pexesa. Dík patří 
také našim mladým broučím asistentkám a dalším li-
dem, kteří nám s lucerničkovým průvodem pomáhali. 

Marie Otte

Pracovní doba knihovny a IC od 22. 12. do 2. 1. 2015
Pondělí 22. 12. 8:00 - 12:00 hod.

Úterý 23. 12. ZAVŘENO  

Středa 24. 12 ZAVŘENO

Čtvrtek 25. 12 ZAVŘENO

Pátek 26. 12. ZAVŘENO

Pondělí 29. 12. 8:00 - 12:00 hod.

Úterý 30. 12. ZAVŘENO

Středa 31. 12 ZAVŘENO

Čtvrtek 1. 1. ZAVŘENO

Pátek 2. 1. 9:00 - 12:00 a 13:00 - 15:30

Lucernikový prvod se konal u� podesáté!

KNIHOVNA A IC
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Průvod za broučky ve tmě s lampionkama je určitě 
dobrodružství. Jenže je spíše pro malé děti. Aby si 
mohly i starší děti (a nejen ony, dospělákům nebyl 
vstup zakázán, jen se žádni nepřihlásili) užít tmy, byla 
pro ně letos připravena noční cesta. V pátek 24. října 
jste mohli vidět skupinky dětí s čelovkami pobíhat po 
vesnici. Možná se vás i někteří zeptali na cestu:-)
Také jste mohli pár dní předtím spatřit mne, jak se 
v  nočních hodinách potuluji po různých zákoutích. 
Chápu, že to bylo divné a možná by mne také napad-
ly různé myšlenky, jestli třeba i neohlásit policii pode-
zřelý pohyb a šmejdění nějaké osoby s baterkou ko-
lem místních objektů. Moc se za to omlouvám. Takový 
rozruch jsem nikomu způsobit nechtěla. Jen jsem 
hledala trasu a také místa, kam by se daly skrýt úkoly. 
Musela jsem jít za tmy, neboť to je orientace jiná než 
ve dne. Nechtěla jsem jít v 7 hodin, abych zbytečně 
nepotkala nějaké děti a ty si už dopředu neplánovaly 
trasu, takže jsem vyrážela až po 9 hodině večer.
Děti si měly sestavit ze svých kamarádů 2-5 členný 
tým, který musely předem zaregistrovat. Poté dosta-
ly další instrukce ohledně průběhu hry a také slepou 
mapku (což byla taková první rozcvička) s vyznače-
ním startu. Tento úkol zvládli všichni skvěle. Náměstí 
u zámečku poznal každý. 
Takže v pátek v šest hodin bylo u studny u zámečku 
plno. Jednotlivé týmy dostaly svůj první úkol. Byla to 
zpráva psaná morseovkou. Většina týmů věděla, oč 
jde. Jenže děti byly zvyklé z táborů morseovku roz-
luštit pomocí nápovědy. Tu si zde však musely do-
koupit. Jen jeden tým měl mezi sebou člena, který 
morseovku uměl a šifru vyluštili téměř okamžitě, další 
dva týmy si zvládly poradit i bez koupené nápovědy, 
zbytek utratil své první peníze. 
Textem z morseovky byly týmy poslány na starou 
dolní školu na Tricátku. Někteří šli rovnou, jiní chvíli 
přemýšleli - uvažovali o své (nové) škole nebo o ha-
sičárně. Mohli si dokoupit další nápovědu a byli by 
správně nasměrováni, jenže téhle možnosti nevyužil 
nikdo. Myslím, že jen jeden tým se šel na vlastní nohy 
přesvědčit, že hasičárna není na Tricátku:-)
Už tahle situace na startu vystihuje průběh celé hry. 
Týmy na každém stanovišti dostaly úkol, který musely 
vyřešit, aby se mohly posunout dál. Mohly si dokou-
pit nápovědu jak na řešení šifry, tak i na místo určení. 
Měly samozřejmě omezený rozpočet, takže záleželo 

na nich, jak se domluví. Někteří si koupili, někteří pře-
mýšleli, někteří se proběhli. 
Pro úspěšné zvládnutí noční hry nebylo důležité po-
řadí a rychlost jednotlivých týmů, ale to, jestli celou 
trasu projdou do 22 hodin a zbyde jim alespoň malý 
obnos, který budou potřebovat u cíle. 
Cíl byl na Obecnicích u lesa, kudy se chodí na kyselku. 
Týmy, které sem postupně dorazily, si mohly koupit až 
devět kartiček s obrázky a podle nich vyluštit heslo. 
Pak teprve byly puštěni do finále - musely jít sami po 
jednom bez baterky asi 10m do lesa, kde svítila svíčka 
a tam se podepsat. I starší měli zpočátku strach, ale 
nakonec to zvládli všichni a dostali tatranku, pamětní 
diplom a pravítko s taháčkem. 
Nejrychlejší tým doběhl už před osmou další kolem 
čtvrt na devět a pak už přicházeli postupně. Trasu na 
hodinu děti v nadšení proběhly už za půl hodiny:-) 
Nezabloudil nikdo – téměř padesátka dětí dorazila do 
cíle v pořádku a včas, takže jsme mohli po půl desáté 
začít balit. 
A co na to děti? Já jsem měla trošku obavy, neboť 
přípravy se neobešly bez komplikací – zlobila techni-
ka. Na poslední chvíli se přihlásilo jednou tolik týmů, 
takže jsem musela v pátek odpoledne něco ještě na-
rychlo předělávat. Jednomu členovi hlídky nevyšel 
spoj z práce, takže když jsem jej chtěla na jeho sta-
novišti rychle vystřídat (neboť jsem se to dověděla až 
po začátku hry a už nebyl čas na náhradníky), zjistila 
jsem u zámečku, že klíček od auta je zabouchnutý v 
autě. Než jsem na místo dorazila pěšky, už tam čekala 
spousta dětí a hledaly nápovědu, kterou jsem měla 
bohužel ještě u sebe. Nedivila bych se, kdyby to ně-
komu z dětí vadilo. 
Když však přibíhaly do cíle, mnozí už z dálky pokřikovali: 
„To je super, bude příští rok taky?“ Zeptala jsm se také, 
jestli se jim něco nelíbilo. Nevím, co pak říkaly třeba 
doma, ale nám všichni tvrdili, že se jim líbilo všechno. 
Jen někteří pak dodali, že jediným problémem pro ně 
byl kruháč, protože jim trvalo dlouho přijít na to, kam 
mají jít. Schválně, kdo z Vás ví, kde je jediný a největší 
kruháč ve Strání? Pokud nevíte, tak to můžete zjistit 
v nové internetové verzi na www.bzz.cz/nocni-hra, 
kde jsou všechny šifry, nápovědy a také průběh trasy 
z naší Noční cesty po Strání zdokumentován. Kdo na 
noční hře nebyl, může se podívat, o co přišet. Ti co 
byli, si mohou připomenout své zážitky při luštění. 

Noní cesta po Strání

KNIHOVNA A IC
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Naše knihovny
Rok 2014 se pomalu krčí, aby uvolnil místo svému nástupci. 
Ještě na svém konci připomněl knihám v knihovnách, že 
právě ony mají svátek – Týden knihoven ve dnech 6. – 12. 
října.  V letošním roce to už byl 18. ročník této celostátní 
akce, kterou pořádá Svaz knihovníků a informačních 
pracovníků / SKIP).  
Knihy ve straňanských knihovnách se mohou cítit svá-
tečně neustále, protože obývají krásné prostory, navíc je 
těší i zájem čtenářů. V minulém školním roce si v žákovské 
knihovně vypůjčili žáci i paní učitelky 362 knih. Čtou už 
i ti nejmenší, kteří objevují kouzlo napsaného slova, věty 
a celého příběhu.  A tak je radost sledovat malé čtenáře, 
jak obdivují dobrodružství Kvaka a Žbluňka, malého Hon-
zíka, větší se baví nad ztřeštěnými příběhy Kocourkov-
ských. Starší žáci využívají knihovnu pro doplnění  ukázek 
z  literární výchovy, ale vyhledávají poznatky i v naučné 
literatuře.  
Mladší školáci se přišli seznámit v rámci literární výchovy 
se školní knihovnou, prohlédli  si knihy a jejich řazení v re-
gálech, byli zvídaví a velmi pozorní.
Žáci osmých a devátých tříd se přišli blíže seznámit  
s osobností Jana Skácela, který svým dílem i životní filoso-
fií  ke Slovácku patří. Letos uplynulo 25 let od jeho úmrtí. 
Posluchači vnímavě sledovali ukázky  z jeho tvorby a zjiš-
tění, že krásná slova, která nejsou prázdná, dovedou zau-
jmout i  současnou mladou „počítačovou“ generaci, bylo 
příjemné . 
Přejme si tedy, aby se slovo mluvené nebo napsané opět 
stalo prostředníkem sblížení mezi lidmi a knihy patří 
k těm nejdůležitějším zprostředkovatelům.

Marie Kloudová

Fotodokumentaci tentokrát nemáme, neboť foťák 
bohužel zůstal v autě zabouchnutý až do sobotního 
rána.
Na závěr bych chtěla ještě poděkovat za ukazovát-
ka z Ditipa a také všem členům hlídek, kteří v docela 
chladném počasí čekali na svém stanovišti na jednot-
livé týmy a těm pak trpělivě, ale neoblomně prodá-
valy nápovědy. Vypadá to, že dětem zůstal v paměti 
pěkný zážitek a to nás těší nejvíc:-)

Marie Otte

Lovci perel
V letošním roce se děti mohly zapojit do celoroční hry 
s  názvem Lovci perel. Tato hra mění čtení v  dobro-
družství a z práce s knihou dělá zábavu. 
Děti si mohly vybírat z více než 100 knih, ke kterým 
byly připraveny otázky přesně na míru ke konkrétní 
knížce. Tyto otázky si děti braly domů současně s da-
nou knihou. Každá sada otázek se skládala z povinné 
části (otázek z příběhu, které snadno odpovědělo ka-
ždé dítě, které knihu opravdu četlo) a nepovinné části 
(tyto otázky či spíše úkoly vyžadovaly od dětí samo-
statný přístup ke knize a často i dávku kreativity). Za 
vypracování povinné části dostávali čtenáři perlu, za 
vypracování nepovinné části zase bankovky ve spe-
ciální měně, tzv. Moriony. Ty měli možnost směnit ve 
vánočním krámku za různé odměny. 
Hra Lovci perel byla úmyslně definována jako hra, ne-
šlo o žádné lámání rekordů ale o podporu čtenářství 
zábavnou formou a to se nám určitě podařilo. Do hry 
se zapojilo celkem 35 dětí, kterým bych chtěla i touto 
cestou moc poděkovat.

Tereza Mimochodková, knihovnice
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Již v říjnu letošního školního roku se naši žáci zúčast-
nili první sportovní soutěže. Jirka Vintr, Dan Zámečník, 
Ondra Reňák a Jožin Žajgla vyrazili poměřit síly se žáky 
okolních škol v okresním kole stolního tenisu, které se 
konalo na ZŠ v Kunovicích. V silné konkurenci deseti 
škol vybojovali krásné třetí místo. 

Sportovní aktivity školy 

V letošním roce jsme se také přihlásili do mezinárodní 
fotbalové soutěže Coca-Cola Cup. 5. listopadu jsme 
odehráli přátelské utkání ve Slavičíně s  fotbalovými 
týmy Základních škol ze Slavičína, Uherského Brodu a 
Štítné nad Vláří. Všechna utkání byla velmi vyrovnaná. 
Postoupit však mohl pouze jeden tým a tentokrát se 
štěstí usmálo na fotbalisty ze ZŠ Štítná nad Vláří.

26. 11. 2014 proběhl na ZŠ a ZUŠ 18. ročník soutě-
že ve skoku vysokém Straňanská laťka. Mezi sebou 
soutěžili žáci základních škol ze Strání, Bojkovic, 
Uherského Ostrohu a Nivnice. Soutěžilo se ve čty-
řech kategoriích, viz níže. Chtěli bychom poděkovat 
sponzorům této soutěže, a to paní Petře Hrbákové za 
občerstvení a Moravským sklárnám, s.r.o. Květná za 
hodnotné poháry pro vítěze.

Vítězové jednotlivých kategorií:
Mladší žáci:
1. Svoboda Marek, Bojkovice
2. Baše Tomáš, Strání
3. Vránek Tomáš, Strání
Mladší žákyně:
1. Prosecká Veronika, Uherský Ostroh
2. Hubačová Vendula, Nivnice
3. Strachotová Simona, Uherský Ostroh
Starší žáci:
1. Zábojník Zbyněk, Bojkovice
2. Šimčík Adam, Nivnice
3. Popelka Václav, Strání
Starší žákyně:
1. Dvořáková Dominika, Bojkovice
2. Korbelová Kateřina, Uherský Ostroh
3. Andrlíková Kateřina, Bojkovice

 Libuše Želibabková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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U hasi v Uh. Brod  
 

Na první výlet v tomto školním roce jsme dne 
8. 10. 2014 jeli do Uh. Brodu k profesionálním hasičům.  
Na jejich základně nás přivítal p. Petr Dzurák se svým 
kolegou. Podívali jsme se, jak hasiči umí sjíždět po tyči 
k  výjezdu.   V garáži jsme si prohlédli auta i záchranný člun.  
P. Dzurák vyjel s jedním autem na prostranství za ga-
ráží a tam jsme si mohli auto prohlédnout důkladněji. 
Na plošině výsuvného žebříku   p. Dzurák vystoupal 
„Až do nebe“ – jak doma řekl Pepík. 
Hasiči nám také ukázali, jak umí vyprostit lidi z nabou-
raného auta. 
Při loučení jsme předali výrobky dětí – hasiče z MŠ 
Květná a hasičské auto z MŠ Strání. Po návratu do ško-
lek si děti na hasiče zahrály.
P. Dzurákovi i jeho kolegům moc děkujeme za exkurzi. 

                                                               Jarmila Zetíková

Přejeme Vám v novém roce, 
ať Vás osud nezradí, 

jenom láska a cit v srdci 
ve starostech poradí. 

K tomu hodně lásky a zdraví 

přejí zaměstnanci a žáci ZŠ a ZUŠ.

Pohádkové projekty u Slu-
níek a Berušek ve Kvtné 
O ŠÍPKOVÉ RŮŽENCE
Téma našeho letošního ročního plánu je: V pohádce 
hledám bezpečí, sbližujeme se. 
Druhým projektem integrovaného bloku  „Kouzlo po-
hádky“ byla v naší MŠ pohádka „O Šípkové Růžence 
aneb moje rodina, kde žiji“. 
Hlavním smyslem projektu bylo posilování prosociál-
ního chování ve vztahu k ostatním lidem, k rodině, ke 
kamarádům. Také poznávání přírodního okolí, sledo-
vání rozmanitosti a změny v přírodě. 
Děti se seznámily s pohádkou, kreslily pohádku, učily 
se písničky o Růžence, sledovaly přírodu, sbíraly pří-
rodniny a ve školce s nimi pracovaly. 
Na závěr projektu si děti II. tř. nacvičily divadelní před-
stavení pohádky „O Růžence“
Zahrály ji pro děti I. tř. a ty jim poděkovaly velkým 
potleskem. 

                                                                 Jarmila Zetíková

MATESKÁ ŠKOLA
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Koledy už znějí z dálky,  
zvěstují nám krásné svátky.
Svátky plné tajných přání,  

setkání a pousmání.
Na Vánoce každý z nás 
do dětství se vrací rád. 

Krásné Vánoce a hodně štěstí v roce 2015 
přejí děti a zaměstnanci MŠ Strání a Květná

Pohádkové projekty 
u Sluníek ve Strání 
O NEPOSLUŠNÝCH KŮZLÁTKÁCH 
aneb v kozím domečku jsme v bezpečí
Kdo to klepe na vrátka?...Otevřela kůzlátka?...
Formou klasické pohádky jsme se snažily dětem uleh-
čit vstup do mateřské školy. Pomocí jednoduchých 
říkadel a popěvků o kůzlátkách jsme vytvořily pří-
jemné prostředí, kde se děti vzájemně seznámily. Ze 
záporné postavy vlka se děti poučily a ví, jak předchá-
zet nebezpečným situacím.

POHÁDKA O BUDCE 
aneb s kamarády nejsem sám
Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?...
Pohádka O budce nás zavedla do lesa mezi zvířát-
ka, kde jsme pozorovali změny v  přírodě. Na příkla-
du zvířátek, která si v nouzi pomáhala se děti učily si 
pomáhat navzájem. S  blížící se zimou jsme pomoh-
li zvířátkům, když jsme jim do lesa něco přinesli na 
přilepšenou.

             Jarmila Straňáková

Uspávání  lesa
Při vycházkách jsme si s dětmi povídali o tom, jak se 
příroda chystá na zimní odpočinek. Děti pozorovaly 
zahrádky, louky, les. A  právě do lesa jsme se vypravili, 
abychom jej uspali. 
Jaké bylo naše překvapení, když jsme v  lese potkali 
„Pána lesů“ Ten děti pěkně přivítal a vyprávěl jim, jak 
se les chystá na zimu. Děti našly na pařezu „drahoka-
my“, které tam zanechali asi lesní skřítkové. Od Pána 
lesů dostaly sušené jablíčka a také zrníčka do krmítka 
pro ptáčky. 
Děti poděkovaly za pěkné povídání a rozloučily se 
s Pánem lesů. 
Ve školce nasypaly zrníčka do krmítka a už se těšíme, 
až zase půjdeme do lesa – třeba zanést zvířátkům 
krmení. 

                                                    Jarmila Zetíková

MATESKÁ ŠKOLA
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Pohádkové projekty 
u Mravenek 
 

POHÁDKA O BUDULÍNKOVI
aneb doma i v MŠ se cítím bezpečně
Prostřednictvím pohádky jsme děti vedly k vytvá-
ření hezkého vztahu ke knihám a čtení. Seznámily 
jsme děti s tím kdo je spisovatel, ilustrátor a učily je 
vnímat moudro a ponaučení z pohádky. Samy děti 
si pohádkovou knihu O Budulínkovi namalovaly. 
Projekt poskytl možnost pro kooperaci mezi dětmi 
a  spolupráci s rodiči. Pohádku jsme posadili do ba-
revné podzimní přírody. Poznávali jsme barvy a plo-
dy podzimu a se zvířátky jsme se rozloučili ,,uzamče-
ním“ lesa a přinesli zvířátkům něco na přilepšenou. 
Pohádka O Budulínkovi a podzim končí a my se těší-
me na zimu a zase na další pohádku.

Jarmila Homolová

Pohádkové 
odpoledne s rodii
Naše projektování a dětské prožitky umocnilo pohád-
kové odpoledne s rodiči, kdy jim maminky z každé tří-
dy postupně zahrály poznané pohádky. Jsme velice 
rády, že máme v naší škole tolik aktivních a vstřícných 
rodičů, kteří nám vždy pomůžou. Děkujeme za hez-
ké odpoledne, které si užily nejen děti, paní učitelky, 
ostatní diváci ale myslím, že i naše divadelní ochotni-
ce. Ještě jednou děkujeme!

 Jana Bruštíková

Pohádkové projekty 
u Veliek
STOLEČKU, PROSTŘI  SE aneb  u nás doma
Prvním pohádkovým projektem byla pohádka o třech 
bratrech a celé rodině. Jak to bylo dál s prvním z brat-
rů, popisuje projekt druhý:

ŠÍPKOVÁ RŮŽENKA 
aneb láska je silnější než smrt
Druhý projekt prožívaly děti velmi intenzivně. Před-
cházela mu návštěva zámku v Miloticích, kde se naše 
děti nastrojily do kostýmů princezen a rytířů. Velmi 
děkujeme manželům Benešíkovým za zprostředko-
vání a finanční dar k této akci. Prožitky z pohádky byly 
vidět nejen na spokojených dětech, ale i na spoustě 
aktivit a výrobcích.
Třída Včeliček tímto děkuje rodičům dětí, kteří nám 
pomáhali, maminkám, které dětem daly do mateřské 
školy šaty pro princezny a prince, maminkám, které 
nám připravily pohoštění na závěr projektu.

     Jitka Nesázalová

SPORT
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Na naše premiérové účinkování v 1.A třídě byli náleži-
tě natěšení všichni hráči i fanoušci. Mírné obavy však 
vzbuzoval velmi těžký los, který nám na úvod přisou-
dil soupeře z kompletní špičky tabulky loňského roč-
níku. Říká se, že podle začátku se poté odvíjí zbytek 
sezóny a nám ten úvod vyšel na jedničku.Prvních šest 
zápasů jsme vyhráli bez ztráty kytičky a  rázem jsme 
se přeřadily z nováčka soutěže mezi největší favority. 
A když jsme po penaltách zvládli i duel o první mís-
to v Újezdci, euforie v celém Strání opravdu neznala 
hranic. Do té doby všechno fungovalo na výbornou, 
vyhýbala se nám zranění, karetní tresty a měli jsme i 
potřebný kus štěstí. Ale právě při zápase s Újezdcem,-
podle mne, nastal nějaký zlom. Tento „zápas podzi-
mu“ jsme sice po penaltách opanovali, ale přišli jsme 
v něm o dva vyloučené a jednoho zraněného hráče.
Zranění, pracovní a školní povinnosti, nám už pak 
prakticky do konce podzimu nedovolily postavit ide-
ální a nejsilnější jedenáctku. Přesto jsme i v druhé po-
lovině podzimu dokázali sbírat body dál. I hráči, kteří 
v první polovině soutěže nedostávali tolik příležitostí 
ukázali, že na 1.A třídu mají výkonnost. Ze Zelniček 
jsme udělali nedobytnou pevnost, kam se všichni 
soupeři bojí jezdit. Vyloupit ji dokázaly jen Jaroslavice 
po průběhu zápasu, na který ještě dlouho nezapome-
neme. Jedinou a velkou kaňkou na našich jinak solid-
ních výkonech tak zůstává ostudná prohra 5:0 v pře-
dehrávce prvního jarního kola v Bojkovicích, kterou 

jsme také ztratili 1.místo v tabulce. Myslím si však, že 
právě tato prohra dodá potřebnou motivaci navíc pro 
naše zlepšení v zimním přípravném období. Tak, aby 
na nás naprosto neskuteční straňanští  fanoušci, kte-
ří byli po celý podzim našim regulérním dvanáctým 
hráčem a mají neodiskutovatelný podíl na našich vý-
sledcích, mohli být zase hrdí a pomohli nám, poprat 
se o vítěztví v 1.A třídě.
Několik statistik na závěr:
vstřelené branky:
1. Frühauf - 6 
2. Pomajbík - 4 
3. Bruštík, Popelka S., Vojtek, Gajdošík
asistence:
1. Haloda - 5 
2. Popelka S. - 4, 
3. Mimochodek, Gajdošík, Koritina
odehrané minuty:
Popelka A., Frühauf, Gajdošík - 1260minut (100%).
Celkově jsme obsadili, po 14ti odehraných zápasech 
2. místo, když jsme 8krát vyhráli za 3 body, 4krát za 
2 body (po penaltách) a 2krát prohráli. Naše skóre je 
29:14 a získali jsme 32 bodů.                                                                                                                                           

Zdeněk Šebesta, trenér

Hodnocení podzimní ásti sezony 2014/2015 FC Strání
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Hokejisti HC Strání
V minulém čísle jste si mohli přečíst obsáhlý rozhovor 
o vzniku nového hokejového týmu v naší obci. HC Lev 
Strání je nováčkem amatérské hokejové ligy, která se 
hraje na Uherskohradišťsku. V dnešním čísle Vám při-
nášíme průběžné info o tom, jak se nám vede.
Soutěž, ve které figuruje 15 týmů, se hraje systémem 
každý s každým. Jsme v polovině a Lev se nachází na 
průběžném 11. místě, přestože jsme ze sedmi utkání 
šest vyhráli.  Bylo nám však odečteno 9 bodů (3 zá-
pasy) za nepovolený start jednoho hráče.  Po tomhle 
je jasné, že každé utkání znamená „zápas roku“, proto-
že do playoff postupuje jenom 8 nejlepších. I když je 
naším hlavním cílem zahrát si dobrý hokej, věřím, že 
se tam probojujeme.
V případě, že přemýšlíte kam v sobotu večer, zkuste se 
na nás přijít podívat. Většina zápasů se hraje na zim-
ním stadionu v Uherském Brodě, vstupné je zdarma. 
Pevně věřím, že Vás naše hra příjemně překvapí a Vy 
budete mít nevšední zážitek.  Naše fanouškovská 
základna roste a díky ní i naše motivace a chuť do 
hry. Veškeré informace, aktuality a výsledky najde-
te na našich internetových a facebookových strán-
kách. HC LEV forever!!!

Jan Havlík, Sportovní klub Strání, z.s.
www.hcstrani.sklub.cz

II. Setkání pod Javoinou
Takový je název výstavy obrazů, grafiky, fotografií 
a  plastik členů Sdružení výtvarných umělců morav-
sko-slovenského pomezí.
Slavnostní zahájení proběhlo vernisáží 8.  listopa-
du 2014 v galerii na Zámečku. Nejdříve žáci základní 
umělecké školy ze Strání pod vedením paní učitelky 
Mgr. Kolajové přivítaly účastníky vernisáže pěkným 
hudebním vystoupením. Úvodního slova se ujal po-
slanec PS ČR Ondřej Benešík, který byl u zrodu této 
začínající tradice - setkání umělců moravsko-sloven-
ského pomezí v galerii na Zámečku. Stejně jako on, 
tak i  nově zvolený místostarosta obce Ing. Antonín 
Reňák ocenil pořádání takových aktivit, které oboha-
cují kulturní život v obci. V následné besedě s umělci 
se jen potvrdila snaha obou stran dále rozvíjet spo-
lupráci mezi vedením obce a Sdružením výtvarných 
umělců moravsko-slovenského pomezí.
Těším se s Vámi na III. Setkání pod Javořinou.

Stanislav Knotek

SPORT KULTURA
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U� nejsme �ádné dvacítky
V  minulém vydání zpravodaje jsme čtenáře zvali na 
oslavy 30. výročí obnovení činnosti FS Javorina, které 
se konaly 15. listopadu. V tomto vydání se naopak do-
víte, jak to všecko vlastně nakonec dopadlo.
Celá ta sláva začala oficiálně na vernisáži výstavy vě-
nované činnosti souboru. Ta zahrnovala fotografie, 
novinové výstřižky, dárkové památeční předměty 
z cest ale i nejstarší souborové kroniky. V rámci výsta-
vy proběhlo v  18 hodin promítání balady Chodíval 
Matúšek. To už ale většina účinkujících nervózně po-
bíhala po malé tělocvičně a napjatě očekávala, jestli 
se večer povede.
Většina z Vás má asi nějaké zkušenosti s  pořádáním 
narozeninových oslav, takže víte, jak moc časově, fi-
nančně i psychicky náročné to je. V  našem případě 
to byla činnost náročná i fyzicky, protože zahrnovala 
i taneční přípravy téměř stovky účinkujících na slav-
nostní program. Jestli se ptáte, proč bylo účinkujících 
tolik, asi byste se divili, že jich mohlo být ještě mno-
hem víc. Snažili jsme se totiž zapojit co nejvíc býva-
lých i současných členů souboru. A za 30 let obnove-
né činnosti se v souboru prostřídalo mnohem víc než 
jen stovka tanečníků. Ostatně možná jste taky nějaký 
ten měsíc nebo rok v  souboru pobyli – ať už v  tom 
našem obnoveném nebo v  tom původním, který je 
mnohem starší. Není tak divu, že samotné dohledává-
ní a oslovování bývalých členů s žádostí o účinkování 
trvalo několik týdnů. Nakonec ale naše úsilí vyústilo v 
sehnání pěti generačních skupin tanečníků a taneč-
nic, kteří byli ochotni vystoupit. Jednotlivé skupiny 
doprovázeli CM Strýci a JAKUB. K  nim se pak přida-
la ještě skupina dětí z  Javorinky, zpěvačky z  Netáty 
a pan Pavel Popelka, čímž jsme vlastně sestavili celý 
program, který doplnili už jen naši ochotníci Miloš Zá-
leský, Eva Miklášová a Věra Mimochodková.
Přestože se nakonec na programu objevili účinkující 
ve věku od 8 do 70 let, všichni páteční zkoušky i sa-
motné vystoupení zvládli s  přehledem, čehož jste 
mohli být sami svědky. Přestože ze začátku jsme měli 
strach, panovala nakonec při přípravách i průběhu 
akce uvolněná atmosféra, kterou si snad všichni účin-
kující užívali. Všem účinkujícím tak chceme ještě jed-
nou poděkovat za projevenou ochotu a pomoc, které 
si moc vážíme. Obrovský dík patří zejména Katce My-
šinské a Marušce Múčkové, které si vzaly na starosti 
nácviky hned několika skupin a celkově nám ve vel-

ké míře pomáhaly s  přípravami. Nemůžeme zapo-
menout ani na současné členy souboru, kteří si vzali 
na starosti výzdobu a přípravu sálu i výstavy, vyrobili 
dárky pro účinkující a postarali se i o obsluhu barů. 
Děkujeme taky ochotným holkám a tetinkám, které 
přišli pomoct s  pečením buchet.  Samozřejmě pat-
ří velký dík sponzorům, zástupcům ZŠ Strání a obce 
Strání, bez jejichž pomoci bychom akci jen stěží do-
táhli do konce. Na příjemné atmosféře během pro-
gramu mají ale určitě velký podíl i diváci, kteří zaplnili 
sál a jednotlivé skupiny tanečníků ocenili zaslouže-
ným potleskem, ale také ti, kdo s námi i po skončení 
programu vydrželi slavit u cimbálu (někteří až do čas-
ných ranních hodin).
Asi si umíte sami představit, jak náročné pak bylo 
vstávat na nedělní mši obětovanou za všechny živé 
i zemřelé členy souboru. Přesto se hromada lidí ne-
nechala odradit a statečně přišla na mši v kroji, za což 
i  jim děkujeme.  Samozřejmě chceme poděkovat také 
P. Hrudíkovi za sloužení této, pro nás slavnostní, mše. 
Ve spojitosti se mší, bych chtěla zavzpomínat a  po-
děkovat těm, kteří už se výročí nemohli zúčastnit, 
zejména pak panu Drobnému, který byl v době před 
ale i po obnovení činnosti souboru jednou z jeho vý-
znamných osobností.
Na závěr chceme poděkovat všem, kdo soubor po ce-
lou dobu podporují, jak psychicky tím, že chodí na vy-
stoupení, tak materiálně prostřednictvím darů a kro-
jů. Moc si Vaší podpory vážíme. Do dalších let tak chci 
za sebe souboru popřát hlavně dostatek šikovných 
členů a nadšených podporovatelů, kteří nedopustí, 
aby folklór v naší obci vymizel.

Alena Popelková, FS Javorina
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Setkání 
se staršími spoluobany
Ve čtvrtek 4. prosince proběhlo v restauraci Zámeček 
každoroční setkání s našimi staršími spoluobčany, pro 
které si děti z Mateřské školy Strání připravily krásný 
kulturní program. Děkujeme paním učitelkám a rodi-
čům za přípravu kulturního programu.

Kateřina Grebíková

Chceme Vám ze srdca zavinšovať 
a všecko dobré do vánočních 

svátečků aj nového roku popráť.
Hlavně abyste všeci moc zdraví byli, po doch-
toroch nechodili a žádné starosti si nerobili.

Na vaších políčkách aby sa urodilo, 
štěstí aby Vás nikdy neopustilo.

K temu všeckému aj vyprosiť Boží požehnání 
chceme a důfáme, že za rok sa všeci pohro-

madě a ve zdraví zas u muziky sejdeme. 

ŽS Netáta ze Strání.

Vánoní jarmark 2014
Rok se s rokem sešel a nás zase čeká ten krásný ad-
ventní čas. Ten si většina z  nás zpříjemnila v  neděli 
30.  listopadu návštěvou tradičního Vánočního jar-
marku, který se konal již počtvrté v  restauraci Zá-
meček. Návštěvníci si mohli užít vánoční atmosféru, 
nakoupit výrobky jak už od místních, tak přespolních 
výrobců, zahřát se vánočním punčem, poslechnout 
koledy, ochutnat vánoční cukroví nebo jen tak se po-
kochat tím, co je pro Vánoce typické. To že se jarmark 
lidem líbí, potvrzuje jak rekordní návštěvnost, tak i to, 
že k nám chce jezdit čím dál více prodávajících.
Velké díky patří jak všem prodávajícím, kteří prezen-
tovali své výrobky, tak návštěvníkům, kteří svou vel-
kou návštěvností vykouzlili krásnou první adventní 
neděli! Tímto všem děkujeme a přejeme ty nejkrás-
nější Vánoce v kruhu svých blízkých.

Kateřina Grebíková

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

s paní Annou Zámečníkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří Otci Hrudíkovi 
za krásný projev při mši a smutečním obřadu.

Pozůstalá rodina děkuje všem,
kteří doprovodili na poslední cestě 

paní Marii Bruštíkovou.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Zvláštní poděkování patří MUDr. Tomečkovi,
 otci Janu Hrudíkovi za jeho duchovní podporu 

a kolektivu pracovníků DPS.

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

s paní Emílii Halodovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Velké poděkování patří Otci J. Hrudíkovi.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana Miloše Vintra.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří MUDr. Tomečkovi, 
Otci Janu Hrudíkovi a ročníku 1950.

Děkujeme všem příbuzným, 
přátelům a známým za účast, květinové dary  

i za projevenou soustrast  na poslední cestě 
paní Kateřiny Zetkové. 

Zvláště děkujeme MUDr. Alžbětě Končitíkové 
za její zdravotní péči a také Otci Janu Hrudíkovi 

za slova útěchy. Zarmoucena rodina.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit s naší nejdražší  

paní Annou Vintrovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti  a květinové dary. 

Zvláště děkujeme  Otci Janu Hrudíkovi, 
MUDr. Končitíkové, pečovatelkám DPS, 

ochotným zpěvačkám i hudbě.

Smutení rubrika

Narozené dti 
Marie Bruštíková, Martin Guriča, Matěj Straňák, 
Natálie Velecká, Júlia Zderčíková

Zemelí obané
Vladimír Šerý, Anna Zámečníková, Zdeňka Loutocká, 
Josef Zámečník, Kateřina Zetková, Marie Bruštíková, 
Anna Vintrová, Emilie Halodová, Miloš Vintr.

Hnutí Nestraníci dkuje
svým voličům za podporu v  komunálních volbách 
2014. Svou prací chce v maximální míře přispět k roz-
voji a zvelebování obce. Všem krásné vánoce a šťast-
ný nový rok.

Podkování 

Vážení občané, dovolte touto cestou Vám poděko-
vat  za hlasy, kterými jste  podpořili v komunálních 
volbách volební stranu „Sdružení nezávislých kandi-
dátů“. Děkujeme za důvěru, kterou jste nám projevili 
a jsme připraveni, prostřednictvím  dvou našich za-
stupitelů, paní Mgr. Anny Mimochodkové a pana Ing. 
Martina Havlíka, MBA, MSc. Začít pracovat na plnění 
„nejen“ našeho volebního programu. Nesmírně si ce-
níme Vaší podpory. Děkujeme.

S úctou  „Sdružení nezávislých kandidátů“

SPOLEENSKÁ RUBRIKA
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Vá�ení spoluobané,
dovolte mi jménem Sdružení nezávislých kandidátů 
„SPRAVEDLNOST A PRAVDA OBČANŮM – FUNGUJÍCÍ 
OBEC!“, poděkovat všem těm z Vás, kterým není lho-
stejná naše překrásná obec a kteří jste svým hlasem 
v uplynulých komunálních volbách přispěli k potřeb-
ným změnám ve vedení obecního úřadu. 
Děkuji rovněž všem bývalým i staronovým členům 
zastupitelstva obce i zaměstnancům obecního úřadu 
za jejich práci. Chápu, že neexistuje žádné ideální ře-
šení, protože nikdo z nás není dokonalý a bezchybný. 
Přesto pevně věřím, že nové vedení obce a společné 
úsilí nás všech a především Vámi zvolených zastupite-
lů přinese takové výsledky, na které budeme moci být 
postupem času všichni hrdí.
Z řad občanů, děkuji za projevenou důvěru a podpo-
ru především těm z Vás, kteří svým hlasem podpo-
řili kandidáty našeho Sdružení. Více jak 1900 Vašich 
hlasů chápeme jako závazek a slibuji, že uděláme 
vše, co bude v  našich silách, abychom Vaši důvěru 
nezklamali.
Přejeme Vám radostné a pokojné Vánoce a do no-
vého roku především pevné zdraví, pokoj a radost 
z každého dne Vašeho života. 
Ať Ten, který ví vše, je Vaší oporou a Průvodcem 
po celý rok 2015!

 V úctě, Jan Jankových

Vá�ení spoluobané,
chceme vám jako zastupitelé zvolení za KDU-ČSL po-
děkovat za podporu, kterou jste nám ve volbách dali.
Vaší podpory si velmi vážíme a budeme i nadále pra-
covat pro rozvoj naší obce. Děkujeme a těšíme se na 
spolupráci.

Vaši zastupitelé za KDU-ČSL:
Vítězslava Kubíčková, 

Antonín Reňák, 
David Smetana, 
Ondřej Benešík.

Velai dkují
Základní organizace Českého svazu včelařů Strání-
-Květná děkuje zastupitelstvu obce za schválení dota-
ce v letošním roce. Z této dotace byly zakoupeny me-
zistěny pro nové rámky k obměně včelího díla, které 
je jedním z hlavních nástrojů k tlumení moru včelího 
plodu.
Zároveň děkujeme místostarostovi p.Antonínu Bruš-
tíkovi a pracovníkům Místního hospodářství za za-
půjčení  minivalníku pro podzimní léčení včelstev 
aerosolem.
Také chceme poděkovat Sboru dobrovolných hasičů 
Strání, kteří nám zapůjčili tlakové nádoby pro pod-
zimní léčení včelstev v těžko přístupném terénu.
Straňanského včelaře naštěstí zatím netrápí mor vče-
lího plodu, nicméně již několik desetiletí se snažíme , 
tak jak na celém světě, eliminovat počet roztočů v úle, 
kteří naše včelstva nejvíce decimují.
Včelaření je hodně závislé na přírodě a výkyvu poča-
sí, což neovlivníme. Proto jsme vděčni za pomoc tam, 
kde se změnit něco dá. Vždyť zdravá a silná včelstva 
nejsou radostí jen pro včelaře, ale i sadaře a všechny 
konzumenty tekutého zlata.

Děkujeme !
ZO ČSV Strání-Květná

Komunální volby 2014
- Podkování 
Děkujeme touto cestou všem spoluobčanům, kteří 
v komunálních volbách 10. - 11. října podpořili kan-
didáty za ,,Sdružení  Občanské demokratické strany 
a nezávislých.“
Velmi si vážíme Vaší důvěry, kterou jste nám vyjádřili 
svými hlasy. Svou prací v orgánech obce chceme co 
nejvíce naplnit náš volební program, který povede 
k dalšímu rozvoji naší obce.

 Za kandidáty ,, Sdružení  ODS a nezávislých!“.
   Antonín Zámečník-člen ZO
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PRODEJ SÝRŮ, KORBÁČKŮ, MEDOVNÍKŮ

Trafika U Skláren 
nabízí k prodeji čerstvé sýry, 

korbáčky, medovníky, noviny, dárkové 
zboží, lahvová vína a mnoho dalšího.

Otevírací doba:
Po - Čt: 7:00 - 15:30 hod. 

Pá: 7:00 - 16:00 hod.
So: 7:00 - 10:00 hod. 

Hledáme pronájem bytu 
nebo menšího domečku 

ve Strání - Květné. 
Více info na tel.: 739 404 898.

INZERCE:

INZERCE:

Děkujeme za dobrou spolupráci

v uplynulém roce a přejeme Vám

příjemné prožití vánočních svátků

a šťastný nový rok 2015

Albera Morava s.r.o.

Prodejce zahradní a komunální techniky

RESTAURACE NA HUTI VE KVĚTNÉ 

děkuje všem za přízeň v uplynulém roce. 

Přeje příjemné prožití svátků vánočních 

a v novém roce 2015 vše nejlepší.

OSTATNÍ



INZERCE:

Akce sliming
hubnutí a tvarování postavy 

přírodní cestou
 

V měsíci lednu se můžete 
objednávat na sliming terapii.

Dle Vašeho zdravotního stavu sestavím jídelníček 
vhodný pro Vás dle principů ajurvédy 400 Kč

Ajurvedika - byliny na odstranění 
podkožního tuku  600 Kč

Permanentka na cvičení pilates 500 Kč
 

Zvýhodněná cena sliming balíčku   1.350 Kč
 

Dále můžete využít následujících služeb:
· Ajurvédské terapie

· Ajurvédská kosmetika
· Ajurvédské masáže zad pro ženy 

(vzp Vám ročně proplatí 500 Kč)
· Klasické zdravotnické masáže pro muže

· Ajurvédská masáž hlavy
· Nákup ajurvédských bylinných produktů

 

Ajurvédský salon Lotos 
Slovenská 857
68766 Květná

tel.: 777 319 447



INZERCE:



INZERCE:



Kalendá akcí:

19. 12. 2014
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍHO STROMU
16:00 hod. / Nám. E. Zahna ve Květné
18:30 hod. / Nám. u Zámečku  ve Strání

26. 12. 2014 
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
16:00 hod / Kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání
po zkočení programu Vás zveme na besedu u cim-
bálu s  CM Strýci ve Dvoraně

31. 12. 2014 
SILVESTR NA POMEZÍ
13:00 - 14:30 hod / Památník na Velké Javořině

31. 12. 2014
SILVESTROVSKÝ VEČER
Od 20.00 hod / restaurace Zámeček

11. 1. 2015 
XIII. TRADIČNĚ NETRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ 
KONCERT  DH STRAŇANKY A JEJICH HOSTŮ
15:00 hod / Kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání 

17. 1. 2015  
MYSLIVECKÝ PLES

24. 1. 2015  
RODIČOVSKÝ PLES

31. 1. 2015 
KROJOVÝ PLES

7. 2. 2015 
SPORTOVNÍ  PLES

13. - 17. 2. 2015 
FAŠANK 2015

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 16. 12. 2014
Redakční rada: Ing. Jana Popelková, Tereza Mimochodková, Ing. Antonín Reňák, 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:
Betlém v kostele Povýšení sv. Kříže ve Strání  (foto: Jan Mimochodek)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. X. Lucerničkový průvod (foto: Jana Popelková) / 2. - 4. Předvánoční prodejní výstavka ve Květné (foto: Kateřina Grebí-
ková) / 5. - 7. Vánoční Jarmark na Zámečku (foto: Jana Popelková)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. HC Lev Strání (foto: archiv HC Strání) / 2. - 5. 30. výročí FS Javorina (foto 2 a 4 : Jana Popelková, foto 3: Kristýna Hor-
ňáčková, foto 5: Hynek Horňáček)

Fotografie zadní strana:
1. - 7. 30. výročí FS Javorina (foto 1, 2, 6: Hynek Horňáček,  foto 3, 4, 5: Kristýna Horňáčová, foto 7: Jana Popelková) 
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