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Radostné Svátky vánoční a  mnoho úspěchů v roce 2019 Vám přejí
Antonín Popelka - starosta, Marian Flekač - místostarosta, členové obecní rady a zastupitelstva, 

pracovníci obecního úřadu, místního hospodářství a restaurace Zámeček
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Milí spoluobčané, 
Jak všichni dobře víte, ne-

dávno proběhly komunální vol-
by do zastupitestva naší obce.  
Zaregistrováno bylo historicky nejvíce 
politických stran a uskupení z  nichž 
vzešlo 119 kandidátů na zastupi-
telské posty. Byly to právě vaše hla-
sy, které z nich určili 15 zastupitelů.  
Díky všem, kteří mě podpoři-
li, jsem i já zůstal jedním z nich.  
A vaše důvěra mi umožňuje i nadá-
le pokračovat ve starovstovské práci.  
Jsem tomu velmi rád, ale také si uvě-
domuji, jak velký je to pro mě závazek.  
Práce je ještě mnoho, ale vě-
řím, že společně to zvládneme.  
Naše obec je krásná, přál bych si, 
aby bydlet tady bylo pro všech-
ny vyznamenáním a stala se  
nejhezčí „východní branou naší 
republiky“. 

Rovněž mi dovolte s nastávajícími 
Vánocemi Vám všem popřát pohodu, 
lásku a klidné chvíle prožité s těmi, co 
máte rádi. 

Do nového roku pak pevné zdraví 
a sílu na překonání všech životních 
překážek. 

S úctou Váš starosta Antonín Popelka

Zastupitestvo 
schválilo navýšení
příspěvků.

Zastupitelstvo obce Strání schválilo 
na rok 2019
• 10 000 Kč - příspěvek na nově naro-
zené dítě
• 2 000 Kč - příspěvek na každého 
prvňáčka

Dále připravuje od roku 2019  
• 150 000 Kč - příspěvek na demolici 
v řadové zástavbě pro vznik nového by-
dlení (Při splnění několika dalších krite-
rií. Platba bude nároková po kolaudaci 
domu.) 
• 100 000 Kč - příspěvek na výstav-
bu nového domu v řadové zástavbě 
(Při splnění několika dalších kriterií. 
Platba bude nároková po kolaudaci 
domu.)

Ve dnech 5.10. a 6.10.2018 se usku-
tečnili volby do Zastupitelstev obcí. Nej-
vyšším orgánem obce je Zastupitelstvo 
obce. Zastupitelstvem je zvolena rada 
obce, starosta obce a místostarosta. 
Výkonným orgánem zastupitelstva je 
Rada obce. Radu obce tvoří starosta, 
místostarosta a další členové rady vole-
ní z řad členů zastupitelstva obce.

Zastupitelstvo obce Strání: Antonín 
Popelka - starosta, Marian Flekač - mís-
tostarosta, Mgr. Hynek Horňáček - člen 
rady, MUDr. Vladimír Luzar - člen rady, 
Mgr. David Smetana - člen rady, Bc. 
Pavel Tóth, Josef Popelka, Ing. Dalibor 
Stupka, Mgr. Ondřej Benešík, Mgr. Anna 
Mimochodková, Antonín Zámečník, 
Mgr. Irena Michalčíková, Sabína Kolajo-
vá Popelková, Ing. Martin Havlík, Ph.D., 
MBA, MSc., Ing. Martin Havlík.

Ze zákona č. 128/2000 Sb., o obcích, 
§ 117 vychází povinnost zřízení kon-
trolního a finančního výboru. Výbory 
musí být minimálně tříčlenné, předseda 
výboru musí být členem zastupitelstva.

Členové kontrolního výboru: Mgr. 
Anna Mimochodková - předsedkyně vý-
boru, Bc. Josef Bruštík, Petr Šupák, Jan 
Havlík, Ing. Dalibor Stupka

Členové finančního výboru: Ing. 
Martin Havlík - předseda výboru, An-
tonín Zámečník, Jana Mimochodko-
vá, Ing. Marcela Mahdalová, Ing. Petr 
Kadlček

Rada obce dle § 122 zák. č. 128/2000 
Sb. o obcích ve znění pozdějších před-
pisů zřídila jako své iniciativní a poradní 
orgány tyto komise: 

Komise bytová a sociální: Mgr. Irena 
Michalčíková - předsedkyně, Vítězsla-
va Kubíčková, Bc. Miroslava Havlíková, 
Anežka Hrbáková, Veronika Havlíková, 
Anežka Zámečníková, Jarmila Zetíko-
vá, Božena Popelková

Komise majetková: Sabína Kolajová 
Popelková - předsedkyně, Ing. Josef Ve-
selý, Ing. Martina Čankyová, Bc. Pavel 
Tóth, Jan Popelka

Komise likvidační: Antonín Zámeč-
ník - předseda, Ing. Martin Havlík, Ph.D., 
MBA, MSc., Tomáš Popelka, Petr Havlík

Komise pro rozvoj, investice a vý-
běrová řízení - Ing. Josef Grebík - před-
seda, Vladimír Vránek, Bc. Pavel Tóth, 
Pavel Bruštík, Josef Popelka

Komise pro kulturu, sport a spolky: 
Ing. Marie Múčková - předsedkyně, Ing. 
Antonín Reňák, Miloslav Záleský, MUDr. 
Vladimír Luzar, Jan Zámečník, Libor Nu-
zík, Bc. Ivana Popelková
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Kontakty:

Starosta obce: Antonín Popelka - tel: 
+420 724 006 321, e-mail: starosta@
strani.cz

Místostarosta obce: Marian Flekač - 
tel: +420 602 576 069, e-mail: mistosta-
rosta@strani.cz

Samospráva - zastupitelstvo obce, 
rada obce, výbory a komise 
pro volební období 2018 - 2022
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Výpis usnesení ustavujícího zasedání zastupitelstva 
obce Strání konaného dne 1. 11. 2018

1. Zastupitelstvo obce Strání určuje 
ověřovateli zápisu paní Mgr. Irenu Mi-
chalčíkovou a pana Ing. Dalibora Stup-
ku, zapisovatelkou paní Ing. Dagmar 
Novákovou a sčitatelkou paní Annu 
Havlíkovou

2.  Zastupitelstvo obce Strání chva-
luje návrhovou komisi ve složení: před-
sedkyně paní Mgr. Anna Mimochodko-
vá, členové: pan Bc. Pavel Tóth a paní 
Sabína Kolajová Popelková

3. Zastupitelstvo obce Strání schva-
luje program ustavujícího zasedání za-
stupitelstva obce  

1. Určení ověřovatelů zápisu 
(§  95 odst.  1 zákona o obcích) 
a zapisovatele

2. Schválení programu
3. Volba starosty, místostarosty a 

dalších členů rady obce
a) určení počtu místostarostů
b) určení funkcí, pro které budou 

členové zastupitelstva obce 
uvolněni (§ 71 odst. 1 písm. a/
zákona o obcích)

c) určení způsobu volby starosty, 
místostarosty a dalších členů 
rady obce

d) volba starosty
e) volba místostarosty
f) stanovení počtu členů rady obce
g) volba členů rady obce

4. Zřízení finančního a kontrolního 
výboru
h) určení počtu členů finančního 

a kontrolního výboru
i) volba předsedy finančního 

výboru
j) volba předsedy kontrolního 

výboru
k) volba členů finančního výboru
l) volba členů kontrolního výboru

5. Rozhodnutí o odměnách za výkon 
funkcí neuvolněných členů zastu-
pitelstva (zákon č. 128/2000 Sb., 
o obcích ve znění § 72 odst. 2)

6. Diskuse
4. Zastupitelstvo obce Strání schva-

luje zvolení jednoho místostarosty  
5. Zastupitelstvo obce Strání určuje 

funkci, kterou bude člen zastupitelstva 
vykonávat jako dlouhodobě uvolněn, 
a to funkci starosty 

6. Zastupitelstvo obce Strání určuje 
funkci, kterou bude člen zastupitelstva 

vykonávat jako dlouhodobě uvolněn, 
a to funkci místostarosty

7.  Zastupitelstvo obce Strání určuje 
způsob volby, a to veřejných hlasováním 

8. Zastupitelstvo obce Strání volí 
starostou obce pana Antonína Popelku

9. Zastupitelstvo obce Strání volí 
místostarostou obce pana Mariana 
Flekače

10. Zastupitelstvo obce Strání sta-
novuje pět členů rady obce

11. Zastupitelstvo obce Strání volí 
další členy rady obce: pana Mgr. Davida 
Smetanu,     pana  Mgr. Hynka Horňáčka 
a pana MUDr. Vladimíra Luzara

12. Zastupitelstvo obce Strání zři-
zuje finanční výbor a kontrolní výbor. 
Oba výbory budou   pětičlenné.

13. Zastupitelstvo obce Strání volí 
předsedou finančního výboru pana Ing. 
Martina Havlíka

14. Zastupitelstvo obce Strání volí 
předsedou kontrolního výboru paní 
Mgr. Annu Mimochodkovou

15. Zastupitelstvo obce Strání volí 
členy finančního výboru:

pana Antonína Zámečníka
paní Janu Mimochodkovou
paní Ing. Marcelu Mahdalovou
pana Ing. Petra Kadlčka
16. Zastupitelstvo obce Strání volí 

členy kontrolního výboru:
pana Josefa Bruštíka
pana Petra Šupáka
pana Jana Havlíka
pana Ing. Dalibora Stupku
17. Zastupitelstvo obce Strání 

v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) 
zákona č. 128/2000Sb., o obcích (obec-
ní zřízení), ve znění pozdějších předpisů 
a dle Nařízení vlády o výši odměn členů 
zastupitelstev územních samospráv-
ných celků č. 318/2017 Sb. ve znění od 
1. 1. 2018, stanovuje měsíční odměnu 
za výkon jednotlivých funkcí neuvolně-
ným členům zastupitelstva obce takto:

• člen rady obce 5.000,- Kč
• předseda výboru nebo  komise 
3.200,- Kč
• člen výboru nebo komise 2.800,- Kč
• člen zastupitelstva bez dalších 
funkcí 1.500,- Kč
V případě souběhu výkonu více funkcí 

neuvolněných členů zastupitelstva 
obce se stanovuje odměna jako souhrn 

odměn za výkon funkcí člena rady obce, 
předsedy výboru nebo komise a člena 
výboru nebo komise ve výši jednotlivých 
odměn schválených zastupitelstvem 
obce. Odměna bude poskytována od 
2. listopadu 2018. V  případě nástupu 
náhradníka na uprázdněný mandát 
člena zastupitelstva obce bude 
odměna poskytována ode dne složení 
slibu. V  případě budoucích změn 
v  obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne zvolení 
do příslušné funkce. 

Antonín Popelka, starosta obce

Poděkování
Obec Strání děkuje p. Františku Stýs-

kalovi, který věnoval vánoční strom 
zdobící náměstí U Zámečku. Díky za 
tento dar.

Marian Flekač, místostarosta

Vodné-stočné 2019
Pro rok 2019 je stanoveno: 

• vodné 32 Kč/m³ + 15%DPH
• stočné 33,- Kč/m³ + 15%DPH

Za rok 2018 bude fakturováno vod-
né 31 Kč a stočné 32 Kč + DPH. 

Každoroční navyšování je dáno pod-
mínkou dotací na rekonstrukci ČOV 
a úpravny vody (v letech 2014 – 2016).

Radka Breznická

ZPRÁVY Z OBCE
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Třídění odpadu
Od listopadu 2016 probíhá v  naší 

obci svoz tříděného odpadu, který je 
označen čárovými kódy.  Pytle jsou 
sváženy v  části Strání v  úterý v  sudý 
týden, v části Květná ve čtvrtek v sudý 
týden. Po svozu jsou pytle uloženy do 
haly na sběrném dvoře. Poté následuje 
jejich vizuální kontrola a vážení. Neza-
pomínejte na to, že hmotnost pytle s vy-
tříděným plastem musí být mezi 2,5 až 
4,5 kg, pytel s vytříděným papírem nebo 
plechovkami musí vážit mezi 5 až 10 
kg. V  případě, že bude hmotnost pyt-
le menší nebo naopak větší, nebudou 
vám přičítány ekobody, které budou vy-
hodnocovány na konci roku. 

Bohužel se často setkáváme s  tím, 
že občané do pytlů shromažďují coko-
liv a nejedná se v těchto případech ani o 
plast ani o papír. Žádáme proto občany, 
aby tyto pytle využívali pouze na vytří-
děný plast, papír nebo plechovky. Při 
svozu budou sbírány pouze průhledné 
pytle, které získáte zdarma na obecním 
úřadě. Neprůhledné pytle a pytle s ob-
sahem, který pro tento svoz není urče-
ný, budou ponechány na místě!!!

Dagmar Nováková

ADVENT: 
cesta mající svůj
smysl i cíl

Začal advent a s ním i nový liturgický 
rok.

Čtyři neděle se nesou ve znamení 
očekávání příchodu Spasitele.

Náplní adventu není jen úklid domo-
va, ale také v srdci a duši. „Advent je 
časem, v němž se uprostřed nevěřícího 
světa stává viditelným něco ze světa 
ztracené víry,“ staví papež Benedikt XVI. 
alternativu proti pojetí adventu jako 
doby „hektičnosti, stresu a kšeftů“.

Advent je čas očekávání. Čas očeká-
vání, jenž rodí novou naději, že se bu-
deme moci vrátit na cestu, kterou jsme 
už tolikrát opustili. Čas očekávání, který 
nás učí trpělivosti a pokoře. Nepromeš-
kejme tento nabídnutý čas milosti.

Jsou slova, která mají pro člověka 
velký význam. Jsou to slova laskavá, 
vstřícná, plná naděje a potěšení. Slova, 
která každý z nás slyší tím raději, čím 
déle je odloučen od těch, které miluje-
me. Mám tě rád, neodcházej, miluji tě, 
je mi s tebou hezky, přijď, ať se ti daří, 
měj se krásně, vrať se.

Přijď – slovo, které nás spojuje s dru-
hými. Slovo, které vytváří vztah. Slovo, 
skrze které už člověk není sám.

Přicházíme k tomu, co je věčné. Při-
cházíme k těm, kteří nás čekají. Příchá-
zíme k těm, kterým jsme ublížili, anebo 
oni nám. Přicházíme k sobě, kde je tře-
ba – ruku na srdce – také ladaco pokli-
dit, urovnat a sklidit.

Advent, to není intermezzo, mezičas, 
v němž se skoro nic neděje. Advent, to 
je příležitost a výzva vydat se na cestu, 
která má svůj smysl a Cíl.

Podle katolického deníku vybrala a upravila 
Karolína Flekačová

Program 
vánočních 
bohoslužeb            
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání

Po 24. 12. / Štědrý den 
Po celý den je možnost si vzít v kostele 
světlo z Betléma
15:00 hod. / mše svatá pro děti
22:00 hod / - mše sv. ze Slavnosti Naro-

zení Páně - „Půlnoční“

Út 25. 12. 
Slavnost Narození Páně
7.30 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá
13.00 - 18.00 / kostel bude otevřen 

k prohlídce betléma

St 26. 12. / Svátek sv. Štěpána, 
prvomučedníka
7.30 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá
17.00 hod. / Štěpánské koledování 

Čt 27. 12.
Svátek sv. Jana Evangelisty
7.00 hod. / mše svatá s žehnáním vína

Pá 28. 12.  
Svátek betlémských Mláďátek
17.30 hod. / mše svatá

So 29. 12.  
18.15 hod. / mše svatá ze Svátku Svaté 

Rodiny

Ne 30. 12. / Svátek Sv. Rodiny 
Ježíše, Marie a Josefa
7.30 hod. / mše svatá
10.30 hod. / mše svatá

Po 31.12. / Sv. Silvestra
16:00 hod. / mše svatá na poděkování 

za uplynulý rok

Út 1. 1. / Nový rok - slavnost 
Matky Boží, Panny Marie
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
18:15 hod. / mše svatá

FARNOSTZPRÁVY Z OBCE
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Beseda 
o přírodním stra-
vování s Markem 
Smetanou

Ve čtvrtek 4. října 2018 v 17:00 hodin 
se konala v multifunkčním sále beseda 
s  výživovým poradcem Markem Sme-
tanou na téma „Jest, jak sa patří“. Vý-
živový poradce nás velmi dobře poučil 
o tom, jak se správně stravovat a jak 
celkově žít, aby tělo fungovalo tak, jak 
má. Vysvětlil nám, proč bychom se měli 
stravovat zdravě, jak rozpoznat kvalitní 
potraviny, jaká jsou nejlepší výživová 
doporučení a jak správně sestavit jídel-
níček. V závěru byl prostor pro dotazy, 
čehož mnozí využili. 

Z  této besedy si všichni odnesli 
spoustu zajímavých informací. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Týden knihoven
Letošní již 22. ročník tradiční akce 

vyhlašované SKIPEM (Svazem knihov-
níků a informačních pracovníků) připa-
dl na první říjnový týden. Naše knihov-
na se do něho zapojuje už několik let. 
V  tomto týdnu probíhá řada aktivit od 
přihlašování nově registrovaných čte-
nářů zdarma (toho využilo celkem 65 
dětí a 12 dospělých), promíjení sankcí 
za prodlení a nevrácení knih včas, až po 
besedy, autorská čtení, výstavy a další 
podobné akce. Po celý týden proběhly 
informativní besedy pro žáky ZŠ. 

Týden knihoven jsem zahájila bazár-
kem vyřazených časopisů a knih. V  le-
tošním roce bylo vyřazeno 3000 knih, 
které byly poškozené, staré a nikdo si je 
už nepůjčoval. 

V  rámci týdne knihoven navštívili 
knihovnu žáci ze 3, 4 a 6. tříd. Žáci byli 
seznámeni se službami, které knihovna 
poskytuje. Cílem besedy bylo ukázat 
dětem, jak se knihy označují a rozlišují, 
aby si je každý snadno našel. Také jsme 
si řekli, co je kniha, z čeho se skládá, a 
kdo je spisovatel a ilustrátor.  Dětem se 
v knihovně líbilo, a někteří čtenáři si půj-
čili i hodně knih. Na závěr žáci dostali 
záložku do knížky a malou sladkost.

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Provozní doba 
v knihovně a IC
v čase Vánoc
Pátek 21. 12. ____________  9:00 - 12:00
Čtvrtek 27. 12. _____________ ZAVŘENO
Pátek 28. 12. ______________ ZAVŘENO
Pondělí 31. 12. _____________ ZAVŘENO
Středa 2. 1. ______________ 9:00 - 12:00
Čtvrtek 3. 1. _ 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Novinky 
z knihovny
Beletrie: 
Nejlepší pro všechny - Soukupová, P
Květy zla - Baudelaire, CH
Veselí - Třeštíková, R
Hádanka jménem Oliver - Nugent, L
Do posledního dechu - Castillo, L
Potopa - Ohlsson, K
S láskou Luisa - Metzger, B
Svatba naoko - Watson, Jo
Tohle je má píseň - Yaxley, R
Všechno je možné - Strout, E
Hra na lháře - Ware, R
Umělec na ostří nože - Welsh, I
V dobrém i zlém - Bernátová, G
Nechci lásku nebeskou  - Bennetto, C
Pád do tmy - Janečková, K
Aligátor v koupelně - Langdale, C
Jednosměrná jízdenka - Forman, J
Dopis ze záhrobí - Dán, D
… i v tom nejhorším - Bernátová, G
Osud tančil charleston - Kubátová, T
Ztichlý dům - Blackhurst, J
…a štěstí osleplo - Řeháčková, V
Nejlepší víkend - Hartl, P
Bláznivé pokušení - Benková, J
Heřmánkové údolí - Körnerová, H
Noc, kdy zmizela Bea - Schaffhausen, S
Přichází čas pomsty - Černucká, V
Strážce nádrže - Svěrák, Z
Vždycky je to manžel - Campell, M

Literatura pro mládež: 
Gargamel a šmoulové - Peyo, 
Kamarádky ze zámku - Harrison, P
Tajemství spolku Horse - Walden, E
Děsná dvojka dělá psí kusy 3 - Barnett, M
Staré řecké báje a pověsti pro děti 
- Drijverová, M
Lenčiny katastrofy - Pantermüler, A

Naučná literatura: 
Chřiby záhadné a mytické 13 - Jilík, J
Sborník velehradský 
Postav si svou postavu - Bartáková, N

Marcela Schönbaumová, knihovnice
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Pravidelné setká-
vání v knihovně 
s žáky 6 a 8. tříd 

Tito žáci se naučili chodit do knihov-
ny pravidelně v  hodinách literatury 
a vyhledávat si z knih různé informace 
z rejstříku a pracovat s obsahem knih.  

Ve čtvrtek 15. listopadu zavítali do 
knihovny žáci ze 6. tříd, zaznělo téma“ 
Helena Zmatlíková“ k výročí jejího naro-
zení, od něhož uběhlo 95. let. Povyprá-
věla jsem jim o jejím životě a díle a na 
závěr dostali úkol, který jim zadala paní 
učitelka Jančová. Do svých čtenář-
ských deníků měli namalovat typické 
postavy a rysy, podobně jak malovala 
Helena Zmatlíková. 

Tyto děti si chodí pravidelně půjčovat 
knihy, které si čtou v rámci čtenářského 
kroužku. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Ztracené pyramidy
V úterý 25. 9. 2018 se přišla o své zá-

žitky a nabyté znalosti podělit do sálu 
vedle íčka paní učitelka Irena Michalčí-
ková. Připravila si pro nás cestopisně 
- historickou besedu s názvem „Ztra-
cené pyramidy v Andách, Peru“. Měla 
nachystaný dokumentární film o pyra-
midách, který jí přeložila paní Zuzka Ku-
sendová ze španělštiny (protože česká 
verze dokumentu neexistuje). Poutavý 
dokument doplněný osobními zážitky 
z místa si prohlídlo a vyslechno asi 30 
posluchačů a vesměs našich věrných 
návštěvníků těchto cestopisných besed 
pořádaných knihovnou a IC. Potlesk byl 
velkým poděkování za práci, kterou si 
s přípravou besedy obě děvčata daly.

Děkujeme a budeme se těšit na dal-
ší cestování po Peru. Máme slíbeno, že 
příště se bude i vařit!

Barbora Macková

Baby bazar
Podzimně-zimní bazárek dětského 

oblečení, obuvi, hraček a sport. potřeb 
se letos uskutečnil od 10. do 12. října 
2018 v prostorách multifinkčního sálu 
vedle IC. Prodejců bylo tentokrát skoro 
víc než nákupčích... ale i tak se prodalo 
zboží asi za 8000,-, což je hezké. Moc 
děkuji holkám Iloně a Sabině za pomoc 
s organizací. Bude zájem i o jarně-letní 
bazárek? Dejte vědět, maminky.

Barbora Macková, IC

Uspali jsme broučky 
Na předposlední říjnový den jsme na-

plánovali 14. lucerničkový průvod. Nakou-
pili jsme pro děti sladkosti – za to patří dík 
milým sponzorům V.S.B.P. s.r.o. a VASTAP, 
s.r.o., na Zámečku nám navařili pro děti 
horký čaj a podruhé i námořnický svařák, 
který byl ke koupi v cíli. Po setmění přesně 
v 17:00 nám začaly z místního rozhlasu 
znít dětské písničky a my se vydali na po-
chod s lucerničkami a lampiónky. Děti ze 
Květné vycházely od sklárny, kde nasbíraly 
listí potřebné na zakrytí brouka v cíli. Děti 
ze Strání vycházely od Zámečku a také 
si v košíku nesly spoustu listí. Lucerničky 
i dětská očka plná radosti a očekávání zá-
řily do tmy. Do pochodu nám foukal silý, 
naštěstí né moc mrazivý, vítr. V cíli již čekal 
veliký brouk Míla a jeho parťačka beruška 
Baruška. S paní učitelkou si děti zacvičily 
šněčí rozcvičku, zazpívaly jsme písničky 
od včelích medvídků a pak už nám jen 
scházela ukolébavka pro brouka Mílu. Ten 
si ustlal svou postýlku z listí a uložil své vel-
ké broučí tělo… V tom přišla chvíle pro děti 
a jejich suché listí, s velkým gustem ho až 
po uši zasypaly. To byla teploučká peřina! 
S dětmi jsme si slíbili, že na se jaře 
sejdeme zase a broučky společně 
probudíme. Třeba opět ve Štrbáni! 
Děkuji za výbornou spolupráci všem, kte-
ří nezištně pomohli, jak s dovážkou, tak 
s muzikou, s focením, s prodejem svařá-
ku, s organizací dětí, půjčením stolů apod. 
Měli jsme šikovné berušky pomocnice 
a  moc hezky jim to všem šlo. Budeme 
se těšit na spolupráci i při dalších akcích.  
Usnul a spí, mravenec lesní v hromádce za 
kapradím…

Barbora Macková, IC
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Červený kříž 
ve Květné 
předvánočně...

Výstavka perníčků a předvánočních 
dekorací ve Květné, kterou již tradičně 
pořádá Červený kříž ve spolupráci s IC 
Strání, se vydařila. Letos poprvé jsme 
se také zapojili do dobročinné akce „Vá-
noční hvězda“ pro nadaci Šance, Zakou-
pením hvězdy, jsme pomohli naplnit sny 
nemocných dětí z Hematoonkologické-
ho oddělení Dětské kliniky v Olomouci. 
Prodalo se všech 100 rostlin, které těď 
zdobí váš vánoční domov. Na účet na-
dace jsem poslala 11.000,- . Perníčky, 
svíčky, jehličí i vanilkové rohlíčky pro-
voněly sál Restaurace na Huti. Prodejci 
z řad našich věrných, prodávali nádher-
ně zdobené perníky, andílky, adventní 
věnce, betlémky a postavičky z šustí, 
čepice, čelenky, sponečky a jiné milé 
radosti. Děti tvořily ve vánoční dílničce 
a odnesly si krásné výrobky. Děkujeme 
Vám všem, kteří jste přišli, a přispěli na 
vánoční balíčky pro naše spoluobčany 
v domovech důchodců a ústavech so-
ciální péče. Díky všem dobrovolnicím 
z Červeného kříže Květná i všem ostat-
ním, kteří pro akci pomáhají. Děkujeme 
rovněž vedení Restaurace na Huti za 
bezplatné pronajmutí prostor a dobrou 
spolupráci.

Barbora Macková, IC

Svatomartinské 
hody ve Květné

Letošní hody ve Květné vyšly na so-
botu 10. 11., slavil se svátek sv. Mar-
tina. Obec Strání ve spolupráci s  dob-
rovolníky ze Šajbatýmu pro Vás na 
tento den uspořádala pestrý program 
v areálu tenis. kurtů ve Květné. Byl zde 
postaven velkokapacitní stan s vyhří-
váním. Pod ním od 15 hod. probíhala 
zábavná show pro děti. Byl k dispozici 
simulátor Formule1, který se hlavně 
klukům hodně líbil a stala u něj neustá-
le fronta.  Byly připraveny soutěže, ta-
nečky s Mickeymausem a Miny a taky 
malé kouzelnické vystoupení. Orga-
nizátoři měli pro děti připravený také 
popcorn, to bylo radosti! Bylo vidět, že 
se děti i s rodiči se moc dobře bavili. 
Velkým tahákem byla i domácí za-
bíjačka, a výborné domácí vdoleč-
ky, které už tři dny dopředu chystala 
parta dobrovolníků Šajbatým. Bez 
nich by se tato akce vůbec neusku-
tečnila. Postaraly se i o prodej hor-
kých nápojů a občerstvení celkově. 
Na 17.30 jsme pozvali BigBand ZUŠ Znoj-
mo a kluci (i jedna děvčica) to perfektně 
rozparádili a dokonce pár párů a dětí roz-
tančili. Byli výborní, muzikanti i tanečníci. 
BigBand pak kolem 20:00 vystřídala 
"dvojka", co si říká Vastaband a taky 
super zahráli hlavně k tamci naši coun-
trysti Flower Creek. Dobrá nálada se 
přenesla až do pozdně večerních hodin. 
Všem těm, kteří se na této akci podíleli, 
patří veliký dík!

Barbora Macková, IC

Nové kompostéry
V rámci Mikroregionu Bílé Karpaty 

uvažujeme o tom, že se znovuzapojíme 
do projektu na pořízení kompostérů pro 
domácnosti.

Nejdříve ovšem musíme zjistit zájem 
občanů. Pokud byste tedy měli zájem 
o kompostét ZDARMA na vaši zahradu, 
přihlaste se na obecním úřadě u p. No-
vákové do 16. ledna 2019.

Přihlásit se mohou i občané, kteří již 
kompostér získali v roce 2014.

Neváhejte - pokud se nepřihlásíte do 
termínu, nebude možné pak kompostér 
získat.

Kdo z občanů bude mít případně zá-
jem o kompostér, nechť se nahlásí na 
obecním úřadě do 16. ledna 2019.

Požehnané Vánoce 

plné radosti s rodinou

a do nového roku 2019 

hodně zdraví, lásky 

a spokojenosti.

Bára a Marci, IC a knihovna

KNIHOVNA a IC
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Co všechno 
umí světlo

Co umí světlo? To je zajímavá otáz-
ka. Je třeba výborný běžec, který se 
jen tak neunaví. Kdyby světlo sportova-
lo, vyhrálo by určitě všechny závody v 
běhu. Světlo umí taky procházet místy, 
kudy neprojdeme. Sklo mu nedělá žád-
ný problém, jen se možná párkrát zlo-
mí. Ještěže světlo nemá kosti, protože 
by doktoři nestíhali léčit jeho zlomeniny. 
Světlo má i jiné vlastnosti. Jeho barvy 
mají něco do sebe, jednou je bílé jako 
stěna, jindy červené, modré, zelené. 
Světlo je zkrátka takový chameleon. 
Zajímavé je, že několik milionů kilome-
trů ze Slunce na Zem mu nedělá žádný 
problém, ale svítit ve vodních hlubinách 
nebude. Možná se nerado koupe, ale 
kdo ví? Světlo je s námi i v noci. Doká-
zali jsme si ho vyrobit, jenže ho použí-
váme tolik, že nejdou vidět zdroje světla 
daleko větší, ale více vzdálené. Jsou 
to hvězdy. Jak rád bych si lehl do trávy 
a díval se na ně. Jenže vidím pouze čer-
né nebe a světlo z ulice. Světlo je náš 
dobrý pomocník a život bez něj by si 
nikdo nedovedl představit.

žák 8.A

Branný den
V pátek 14. září 2018 se uskutečnil 

branný závod, který pro naše žáky při-
pravil Vojensko historický klub Východ-
ní fronta. Letos byl tento terénní závod 
obohacen o návštěvu 74. lehkého mo-
torového praporu, příslušníků pěší roty z 
Bučovic. Vojáci seznámili žáky se svou 
činností, předvedli ukázky zbraní a žáci 
si mohli vyzkoušet ovládání obrněného 
vozidla.

Během vyznačeného běžeckého okru-
hu se žáci zastavovali na deseti stano-
vištích, kde plnili různé úkoly z oblasti 
topografie, botaniky, zdravovědy, ale také 
hod na cíl, střelba, zdolávání překážek. 
Vyzkoušeli si též použití plynových ma-
sek a  práci s hasící technikou.

Všichni vítězové byli odměněni 
medailemi.

Velké poděkování patří Vojenskohisto-
rickému klubu Východní fronta za organi-
zaci celého branného závodu.

Kde domov můj
Slavnostní koncert spojený s verni-

sáží výstavy ke stoletému výročí repub-
liky, který se uskutečnil 12. listopadu 
2018, byl opravdu mimořádnou událos-
tí k  uctění významného výročí našeho 
státu. Akci připravili žáci ZŠ a ZUŠ Strá-
ní pod vedením svých učitelů. Výtvarní-
ci a keramici vytvořili svá díla s pomocí 
paní učitelky Lenky Blahové a Nikoly 
Jankových, hudebníky trénovali učitelé 
hudebního oboru ZUŠ Helena Milano-
vá, Hana Miklášová a Anna Přikrylová, 
Gabriela Popelková, Zdeněk Vanďurka, 
Antonín Daníček, a Samuel Bánovec. 
Literární práce odborně vedla paní 

učitelka Jana Jančová.  Chtěli jsme 
přimět účinkující i posluchače, aby se 
zamysleli nad tématy DOMOV, RODINA, 
VLAST, HRDINSTVÍ SOUNÁLEŽITOST 
A POSPOLITOST. Vzpomněli jsme také 
sedmisté výročí naší obce Strání a uvě-
domili jsme si, jaké máme štěstí, že 
žijeme tady a teď. Děkujeme všem vy-
stavujícím výtvarníkům a vystupujícím 
muzikantům a literátům. Není možné 
všechny vyjmenovat, bylo jich tolik…

Rádi bychom vás pozvali na Předvá-
noční muzicírování. Přijďte naše žáky 
podpořit v  pondělí 17. prosince 2018 
v 17 hodin do multifunkčního sálu.

Canisterapie
Naši školu navštívila paní Junaštíko-

vá se svým psem Tessie a dvěma další-
mi pejsky ve výcviku. Děti se dozvěděly 
spoustu zajímavostí o canisterapii ne-
boli léčbě pomocí psů a o výcviku psů 
záchranářů. Povídání bylo doplněno o 
krátká videa a také konkrétní ukázky 
výcviku psů.

Děkujeme, že jste 
podpořili tradiční 
sběr papíru

V pondělí 24. září 2018 se konal již 
tradiční sběr papíru. Vybralo se 7688 kg 
papíru a tím jsme pomyslně zachránili 
110 vzrostlých stromů. Děkujeme širo-
ké veřejnosti, rodičům, pedagogickým 
pracovníkům i žákům, kteří se aktivně 
zapojili. Finanční prostředky získané 
touto akcí jsou využity na vzdělávací 
programy pro naše žáky. Nejvíce papíru 
přivezli tito žáci:

1. místo:  Durďák Petr 4. B – 501 kg
2. místo: Želibabka Adam 7. B – 442 kg
3. místo: Bachan Jakub 5. A – 407,5 kg

VŠEM MOC DĚKUJEME A DOUFÁME, 
ŽE NÁS PODPOŘÍTE I PŘI JARNÍM 
SBĚRU.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

9



ZÁKLADNÍ ŠKOLA

10

Ani v letošním roce nechyběl cyklový-
let 9. ročníku po okolí Strání. Až na drob-
né závady a jiné menší nepříjemnosti 
proběhla cesta v poklidu, žáci byli s vý-
letem spokojeni a většina se dožadovala 
opakování celé akce. 

Listopad pak patřil žákům 1. stupně 
a florbalu ČEPS Cup. Děvčata se umís-
tila na velmi pěkném 5. místě, chlapci si 
v náročných zápasech vybojovali stejné 
umístění.

Začátkem prosince se v  naší tělo-
cvičně uskutečnil další ročník Straňan-
ské laťky. Soutěže ve skoku vysokém 
se kromě naší školy zúčastnili také žáci 
z  Uherského Ostrohu, Dolního Němčí, 
Nivnice a Podolia. Výkony byly v  letoš-
ním roce velmi vyrovnané, každá škola 
si odnesla alespoň jeden z pohárů, které 
do soutěže věnovala jako každý rok Cer-
va crystalite. Z našich závodníků si cenu 
odnesl Daniel Drobný (7. A) za 1. místo 
a Edita Macíčková (6. B) za 3. místo.

100 leté výročí 
založení republiky

Stoleté výročí založení republiky se 
již nebude opakovat, je to výjimečná 
událost. Naše škola si založení republi-
ky náležitě připomněla - projektové vy-
učování, přednášky, nejrůznější tvoření 
s danou tematikou a v neposlední řadě 
také zajímavou akcí, do které se zapoji-
li všichni žáci a učitelé naší školy. Žáci 
a učitelé si oblékli trička v barvách triko-
lóry a následně vytvořili ze svých těl vlaj-
ku České republiky, srdce a číslici 100.

Děkujeme všem žákům, učitelům 
a  SMEDOMA za zorganizování této 
krásné akce, která byla příjemnou vzpo-
mínkou na tuto výjimečnou událost! 

Odkaz na video naleznete na webo-
vých stránkách školy: www.zsstrani. cz

Petra Stupková

Sportujeme …
S nástupem nového školního roku se 

nám rozběhla také sezóna sportovních 
soutěží. Hned 18. 9. jsme se zúčastni-
li Sprinterského víceboje v  Uherském 
Brodě.  Zde se povedlo našim nejmlad-
ším účastníkům ze 4. a 5. třídy získat 
dvě 3. místa, a to jak v kategorii chlap-
ců, tak v kategorii dívek. V kategorii jed-
notlivců si navíc Viktor Želibabka (4. B) 
odnesl medaili za 2. místo a Tereza 
Knotová (4.B) za 3. místo. Viktor si také 
obhájil 2. místo v  superfinále čtyř nej-
lepších běžců.

Hned 27. 9. jsme se vydali za hranice 
do Podolia (SK), kde naše spřátelená 
škola pořádala Atletický pětiboj. Druž-
stvo skončilo na krásném 4. místě s jen 
velmi těsným bodovým rozdílem.

Velmi deštivé a studené počasí nás 
pak provázelo 4. října na Přespolním 
běhu v  Uherském Ostrohu. Díky druž-
stvu starších děvčat a družstvu mlad-
ších hochů jsme si domů přivezli 2 po-
háry za 3. místa.

Poděkování 
Během letních prázdnin naše ško-

la prošla opět částečnou rekonstruk-
cí. Celkové úpravy proběhly v  přízemí 
budovy pavilonu C, tedy v prostorách 
šaten. Proběhla zde výměna elektroin-
stalace, kamer, podlahové krytiny, ale 
také oprava a nátěr drátěných šaten, 
které celý prostor projasnily a rozzáři-
ly. Dále byl zaveden vstup do školy na 
čip, který již žáci využívají pro stravo-
vání ve školní jídelně. Jednotlivé části 
budov školy byly propojeny optickým 
kabelem, který umožňuje rychlejší pře-
nos dat. V prostorách nad tělocvičnou 
byla zahájena rekonstrukce sociálního 
zařízení – toalet a sprch pro žáky i naše 
zaměstnance. 

Všechny tyto rekonstrukce probíhají 
díky obci Strání, která naši školu neu-
stále podporuje v rozvoji a investuje do 
ní nemalé peníze. Díky obci byly již zre-
konstruovány prostory tříd a šaten, kte-
ré jsou velmi útulné a inspirují nejednu 
naši návštěvu. Doufáme, že obec bude 
nadále naši školu rozvíjet a dokončí 
ještě rekonstrukci v prostorách dílen, jí-
delny a ZUŠ. Děkují žáci a zaměstnanci 
školy!

Iva Stupková, ředitelka školy
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MŠ Strání, Květná
2.rok ŠVP PV  s názvem Objevujeme 

okolí je  v naší MŠ  rokem, kdy si bude-
me všímat věcí kolem sebe. Využijeme 
k  tomu své tělo, pomocí všech svých 
smyslů postupně objevíme kouzlo pří-
rody, naučíme se být její součástí a vy-
tvoříme si základní návyky a dovednosti 
týkající se správného životního stylu.

Proto jsme s dětmi postupně  po tří-
dách navštívili les, koncem podzimu ho 
uzamkli a popřáli zvířatům zimní  klid.

 Dětský folklórní soubor Straňánek se 
v letošním školním roce představí pro-
gramem o zbojnících s názvem: 

Můj otec byl dobrý, já mosím byť 
zbojník. 

Děti pod vedením paní učitelky Šárky 
Popelkové a paní ředitelky Jany Bruš-
tíkové nacvičily pásmo písní / většina 
čerpána s knihy Pavla Popelky-Řeče-
no písní/, říkanek a pohybových her, se 
kterými vystoupí v prosinci pro nejstarší 
obyvatele naší vesnice v restauraci Na 
Zámečku, pro rodiče v Mateřské škole 
Strání a pro širokou veřejnost v březnu 
na fašankovém festivalu v tělocvičně 
Základní školy Strání.

Na okna obrázky maluje mráz, zima 
nám hlásí, že už je tu zas…o tom se pře-
svědčily nejen děti z dětského souboru 
Květňánek, ale všichni, kdo si s nimi  při-
šli zazpívat k Rozsvěcování vánočního 
stromu ve Květné. Také děti z Květňánku 
potěšily svým vánočním pásmem naše 
nejstarší spoluobčany na Zámečku ve 
Strání a pro rodiče si připravily vánoč-
ní pohádku O jedličce, do které zapojily 
i své nejmladší kamarády z  mateřské 
školy.

Děkujeme rodičům a ostatním pří-
znivcům naší školky za spolupráci 
při společných akcích, za sponzorské 
dary a veškerou pomoc, kterou nám 
věnujete. Srdečně děkujeme.

Aktivně jsme se zapojili s  kamarády 
a  rodinami do tělovýchovného národ-
ního projektu Sokola „ Svět nekončí za 
vrátky, cvičíme se zvířátky“.  Cílem je 
posílit zdatnost našich dětí a především 
radost z pohybu.

Každá třída připravila pro rodiče cvi-
čení podle možností dětí. Od nejmlad-
ších po nejstarší, všichni cvičili s elánem 
a radostí. Dokonce děti ve Květné využily 
ke cvičení prostory zahrady.



Ano je tomu tak, jako v běžném ži-
votě ani u fotbalistů tomu není jinak. 
Jsme na konci roku, ve kterém se opět 
událo v  našem klubu hodně význam-
ných událostí a lze při vší skromnosti 
bez nadsázky konstatovat, že právě 
končící rok můžeme považovat za další 
z úspěšných roků.  Náš klub FC Strání, 
jehož předchůdci byly FSK Strání a poz-
ději Jiskra Strání-Květná, oslavil v tomto 
roce kulaté 90. výročí od svého založení. 
Toto významné jubileum bylo připome-
nuto koncem června v rámci Dne spol-
ků v  naší obci, na který navázalo přá-
telské setkání, které se uskutečnilo 30. 
listopadu ve Dvoraně. Na něm se sešli 
bývalí i současní činovníci, dobrovolníci 
klubu, kteří se různým způsobem, ať už 
jako trenéři, hráči či funkcionáři, podíleli 
na jeho chodu a zasloužili se o to, že se 
klub dostal v dobré kondici až do dneš-
ních dnů. 

I jednotlivá klubová družstva přispě-
la významně k  oslavám jubilea. Naši 
dorostenci vyhráli s  velkým náskokem 
krajskou soutěž a postoupili do krajské-
ho přeboru. V  něm hrají velmi důstoj-
nou roli, přezimují na pěkném pátém 
místě. Taktéž B mužstvo složené ve-
směs z  našich domácích odchovanců 
přispělo k výročí postupem do vytouže-
ného okresního přeboru a tam si vede 
zdatně. „A“ mužstvo se v  premiérové 
sezóně dokázalo zachránit v Moravsko-
-slezské divizní soutěži. Už jen tyto tři 
skutečnosti musí znít pěkně, ale nesmí-
me taktéž zapomínat na naši nejmenší 
mládež, která ve svých kategoriích hra-
je na předních příčkách. Na to už jsme 
si my i naši soupeři zvykli.  Kdyby někdo 
tyto skutečnosti popsal někdy před 5-6 
lety, tak bychom tomu asi těžko věřili.  
Je to známka, že se fotbalu ve Strání 
daří a chtě-nechtě musí i kritici pomě-
rů uznat, že to nebude náhoda. Za tím 
vším jsou desítky hodin obětavé práce 
našich trenérů mládeže, hráčů i dobro-
volných funkcionářů. Zkrátka Strání je 
na regionální fotbalové mapě význam-
ná kóta. Ale abychom moc nezpychli, 
je potřeba v  nastaveném trendu dále 
pokračovat. Říká se, že je jednodušší 
se k určité pozici dostat, ale už je těžší 
nastavený trend udržovat. Z tohoto dů-
vodu jsou před námi další výzvy jak náš 
klub dále rozvíjet.  V letošním roce jsme 
po letech planých nadějí položili základy 

ke konkrétní těsnější spolupráci se sou-
sedními kluby – s  Březovou a částeč-
ně i s Horním Němčím.  Zejména nově 
vzniklý projekt spolupráce v  kategorii 
mládeže s  Březovou (přípravky, žáci) 
by měl přinést užitek pro oba kluby. 
Tak jako vše nové má ještě tento pro-
jekt svoje prvotní počáteční bolesti, ale 
nadšená práce a odhodlání našich mla-
dých trenérů, kteří se mládeži věnují, je 
příslibem úspěšného naplňování před-
pokladů. Jen pro představu veřejnosti 8 
dětí z Březové se fotbalově rozvíjí pod 
vedením našich trenérů v našem klubu. 
Je pro nás čest, když rodiče těchto dětí 
trvají na tom, aby jejich děti mohly tré-
novat i hrát u nás ve Strání-Květné.

Dalším velmi významným mez-
níkem v  historii klubu a také obce je 
rekonstrukce sportovního centra na 
Zelničkách. Objekt stávajících kabin a 
zařízení, které k nim patřilo, sloužily cca 
50 let a už nevyhovovaly požadavkům 
doby, jak po stránce hygienické, kapa-
citní, včetně stavu inženýrských sítí.  
Stavba se rozjela po administrativních 
průtazích začátkem července. Aktuálně 
je dokončena hrubá stavby včetně fa-
sády, dokončeny jsou přípravné práce 
na elektroinstalacích NN, SLP, topení, 
omítky a pracuje se na dokončení in-
teriéru. Realizační firma se prezentuje 
velmi dobrou organizací práce. Stavbu 
provádí, což mohli návštěvníci areálu 
při domácích zápasech sami posoudit, 
ve velmi svižném tempu. Stavba rostla 
od léta doslova před očima.  Nejsou na 
místě kritické zmínky a pochybnosti o 
dodavatelské firmě. Práce probíhají bez 

zásadních průtahů a všichni věříme a re-
álný aktuální stav tomu nasvědčuje, že 
na první jarní zápas doma už budeme 
využívat naše nové zařízení. V minulém 
zpravodaji bylo vizionářsky zmíněno, že 
„výsledek bude stát za to“. Věřím, že vět-
šina našich občanů podporujících tuto 
investici může už tuto skutečnost po-
tvrdit, i když dílo ještě není zcela dokon-
čeno. Nově zbudované sportovní cent-
rum se stane chloubou obce po stránce 
sportovní, společenské i architektonic-
ké a občané Strání-Květné na něj mo-
hou být pyšní.  Dokončené dílo nebude 
sloužit jen úzkému okruhu přespolních 
hráčů (jak někdy slýchám), ale zejména 
taktéž naší početné členské základně 
čítající 132 členů mládeže. Vybudované 
wellness zařízení, jež je součástí objek-
tu, bude nabídnuto k využití i široké ve-
řejnosti. Jistě bychom si zajisté všich-
ni přáli v obci také multifunkční objekt 
(chci věřit, že naše moudré vedení obce 
bude na této myšlence usilovně praco-
vat), ale v situaci, která se naskytla, by 
bylo pošetilé rekonstrukci sportovního 
centra neprovádět.  

Další novinkou je, že v letošním roce 
bylo zdárně dokončeno osvětlení tré-
ninkového hřiště. Na hřišti bylo insta-
lováno 6 stožárů zajišťujících osvětlení 
plochy, kterou bude tímto možno vyu-
žívat k tréninku i za snížené viditelnos-
ti a  tím šetřit prostředky za pronájmy 
přespolních ploch. Tohoto už bylo hoj-
ně využíváno všemi družstvy ve zkracu-
jících se podzimních dnech, která si tak 
mohla prodloužit tréninkový proces až 
do měsíce listopadu.

Fotbalový rok je u konce...
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Stručné rekapitulace čin-
nosti jednotlivých družstev

Kategorie školička  
Do této kategorie nám rodiče stá-

le přihlašují nejmenší dítka, z  čehož 
máme radost. V zimních měsících pro-
bíhají tréninky  v tělocvičně,  od jara na 
hřišti se jim věnují pánové Jenda Audy, 
Marcel Roig, popřípadě  Jirka Moravčík 
a Michal Straňák st.. Celkem máme 
v této kategorii 15 malých dětí, z nichž 
nám třeba vyrostou  noví Frühaufové…

Kategorie přípravek
V klubu máme starší a mladší příprav-

ku, které hrají okresní přebor – věnují se 
jim Radek Janiga – mladší přípravka, 
Pavel Tóth – starší přípravka a  nově 
s dětmi pomáhají Pavel Vintr (Jurena), 
který se stará s  Pavlem Tóthem ješ-
tě o  společné družstvo FC Strání „B“/ 
Březová, a Petr Šupák, který se věnuje 
taktéž starší přípravce. Vedení a orga-
nizace těchto družstev klade na trenéry 
velkou časovou zátěž, je potřeba jim 
za jejich velmi prospěšnou práci, která 
bude sklízet plody v  budoucnu, podě-
kovat. Pro kompletní informovanost je 
potřeba ještě zmínit, že společné druž-
stvo FC Strání „B“/ Březová hraje okres-
ní soutěž. 

Kategorie žáků
Stále máme dvě kategorie, které hra-

jí krajskou soutěž. Starší žáky – má na 
starosti Tonda Zderčík (Faktor) a mlad-
ší žáky, kterých je pro Vaši představu 
celkem 21, vedou Venca Šidlo a Igor 
Lancůch. Obě družstva se ve svých  ta-
bulkách soutěže umísťují do 3. místa.

Určitým oslabením je odliv našich 
nejlepších žáčků do Slovácka (D.Eli-
áš, z dřívějška už tam  máme Radima 

Zámečníka a Adama Zimčíka)  a Uh. 
Brodu (z rodinných důvodů Jirka Popel-
ka). Ovšem klub bude tento trend vždy 
podporovat.

Kategorie dorost
Jak už bylo popsáno výše, náš do-

rost hraje krajský přebor a kluci si ve-
dou velmi zdatně. Družstvo trénuje Víťa 
Bělohlávek, jako vedoucí mužstva je u 
kluků Juraj Dubový.  Mužstvo už moc 
nemůže počítat s bratry Čaňovými, ne-
boť tito bývají využíváni v kádru A muž-
stva. Dorůstají nám tam ovšem další 
šikovní kluci, jen namátkou – Ondra Ko-
laja, Martin Žajgla, Dan Jurásek, Patrik 
Havlík. Po skončení sezóny nás čeká 
generační obměna, všichni tito kluci 
přejdou do kategorie dospělých. Je po-
třeba nebát se těmto klukům už na jaře 
dávat prostor (když se naskytne) v ka-
tegorii dospělých.

B mužstvo 
B mužstvo nám hraje v  okresním 

přeboru a vede si v něm nad očekávání 
dobře. Přezimuje na 3. místě, což jsme 
asi ani nečekali. Je to zásluhou hlavně 
starších zkušených kluků, kteří mohou 
být příkladem mladším hochům v  pří-
stupu.  Už v blízké budoucnosti je před 
námi očekávaná generační obměna, 
dorůstají nám ovšem velmi nadějní 
dorostenci, kteří jsou příslibem pro do-
spělé kategorie. Je potřeba najít odva-
hu na jejich zapracovávaní do mužstev 
dospělých, a nemusí to skončit jen 
u B mužstva….

A mužstvo
Nakonec jsem si nechal A mužstvo, 

jak bylo popsáno výše, hoši se udrže-
li v  MSD-D a od podzimu startují opět 
v  této soutěži.  U mužstva skončil těs-
ně před začátkem sezóny dlouholetý 
trenér Zdeněk Šebesta, nahradil ho Igor 
Gučík ze Slovenska, který u nás dříve 
působil hráčsky.  Mužstvo nebylo ten-
tokrát doplněno o zvučná jména, přišli 
k nám pracovití hráči ochotní se podřídit 
pro úspěch kolektivu.  Hoši si vedou nad 
očekávání dobře, po podzimu přezimu-
jeme na 11. místě s  bodovým ziskem 
17 bodů, což je určitě úspěch. Zejména 
s  ohledem na odchody některých hrá-
čů a rekonstrukci domácího areálu, kdy 

jsme hráli 10 zápasů na hřištích soupe-
řů. Na jaře v novém areálu budeme mít 
domácích zápasů více, takže si fanouš-
ci dojdou na své… 

Ještě bych měl drobnou poznámku 
k zamyšlení. Někdy se ozývají hlasy od 
některých tradičních fanoušků, že na 
domácí fotbal nechodí z důvodu, že za 
nás hrají vesměs cizí hráči. Je to jejich 
volba, s  tím se opravdu aktuálně nedá 
nic dělat.  Dalo by se předpokládat, že 
fanoušek jde obvykle na dobrý fotbal…  
Byl jsem jako jeden z  více našich fa-
noušků na posledním mistrovském zá-
pase v Lanžhotě, ve kterém jsme remi-
zovali po pěkné oboustranné hře 2 : 2.  
Obec Lanžhot je co do počtu obyvatel 
(aktuálně 3770 obyvatel), podmínek, 
mentality aj. srovnatelná s naší obcí. Na 
zápase bylo přítomno 410 platících di-
váků a v zápase za domácí nastoupil je-
den domácí odchovanec (i ten je ze sou-
sedních Tvrdonic), všichni ostatní byli 
přespolní, většinou z blízkého Sloven-
ska.  Za Strání nastoupili do základní se-
stavy 4 hráči a jeden pak během zápasu 
(a to se z rodinných důvodů omluvil ješ-
tě Jarek Mimochodek).  Nechtěl bych 
tyto řádky skončit konfrontačně, ale cítil 
jsem potřebu tuto informaci fanouškům 
a čtenářům sdělit.  Smyslem naší prá-
ce samozřejmě musí být v  první řadě 
výchova naší mládeže, aby tato měla 
možnost sportovního vyžití a ti nejlepší 
třeba jednou zaujali místa v družstvech 
dospělých kategorií třeba v ještě větším 
počtu než je tomu dosud…

Ještě bychom chtěli závěrem podě-
kovat všem věrným fanouškům za pod-
poru během celého fotbalového roku, 
které si vážíme a věříme, že nám zacho-
váte přízeň i nadále. 

Všem fanouškům, podporovatelům 
a čtenářům zpravodaje přejeme po-
žehnané a radostné vánoční svátky, do 
nového roku pevné zdraví a hodně pěk-
ných sportovních zážitků. Těšíme se na 
setkávání s Vámi při jarních zápasech v 
nově vybudovaném sportovním centru 
na Zelničkách!!

   Za FC Strání  
Josef Šidlo, místopředseda klubu
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Dne 25. 8. 2018 se nám podařilo ve 
spolupráci s  místními nadšenci moto-
krosu uspořádat první ročník motokro-
sových závodů, kterých se zúčastnilo 
53 jezdců. Celkem se závodilo v 8 kate-
goriích. Každá kategorie byla osazena 
místním závodníky, kteří se na závody 
nesmírně těšili. Počasí nám pro jezdce 
vyšlo na jedničku. Hůře už pro diváky. 
Nicméně účast byla nad naše očekává-
ní. Závodní trať byla vytvořena ve spo-
lupráci s PredanMXacademy Dušanem 
Predanocim, který nám trať navrhl a ve 
spolupráci s  firmou Demitech-Petrem 
Šupákem, který nám trať se svými stroji 
postavil, a to na vlastní náklady. 

V den akce jsme závodníky za chmur-
ného počasí přivítali v 7 hodin ráno při 
přejímce motocyklů. Do závodů jich 
bylo přihlášených původně mnohem 
více, ale vícero jich odradilo deštivé po-
časí, které se nakonec umoudřilo, a tak 
mohly závody začít. V dopoledních ho-
dinách absolvovali závodníci seznáme-
ní s  tratí a tréninky. V poledne se sešli 
na dobrý guláš, který dostali jako bonus 
od našeho spolku. Ve dvanáct hodin 
mohly závody začít. 

V závodech se dařilo domácím jezd-
cům, kteří obsazovali slušná umístění. 
Zpestřením závodu byla kategorie pitbi-
ke, která byla obsazena pouze místními 
jezdci, jak na továrních strojích, tak na 
strojích domácí výroby. Závodilo se i 
v kategorii čtyřkolek, v níž jela Kristína 
Dzuráková, která se jako jediná nebála 
postavit na startovní rošt mezi otrlé zá-
vodníky. Celá akce proběhla dobře, nad 
naše očekávání, a hlavně bez jakéhoko-
liv zranění. V prvním ročníku motokro-
sových závodů obsadili místní jezdci 
následující pozice:
• kategorie 65ccm: 

1. místo Kuba Krenek
• kategorie 85 ccm: 

3. místo Denisa Navláčilová
• kategorie Hobby: 

3. místo Miroslav Popelka
• kategorie Pitbike: 

1. místo Standa Chromek 
2. místo Maty Zderčík
3. místo Filip Vintr

• kategorie čtyřkolky děti: 
2. místo Kristina Dzuráková

Tyto závody by se nemohly uskuteč-
nit bez podpory Obecního úřadu Strání, 
Zeleného Vrchu a Kamila Ryga, kteří 

nám poskytli pozemky k realizaci závo-
dů, a dále finanční a materiální podpo-
ry následujících: Autodoprava Popelka 
Jan, Popelka Jan starší, potraviny U Po-
pelků, pan Pohůnek, Kovář Podolí, Albe-
ra-Havlík, Česká Zbrojovka, Demitech 
Petr Šupák, Ditipo, Moravské Sklárny, 
Monster fitness, Otimal energy - Jenda 
Benešík, Masterfoil, Autoservis Mikláš 
(Kany), Santra s.r.o, Kolaja Ladislav (Fu-
kes), Martin Zámečník (Blizňák). Velké 
díky všem za podporu mladých mo-
tokrosových nadšenců. Díky této akci 
jsme se ujistili, že podpora motokrosu 
v naší obci je veliká a věříme v realiza-
ci sportoviště bývalé motokrosové trati 
hrabina, kde bychom chtěli soustředit 
motoristickou mládež naší obce a tím-
to vyřešit problémy s  ježděním po po-
lích a loukách a v lesích.

A na konec ještě něco z úspěchů na-
šeho spolku za rok 2018. V tomto roce 
jsme se zúčastnili motokrosových zá-
vodů Slováckého poháru, kde naši kluci 
obsadili - 65ccm 2. místo Kuba Krenek, 
85ccm 9. místo Denisa Navláčilová, ka-
tegorie Hobby: 3. místo Jiří Krenek,12. 
místo David Zderčík,16. místo Miroslav 
Popelka, 26. místo Erik Popelka. V nej-
těžší kategorii Open byl Frederik Jan-
kových na 8. místě. A na závěr Kuba 
Krenek ještě reprezentoval naši obec 
na MMSR, kde obsadil 13. místo. Tím-
to velké díky sponzorům Bobosped, 
VASTAP, Autodoprava Miča a level02.

Doufáme, že příští sezóna motokro-
su Strání, se uskuteční ve stejném po-
čtu závodníků, ne-li větším.

František Jankových a Roman Krenek

Motokros ve Strání
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Vlastimil  Sušil , který pochází ze 
Květné. už 21 let jezdí na motorce 
jako mezinárodní rozhodčí v silniční 
cyklistice.

A jak bychom se k  takové zálibě 
mohli dostat? Přečtěte si příběh na-
šeho rodáka, kdy a jak to u něj začalo. 
„Shodou náhod jsem si jako osmnáctile-
tý teenager koupil ojetou motorku Jawa 
350 od pána, jménem Ludovít Guryča. 
Byl to učitel tělesné výchovy a  ruské-
ho jazyka v letech 1993-1997, učil v ZŠ 
ve Strání. Mimo to měl koníčka cyklis-
tického rozhodčího na motorce, který 
přetrval u něj více než 30 let. Předtím 
v mládí závodil aktivně na kole. Jelikož 
se mu blížil důchodový věk, hledal své-
ho nástupce. Tehdy mi nabídl možnost 
zkusit si zajezdit na závodech cyklistů 
na motorce společně s  ním. No a  já, 
jako devatenáctiletý, objevil koníček, 
který mě naplňuje dodnes. Tímto bych 
chtěl vzpomenout na skvělého člověka 
a pana učitele, s kterým jsem prožil 10, 
pro mě nezapomenutelných let, kde mě 
uvedl do prostředí vrcholové cyklistiky 
z  pohledu sudího na motorce. Mnozí 
nás považovali za otce a syna, měli jsme 
i stejné motorkářské oblečení a my jsme 
je v tom samozřejmě nechávali a usmí-
vali se tomu. Někdy se setkáme s člově-
kem, který nás pak ovlivní na celý život 
a nám nezůstane nic, než na něj jenom 
při každých závodech vzpomínat.  Vše-
ho čeho jsem dosáhl je zásluhou pana 
učitele, který mě všemu naučil a měl 
se mnou trpělivost. Na kterého nikdy 
nezapomenu….“

Taková záliba není jen zajímavá 
a  netradiční. Je hlavně časově nároč-
ná. „Časově to je opravdu hodně nároč-
né, závody jsou hlavně o víkendu. Přes 
týden jsem v práci a víkendy trávím 
v sedle motocyklu. Tento rok jsem najel 
s cyklisty asi 8 000 km. Každý rok absol-
vuji semináře a každé dva roky skládám 
rozhodčí zkoušky. Vlastně je to stále 
dokola. V sezoně, která začíná v květnu 
a končí v září, je 8 až 9 závodů. Nejdelší 
je Okolo Slovenska, takzvaný pětidenní 
Etapák. Většina závodů se koná přede-
vším na Slovensku a na Moravě. Jsou to 
převážně etapové závody. Mám na mys-
li časovky, poháry republiky, kde startují, 
jak žáci, kadeti, junioři, U23  (pozn. red. 
muži do 23 let) a muži Elite .“ vysvětluje 
závodní nadšenec. 

Na každý závod je nutné se řádně 
připravit. A co je pro takový závod po-
třeba? „ Nejhlavnější je vysílačka, která 
je důležitá pro spojení s dalšími rozhod-
čími. To je v dnešní době nepostradatel-
né. Nezbytně nutná je také píšťalka, tuž-
ka a papír na rychlostní a horské prémie 
a v neposlední řadě stopky. Na Sloven-
sku vozím spolujezdkyni, mou přítelkyni 
a někdy i syna, kteří ukazují na bílé tabuli 
náskoky závodníkům, aby měli okamžitý 
přehled o situaci na trati po čas závodu.“ 
říká motocyklový rozhodčí. 

Vlastimil se účastní každého závo-
du, na který je nominovaný. Nejezdí jen 
v  České republice a na Slovensku, ale 
někdy se také zatoulají na závody do 
Polska nebo Maďarska. V  Česku jez-
dí do Olomouce na závod Czech Tour 

Cycling (Czech Cycling Tour  je největ-
ší etapový mezinárodní závod profe-
sionálních cyklistů v  České republice. 
Pořádá se každoročně od roku 2010, 
od roku 2011 je součástí druhé divize 
největší evropské soutěže  UCI Europe 
Tour 2.2 a od roku 2015 zvýšil úroveň 
na UCI Europe Tour 2.1. Závod tradičně 
probíhá v Olomouckém a dalších přileh-
lých krajích) nebo na Závod míru U23 
v  Jeseníku. Ten je pořádaný od roku 
2013 na Jesenicku společností TTV 
sport group. Dle slov našeho kolegy 
je prý každý závod zajímavý a něčím 
úspěšný, zejména za úspěšné závody 
považuje ty, na kterých se nikdo nezra-
ní a závod dokončí všichni závodníci 
a hlavně poctivě. Za své dlouholeté pů-
sobení na trati bohužel už zažil mnoho 
ošklivých pádů.

A nejsilnější zážitek ze závodů, který 
si náš kolega pamatuje? „Ten si vybavuji 
bohužel stále čerstvě a není zrovna moc 
pozitivní. Dva roky nazpět jsem totiž upa-
dl za mokra na motorce ve Svitu v Tat-
rách na železničním přejezdu, který ještě 
nebyl zrekonstruovaný. Bylo to před zra-
ky slovenského prezidenta v cyklistice a 
ředitele závodu Okolo Slovenska, kteří 
stáli na přejezdu a očekávali, že peloton 
bezpečně projede křižování s železnicí. 
Bylo štěstí, že se nikomu nic nestalo. Za 
mnou jelo zhruba 120 závodníků po sto 
metrech.  Naštěstí nebyla televize v blíz-
kosti, protože bych nerad obdržel nálep-
ku TV Nova – „Borec na konec“.“ dodává 
s úsměvem Vlastimil. 

Další má negativní zkušenost se ode-
hrála zhruba před třemi lety na mistrov-
ství České a Slovenské republiky v Žilině, 
kde mimo jiné startoval i rodák Peter 
Sagan, který i zvítězil. O mně novináři 
napsali, že jsem v  přímém přenosu te-
levize vykázal kameramana na motorce 
jedoucího před vedoucí skupinou. Ano 
vykázal, protože kameraman jel blíz-
ko vedoucí skupiny závodníků, a  to je 
v  rozporu s pravidly UCI. Bohužel za to 
jsem se dočkal kritiky novinářů. Ale s tím 
člověk počítá, když je na něm, aby vše 
probíhalo fair play. Ale nevzpomínám 
jen negativně. Dělám to polovinu svého 
života, protože to mám rád a vždy se tě-
ším vstříc novým zážitkům.“ uzavírá me-
zinárodní rozhodčí v silniční cyklistice.

Barbora Macková

Netradiční koníček našeho rodáka
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Po šesti letech od roku 2012 se po-
dařilo pořádat Straňanské hody se stár-
kem a mládkem. Stárek- Martin Pavluš, 
mládek- Vojtěch Zetka dokázali zajistit 
chasu, která tvořila 31 párů. Toto vel-
ké množství mladých krojovaných lidí 
vytvořilo krásnou hodovou atmosféru 
průvodem po obci u Dvorany a Štrbá-
kovce. Potěšující byl i zájem České te-
levize Brno, která prostřednictvím Otce 
biskupa Mons. Josefa Nuzíka a P. St. 
Matyáše projevila zájem opět vysílat 
slavnostní hodovou mši svatou z naše-
ho kostela Povýšení sv. Kříže v přímém 
přenosu. (Sledovanost podle ČT byla 
61. 000 zapnutých televizorů). Oboha-
cení letošních hodů bylo i vystoupení 
sourozenců Baťkových a dechové hud-
by Gloria.

Rádi bychom touto cestou poděko-
vali všem, kteří se podíleli na průběhu 
straňanských hodů, zejména: stárkovi 
a mládkovi a celé straňanské chase za 
to, že profesionálním přístupem přispěli 
k  udržení hodových tradic v  naší obci, 
rodičům stárka a mládka (paní Daně 
Pavlušové a manželům Zetkovým) za 
to, že své děti podporovali v  této akti-
vitě, všem rodičům a prarodičům, kteří 
vystrojili své děti a vnuky do straňan-
ských krojů. Děkujeme také dechové 
hudbě Javorinka za doprovod krojo-

Náš spolek se tradičně už od r. 1996 
podílí na organizování a zajištění někte-
rých kulturních akcí v  naší obci Strání, 
a  to festivalu Fašank, hodů a setkání 
harmonikářů a heligonkářů.

Bylo tomu tak i v  letošním roce, ze-
jména u festivalu Fašank, kde spolu-
pracujeme u ukázky lidových řemesel, 
hlavního festivalového programu na 
Náměstí u Zámečku a v ZŠ, při pořádá-
ní dětského karnevalu, filmotéky a po-
chování basy.

Na pořádání letošního festivalu se 
nám podařilo zajistit dotace ze Zlínské-
ho kraje ve výši 70. 000 Kč a Minister-
stva kultury ve výši 50. 000 Kč.

Tradiční straňanské hody (více na ji-
ném místě) podpořila dotací 10. 000 Kč 
nadace SYNOT.

Poděkování
(Poznámka redakce: Tento článek 

měl vyjít již v hodovém zpravodaji, ne-
dopatřením nebyl uveden. Proto se 
omlouváme autorům a poděkování 
uveřejňujeme teď.)

Tímto bychom chtěli poděkovat pe-
dagogům ZŠ a ZUŠ Strání v čele se sou-
časnou ředitelkou p. Ivou Stupkovou 
a  předchozí p. Irenou Michalčíkovou, 
kteří po dobu školní docházky podporo-
vali syna Šimona při jeho aktivitách. Je-
likož Šimon reprezentoval straňanskou 
školu hlavně v oblasti hudby, a to ve hře 
na housle, v níž v  rámci soutěží, pořá-
daných jednak základními uměleckými 
školami, tak i mimo rámec ZUŠ, dosáhl 
nejednoho úspěchu, patří velký dík pře-
devším jeho učitelce ve hře na hous-
le, a to p. Anně Přikrylové. Ta nejenže 
v  Šimonovi muzikantský um objevila 
a patřičně jej dále rozvíjela a rozvíjí, ale 
hlavně s ním pak absolvovala všechny 
soutěže a další s  tím související neod-
dělitelné akce, z  nichž některé, zejmé-
na ty mimo oblast ZUŠ (a nebylo jich 
málo), se konávaly o víkendech, takže 
Šimonovi obětovala nad rámec svých 
povinností hodně svého volného času.    

Mockrát děkujeme a přejeme požeh-
nané Vánoce a vše dobré do nového 
roku 2019! 

Josef a Ludmila Bruštíkovi

vané chasy a odehrání hodové zábavy 
spolu s DJ Janem Zámečníkem.

Děkujeme také otci biskupovi Mons. 
Josefu Nuzíkovi, duchovnímu správci 
P. Stanislavu Matyášovi, P. Svatoplu-
ku Pavlicovi a P. Pavlu Vágnerovi, kteří 
sloužili slavnostní hodovou mši svatou.

Poděkování patří také bývalému ve-
dení obce Strání za spolupráci a  tech-
nickému zajištění letošních hodů, pra-
covníkům MH, restaurace Zámeček 
a našim hasičům. Děkujeme také všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem podíleli 
na přípravě a průběhu letošních hodů.

 Při slavnostním hodovém obědě za-
znělo mnoho díků a myšlenek, ale také 
dobrých rad a zkušeností, které vedly 
k  tomu, aby se mládež a jejich rodiče 
nebáli podílet se na uchování našich 
tradic. Nadšení letošní hodové chasy 
dávalo naději, že na příští hody se stár-
kem a mládkem nemusíme čekat dal-
ších šest let. Náš spolek SPOKOS a ve-
dení obce Strání Vám rádi pomohou jak 
po stránce organizační tak i finanční. 

Pozn. Náklady na přímý přenos mše 
sv. si hradila česká televize ze svého 
rozpočtu.

Za společnost pro kulturu obce Strání (SPOKOS)
Antonín Zámečník

Jubilejní 15. ročník setkání harmo-
nikářů a heligonkářů se opět konal ve 
farní Dvoraně a navštívilo ho na 180 
diváků. V programu vystoupilo 28 účin-
kujících skupin (celkem 60 osob). Potě-
šující bylo i vystoupení dětí z naší ZUŠ, 
které se věnují hře na krásný hudební 
nástroj. Je obdivuhodné, že nadšenci 
hry na harmoniku přijedou na toto se-
tkání až z Tábora nebo Terchovej (SR).

Náš spolek také pomáhá našim 
folklorním skupinám, které nemají práv-
ní subjektivitu při správě získané dota-
ce na jejich činnost.

Děkujeme všem za spolupráci v roce 
2018 a doufáme v  dobrou spolupráci 
i v roce 2019.

Za SPOKOS Antonín Zámečník

Straňanské hody 2018 – poděkování

Činnost společnosti pro kulturu 
obce Strání z.s (SPOKOS) v r. 2018

„Krásné a požehnáné
svátky vánoční, 
zdraví, lásku 

a Boží požehnání 
po celý nový rok 

vinšuje
Netáta, S.E.N, FS Javorina a CM Strýci
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Chtěla bych poděkovat za pomoc 
všem, jenž se podíleli na pořádání le-
tošních Straňanských hodů se stárkem 
a mládkem. Jmenovitě děkuji panu An-
tonínu Zámečníkovi za „vyprovokování 
celé akce‘‘, organizaci hodového pro-
gramu, neustálou mobilní pohotovost 
a veškerou nápomoc. Stejné díky pa-
tří i  spolku Spokos za velkou podporu 
a pomoc se vším, co bylo třeba. Obec 
Strání si také díky moc zaslouží. Upřím-
ně jsem měla strach, jak to vše dopad-
ne, ale stala se z nás výborná hodová 
parta. Srdečně děkuji své rodině a zná-
mým za obrovskou podporu a veške-
rou pomoc. Díky patří rodičům mládka 
a celé jejich rodině za spolupráci. Hodo-
vá chasa byla parta úžasných mladých 
lidí, kteří táhli za jeden provaz! Velký ob-
div patří klukům – stárkovi i mládkovi, 
jež celou přípravu a samotný hodový ví-
kend zvládli na jedničku. Ani jsem netu-
šila, že to v nich je! Poděkování i holkám 
z  Javoriny a Netáty za nácvik chasy 

a pomoc s kroji. A bez našich muzikan-
tů z DH Javorinka si to ani neumíme 
představit! Díky, chlapci! Hody vyvrcho-
lily krásnou hodovou mší svatou, která 
byla pro všechny jistě silným duchov-
ním zážitkem. V přímém přenosu ČT2 
ji s námi prožívaly tisíce lidí. Moc děkuji 
otci Matyášovi, biskupovi Mons. Josefu 
Nuzíkovi a celému chrámovému sboru.  
Radost z toho, jak vše hezky dopadlo, se 
ani nedá slovy popsat. To se musí zažít! 
Proto si moc přeji, aby se do toho 
pustily i další rodiny budoucích stár-
ků a mládků a nebály se organizace! 
Jedinečné dojmy hodové atmosféry 
Vám zůstanou v srdci už na celý život! 
Kéž by náměstí U Zámečku rozzářily 
kroje mladých lidí nejen na fašanky, ale 
i na naše Straňanské hody, jako tomu 
bylo letos!

Dana Pavlušová, maminka stárka

Ohlédnutí a poděkování – HODY 2018
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narození občané
Tobiáš Andrlík, Nina Reňáková, 

Josef Zámečník, Linda Hargašová, 
Viktorie Miklovičová, Marek Mikláš, 
David Miksche, David Zderčík, Marika 
Homolová, Magdaléna Bruštíková, 
Filip Tomanec, Filip Motola, Dominik 
Margetin

Zemřelí občané
Ladislav Popelka, Miroslav Zetka, 

Josef Reňák, Anežka Vintrová, Jaroslav 
Hrbák, Marie Adámková, Jan Zetka, Hu-
bert Končitík, Jaroslav Zetka, Jana Hr-
báková, Marie Popelková, Jaroslav Há-
lek, Stanislav Štrba, Zdenka Popelková, 
Edita Bušová, Ludvík Janík, František 
Grebík, Martin Žajgla, Jiří Vntr

Vítání občánků
V neděli 23. září 2018 jsme v obřadní 

síni Zámečku přivítali 12 novorozených 
dětí do života v obci Strání. Jaká jména 
svým dětem dali jejich rodiče? Liliana 
Kučerová, Cedrik Otte, Sofie Popelková,-
Kryštof Popelka, Eliška Zetková, Adam 
Černík, William Černý, Sofie Benešíková, 
Samuel Munárik, Veronika Popelková, 
Mona Sofie Macíčková, Anna Zetková. 
Přejeme dětem i rodičům, ať se jim ve 
Strání krásně vyrůstá.

Potěšili 
jsme seniory
Ve čtvrtek 6. 12. 2018 uspořádala Obec 
Strání setkání našich spoluobčanů 
starších 80 let. Přišlo jich přes 40 
a  mezi nimi usedli i naši dva nejstarší 
občané obce Strání pan Jan Mikláš, 
který letos oslaví své 100. narozeniny 
a paní Veronika Starobová, která 
své 100. narozeniny oslaví v příštím 
roce. Na tuto besedu přišly zazpívat 
děti z  mateřské školy ze Strání se 
souborem Straňánek a  děti ze Květné 
se souborem Květňánek. Tímto 
bych chtěla poděkovat všem, kteří 
se jakýmkoliv způsobem podíleli na 
organizaci této akce.

Michaela Grebíková

Smuteční rubrika
Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
se přišli rozloučit s panem Jánem 
Šimovcem. Děkujeme za projevy 
soustrasti a  květinové dary. Zvláštní 
poděkování patří MUDr. Končitíkové 
a MUDr. Benešovi za jejich obětavou péči.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
se přišli rozloučit a doprovodit na 
poslední cestě paní Anežku Vintrovou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy 
soustrasti. Zvláštní poděkování patří 
MUDr. Končitíkové, personálu Domu 
s pečovatelskou službou a Otci 
S. Matyášovi.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
se přišli rozloučit s panem Janem 
Zetkou. Děkujeme za projevy soustrasti 
a  květinové dary. Zvláštní poděkování 
patří MUDr. Končitíkové, Otci S.Matyášovi, 
vedoucí DPS Strání M. Havlíkové 
a  pečovatelkám charity za obětavou péči 
a slova útěchy.

Pozůstalá rodina děkuje příbuzným, 
kamarádům a známým, kteří se přišli 
rozloučit s panem Ludvíkem Janíkem. 
Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary.

Pozůstalá rodina děkuje všem příbuz-
ným, známým, kamarádům a spolužá-
kům z ročníku 1959 a 1960, kteří se přišli 
rozloučit a doprovodit na poslední cestě 
p. Jaroslava Zetku. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Poděkování 
patří také Otci p.Stanislavu Matyášovi, 
varhanici, zpěvačkám a muzikantům. 

Pozůstalá rodina upřímně děkuje všem,k-
teří se přišli rozloučit a doprovodit na po-
slední cestě paní Zdeňku Popelkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a kvě-
tinové dary. Zvláštní poděkování patří 
zdravotní sestřičce Grebíkové a MUDr. 
Končitíkové za obětavou péči, Otci 
S. Matyášovi za slova útěchy a zpěvač-
kám,varhanici a muzikantům za jejich 
ochotu.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří do-
provodili na poslední cestě Miroslava 
Zetku.Poděkování patří i MUDr. Končití-
kové za její obětavost a péči. 

Pozůstalá rodina děkuje všem,kteří se 
přišli rozloučit s paní Annou Popelkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květi-
nové dary. Zvláštní poděkování patří du-
chovnímu otci St. Matyášovi, varhanici, 
muzikantům a zpěvačkám.
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Od 1. do 14. listopadu jste na do-
poručeném psaní, nebo poštovní zá-
silce mohli číst tzv. razítko  apost, kde 
stálo „Květná 110 let pošty“. Pan Ivan 
Kubela a další rodák ze Květné pan 
PH (ze skromnosti nechce být jme-
nován) a jeho syn LH (grafika) si dali 
s tímto výročím práci a jako milovníci 
filatelie, nám chtěli toto výročí připo-
mennout. Moc jim za to děkujme. Za 
dobové fotografie pošty ve Květné 
děkujeme panu Josefu Kubelovi ml.. 
Pan PH oslovil Poštovní muzeum v Pra-
ze a pak díky překladu neteře pana Ku-
bely Márie Škriečkové, si můžete na 
stránkách našeho zpravodaje přečíst 
tyto řádky.

Včelaři sázeli lípy
Včelaři ze ZO Strání – Květná v  lis-

topadu vysadili celkem 30 stromů 
lípy srdčité. Lípy byly rozděleny mezi 
členy, kteří měli zájem a především 
prostor k výsadbě na svém pozemku. 
Tyto stromy byly vybrány z důvodu vel-
mi oblíbené pastvy pro včely, ale i pro 
možnost sběru květů na čaj.

Dvě z  těchto pořízených líp byly 
vysázeny na veřejném prostranství 
obce Strání. První stojí v parku na 
Rybníčku (na Závodí) a druhá byla vy-
sázena za křížem vedle fotbalového 
hřiště. Do budoucna bychom rádi po-
řídili k lipám „cedule“, a tím bychom 
se připojili k oslavě 100. výročí vzniku 
Československa.

Stromy byly pořízeny z obecní dota-
ce pro ZO Strání – Květná. Tímto dě-
kujeme vedení obce a zastupitelům. 
Zvlášť bychom rádi poděkovali mís-
tostarostovi Mariánu Flekačovi a za-
městnancům obecního úřadu za spo-
lupráci při výsadbě.

Věříme, že lípy budou ku prospěchu 
nejen současné, ale i budoucí genera-
ci včelařů a všech přívrženců lipového 
čaje.

Včelaři Strání - KvětnáÚřední zpráva z roku 1913 se na-
chází v Poštovním muzeu v Praze  
a je jediným dokumentem o zdejší poště. 
„Na základě nařízení c.k. ministerstva 
obchodu ze dne 29. 2 a 8. 5. 1908 byl ve 
Květné 1. listopadu 1908 otevřen poš-
tovní a telegraflní úřad. Vedla ho poš-
tovní spedicientka (zasílatelka) Gisela 
Machová. Nařízením ze dne 7. 12. 1909 
byla pošta zařazena do II. tř. 2. stupně 
a poštovní spedicientce Gisele Macjové 
byl po uvedení do funkce určen telegraf-
ní příplatek podle III/1 až do obsazení 
místa pošmistrem. Nařízením c.k. Poš-
tovního a telegrafního ředitelství z 8. 2. 
1910 byla poštovní spedicientka Gisela 
Machová jmenována poštmistrovou 
a v této funkci setrvala až do 1. 3. 1910 
až do odchodu do důchodu 1. června 
1912. Od tohoto data do 31. července 
byla pošta vedena administrativně poš-
tovní oficientkou Ludmilou Kopeckou 
z  Uherského Hradiště. Od 1.  8. 1912 
byl pošmistrem jmenován c.k. Poštov-
ní adjunkt (pomocný úředník) Johan 
Eisner, který se tohoto postavení v led-
nu 1913 vzdal. V součastné době vede 
poštovní úřad poštovní adjunkt Josef 
Chalupa z Prostějova. Úřadovna pošty 

se nachází v domě, který patří majiteli 
sklárny E.  M. Zahnovi a M. E. Göpfer-
tovi. Vyobrazení ani fotografie nejsou 
k dispozici. 

Josef Chalupa, administrátor“

Dobový tisk: 
Právo lidu z r. 1906

Z Blumenbachu: Dělnictvo z Blu-
menbachu podalo c.k. poštovnímu ře-
ditelství v Brně žádost, by pro kolonii 
Blumenbach bylo úředně ustanoveno 
doručování pošty. Až dosud posílal 
p. Pošmistr jen z dobré vůle – o půl 8 
hodině večer. Mysleli jsme, že slavné 
c. k. ředitelství bude mít ohled na 300 
blumenbašských dělníků a že žádosti 
vyhoví. Ale dostali jsme odpověď, že 
„z finančních ohledů nelze doručování 
do kolonie Blumenbach pro tentokráte 
zavésti“. Takové důvody neuznáváme 
a  obrátíme se se žádostí jinam. Snad 
kdybychom byli Němci a žádali po ně-
mecku, vyhovělo by se nám snadněji.

Barbora Macková

Pošta ve Květné oslavila 110 let

Komunální volby 
2018 - poděkování

Sdružení občanské demokratické 
strany a nezávislých kandidátů děku-
je všem občanům, kteří nám dali svůj 
hlas a podporu pro volební období 
2018-2022.
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RNDr.  Jiří Steckbauer se narodil do 
tehdy již poválečného Českosloven-
ska, krátce po radostných událostech 
osvobození, dne 9.  července 1945 ve 
Strání-Květné. Navštěvoval ZŠ ve Strá-
ní a roku 1959 byl přijat na Gymnázium 
J.  A.  Komenského v  Uherském Brodě. 
Na gymnáziu maturoval v  roce 1963 
z  předmětů český jazyk, ruský jazyk, 
matematika, fyzika a  německý jazyk, 
zkoušky ze všech předmětů pak složil 
s  hodnocením výborně. Téhož roku se 
zapsal jako posluchač Přírodovědecké 
fakulty Masarykovy univerzity v  Brně 
v magisterském studijním oboru Učitel-
ství všeobecně vzdělávacích předmětů, 
zaměření Matematika, fyzika. V  roce 
1968 obhajuje svou diplomovou práci 
z  oblasti matematické lingvistiky s  ná-
zvem „Jazyky typu 3“ a úspěšně zakon-
čuje magisterské studium. V posledním 
roce studia krátce vyučoval na Gymná-
ziu Brno na Slovanském náměstí.

V  letech 1968–1994 působil jako 
středoškolský pedagog na Gymnáziu 
M.  R.  Štefánika v  Novom Meste nad 
Váhom. V  tomto období se intenzivně 
věnoval práci, která jej zcela naplňova-
la: výuce matematiky a fyziky. Za čtvrt-
století svého působení na novoměst-
ském gymnáziu ovlivnil celou generaci 
studentů. Svou vytrvalou a  neúnavnou 
prací, vždy nad rámec svých povinnos-
tí, je motivoval k  hlubšímu poznávání 
souvislostí prostřednictvím matematiky 
a  fyziky. Pod svým brilantním vedením 
připravil celou řadu studentů k úspěšné-
mu řešení matematických a fyzikálních 
olympiád; jeho studenti pak často obsa-
zovali příčky na stupních vítězů.

V roce 1982 pokračoval ve studiu 
na své alma mater ve studijním oboru 
Učitelství všeobecně vzdělávacích před-
mětů, zaměření Teorie vyučování fyziky. 
Rigorózní zkoušku složil v  roce 1983 
a získal tak titul RNDr.

V roce 1994, krátce po zániku fede-
race, začíná dr.  Steckbauer pracovat 
na ZŠ ve Strání. I  zde se plně věnoval 
svému povolání pedagoga s  aprobací 
v  matematice a  fyzice. I  zde svým žá-
kům podával pomocnou ruku při pří-
pravě na matematické a fyzikální olym-
piády. Pedagogem nepřestával být ani 
v  pozdních odpoledních hodinách, kdy 
nemálo studentů vyučoval soukromě. 
A nezištně. Neodmítl nikoho se zájmem 

o vzdělání a snahou připravit se na vy-
sokoškolskou zkoušku, přijímací zkouš-
ku nebo státnice. Svým studentům 
doplňoval poznatky z  algebry, analýzy, 
geometrie i obecné fyziky, a to i po od-
chodu do penze v roce 2008.

Matematika byla nejen jeho odbor-
ností, ale také zálibou. Nejlépe o  tom 
vypovídají desítky čísel časopisu Mate-
matika – fyzika – informatika  [1], kde 
„Jiří Steckbauer z  Květné“ vystupuje 
jako úspěšný řešitel mnoha a  mnoha 
matematických úloh. Pokud se právě 
nevěnoval pedagogice, s láskou se sta-
ral o svou maminku. Odpočinek pak na-
cházel v klidu své zahrady ve Květné. Ve 
Květné také setrval po celý svůj život.

Pan dr.  Jiří Steckbauer nás navždy 
opustil 18.  srpna 2018, když ve věku 
73 let podlehl zákeřné nemoci, se kterou 
bezmála polovinu svého života neúnav-
ně zápasil.

—2—
Dr. Steckbauer byl jedním z mála lidí, 

u  kterých si pamatuji, kdy jsme se se-
tkali poprvé. A byl snad jediným člově-
kem, u kterého si pamatuji, kdy to bylo 
podruhé. Naše úvodní setkání se ode-
hrálo v  první den školního roku 94/95. 
Všichni – žáci i učitelé – tehdy stáli před 
naší školní budovou a  v  slunečném 
ránu pozdního léta poslouchali proslov 
k  začátku školního roku. Tehdy snad 
ničí pozornosti nemohl uniknout muž 
pozdně středního věku, který právě roz-
šířil učitelský sbor a  se svou aprobací 
matematikáře a fyzikáře se měl během 
následujících dvaceti let neodmyslitelně 
zapsat do historie naší základní školy. 
Jiřího Steckbauera bylo nemožné pře-
hlédnout. Silné brýle a prořídlé vlasy do-
kreslovaly jeho vizáž geniální osobnosti.

Mé druhé setkání s dr. Steckbauerem 
bylo vlastně obrovským překvapením. 
Všichni jsme tehdy seděli ve třídě a oče-
kávali začátek hodiny matematiky, když 
se po zvonění otevřely dveře a … nebude 
pro vás asi obtížné vytušit, kdo vstou-
pil. Na druhém stupni základní školy 
v  letech devadesátých jsme se my no-
váčci seznamovali s  linkováním okrajů 
v  sešitech. Dr.  Steckbauer nám ve své 
velkorysosti vysvětlil, že náš sešit do 
matematiky bude mít okraje v  šíři tří 
centimetrů (jaké plýtvání místem, říka-
li jsme si mnozí) a že pro každou linku 
je potřeba zaměřit jeden bod u horního 

Vítejte na mé zahradě.

Základy diferenciálního počtu rukopisem 
RNDr. Steckbauera.

To mi to ale krásně kvete.

Experiment v obývacím pokoji. 
Pište si: rychlost je časová změna dráhy, tedy

      ds    ·v =  — = sdt

Jiří Steckbauer pozoroval svět jinýma očima
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„Matematika je královna věd. Proto se 
podle toho k ní budeme chovat a budeme 
se jí dvořit.“

K mé radosti také výuka fyziky v 5. A 
byla svěřena RNDr. Steckbauerovi. Ten-
tokrát se královská koruna nekonala, 
ale namísto toho jsme byli odměněni 
citátem na úvod sešitu fyziky: „Fyzika 
je přírodní věda, která nás učí dívat se 
na svět jinýma očima.“ Náš nový peda-
gog nás svým netradičním přístupem 
zcela vyvedl z míry a troufám si říci, že 
jsme tenkrát všichni pochopili, že výuka 
matematiky a fyziky pod jeho vedením 
bude tak trochu dobrodružstvím. Zpět-
ně musím říci, že více jsem si tehdy ani 
přát nemohl.

—3—
Jiří nebyl konformní, ani zdaleka ne. 

Ba naopak. Měl všeobecný přehled, byl 
pevných zásad a vždy se opíral o vlast-
ní názory, které také rád konfrontoval 
v  diskuzích. Neoplýval bezbřehou ote-
vřeností k čemukoli novému, ale ani ne-
viděl svět černobíle. Přemýšlel v širších 
souvislostech, a  pokud našel pozorné-
ho partnera k diskuzi, byl otevřen jaké-
mukoli tématu.

Nejvíce jsem na něm obdivoval jeho 
až dětinskou zálibu v důsledné analýze 
problémů z nejrůznějších oblastí mate-
matiky a  jeho precizní přístup při jejich 
syntéze. Jeho postupy při řešení rovnic, 
hledání derivací a  integrálů byly vždy 
elegantní a on si tu eleganci užíval. Byl 
ve svém živlu. Pokud se s nějakým po-
stupem plně neztotožnil, snažil se řeše-
ní nalézt jinou cestou.

Velmi rád vzpomínám na večery 
strávené ve výborné společnosti Jiřího 
Steckbauera nad otevřeným sešitem 
se zápisky a matematickou literaturou, 
ať už to byly Bartschovy matematické 
vzorce, sbírka Petákové, nebo nejrůzněj-
ší monografie. Až tady jsem prohlédl Ji-
řího srdečnost, bezprostřednost a dob-
rotivost, které se marně snažil skrýt za 
svým odstupem a autoritou.

Jako každý dobrý pedagog uměl vý-
uku proložit krátkými vyprávěními, která 
– ať už se týkala čehokoli – vždy držel 
v intelektuální a současně i humorné ro-
vině. Ta vyprávění přicházela znenadání, 
klidně i uprostřed řešené úlohy. Nejprve 
se na chvíli zamyslel a  pak v  jednom 
krátkém okamžiku předsadil hlavu, po-
zvedl obočí a  lehce se usmál, hlavně 

svýma očima. Následovala chvíle ticha 
často přerušená jeho krátkou a údernou 
otázkou. A  pak začal vyprávět. Najed-
nou se z  něj stával jakoby jiný člověk. 
Tehdy jsme naplno poznávali jeho smy-
sl pro humor a  vyslechli nesčetné his-
torky z jeho studentských let a návštěv 
Brna.

Jiří tvrdě pracoval a od ostatních oče-
kával totéž. Své úspěchy si však uměl 
vychutnat – a také se o ně podělit. Ob-
divoval jsem jeho talent a vytříbené ab-
straktní myšlení, které se u něj snoubily 
s hravostí, pílí a odhodláním. Byl oběta-
vým pedagogem, který neváhal veškerý 
svůj čas věnovat svým studentům a kte-
rý jim svou vynikající odborností a entu-
ziasmem byl tím nejlepším příkladem.

—4—
Přichází mi na mysl úryvek z Eposu 

o  Gilgamešovi. Král Gilgameš putu-
je zemí a  hledá nesmrtelnost, kterou 
už málem získá, ale opět ji – kvůli své 
zdánlivé nepozornosti – pozbyde: „Nač 
to všechno bylo, Uršanábi,“ naříkal Gil-
gameš, „pro koho jsem se namáhal. 
Ničeho jsem nedosáhl. Držel jsem v ru-
kou nesmrtelný život a  proklouzl mi 
mezi prsty jako vítr.“ I vydal se Gilgameš 
s Uršanábim k městu Uruku. Po dvaceti 
dvouhodinách pojedli, po třiceti dvouho-
dinách ulehli. Zrána se vydali na pochod 
a vynořily se před nimi hradby Uruku. Po 
dlouhé době uviděl Gilgameš zase uruc-
kou hradbu, své dílo. Zármutek z  něho 
opadával jako voda po zátopě. „Jsem 
odsouzen k smrti jako každý člověk,“ řekl 
k Uršanábimu, „ale můj život se zachytil 
v  mých skutcích. Nad mými skutky ne-
vládne smrt.“ [2]

—5—
Jiří, děkuji Ti, že jsi nás učil dívat se 

na svět „jinýma očima“.

za žáky ZŠ ve Strání, Slavomír Parma
—————————————————————————————
[1] Matematika – fyzika – informatika 15(2, 

4, 8), 16(8, 10), 18(8), 19(8, 10), 20(1, 2, 4, 
5, 6, 8, 10), 21(2, 4, 5, 8, 10), Prometheus, 
(2005–2012). URL: http://mfi.upol.cz/in-
dex.php/mfi

[2] Eduard Petiška. Staré Mezopotámské 
báje a pověsti. Mladá fronta. Praha, 1981.

[3] Martin Šimovec. Jiří Steckbauer už za-
čal učiť matematiku anjelov. https://my-
trencin.sme.sk [online]. 2018-09-03 [cit. 
2018-12-01].

V práci vážně . . .

. . . a v práci s humorem.

RNDr. Jiří Steckbauer
(1945 - 2018)

okraje a jeden bod u dolního okraje seši-
tu. S ohledem na počet stran jsme pak 
měli tento postup opakovat celkem se-
dmdesát sedm krát. Inu, začátky studia 
eukleidovské geometrie bývají – smím-li 
to tak říci – náročné. Na rýsování jsem 
nicméně, stejně jako spousta mých 
spolužáků, nezanevřel a  od té doby 
si (mimo jiné!) pamatuji, že dva různé 
body určují přímku.

Tím prvním, co mě ujistilo, že hodiny 
matematiky s  RNDr.  Steckbauerem 
budou výjimečné, byl úvodní zápis do 
sešitu. Na první straně úplně prvního 
listu, toho, kde nebyly okraje, jsme si 
měli namalovat obrovskou královskou 
korunu a  pod ni napsat následující: 
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Rodina Nuzíkova
Václav a Jaroslava Nuzíkovi přejí 

svým pronajímatelům půdy radostné vánoce a požehnaný nový rok 2019
Děkujeme všem za podporu, pomoc i spolupráci. Těšíme se i na další vlastníky zemědělské půdy,

kteří by nám svou půdu po pozemkových úpravách svěřili do pronájimu.
Kontakt: 739 246 025, E-mail: nuzik.v@seznam.cz

Poděkování 
Chtěli bychom poděkovat za 

podporu, kterou jste nám projevili svým 
hlasem při letošních komunálních 
volbách do zastupitelstva obce.  
Každý Váš hlas bude pro nás hnacím 
motorem do dalšího pracovního 
období. Krok za krokem chceme 
plnit body našeho volebního  
programu, aby byla naše obec  
krásným místem ke společnému žití 
pro všechny generace. 

Děkujeme Vaši NESTRANICI.

Vážení spoluobčané,
děkujeme Vám za podporu ve vol-

bách do obecního zastupitelstva, díky 
které můžeme pokračovat v práci 
na rozvoji naší obce.

Kandidáti do obecního zastupitelstva
a zvolení zastupitelé za  KDU-ČSL

Marian Flekač - místostarosta
David Smetana - člen rady

Ondřej Benešík -  člen zastupitelstva

Požehnané Vánoce a vše dobré v roce 
2019 Vám přeje 

MO KDU-ČSL Strání - Květná

Vážení spoluobčané, 
chtěli bychom Vám všem touto ces-

tou poděkovat za důvěru, kterou jste 
nám projevili, a to v průběhu nedávných 
říjnových voleb do obecního zastupi-
telstva  obce Strání. Velmi si ceníme 
Vašich preferenčních hlasů a jsme jako 
Vaši zástupci připraveni transparentně, 
hospodárně a efektivně participovat na 
chodu obce. Bude-li z Vaší strany ja-
kýkoliv zájem, jsme Vám kdykoliv plně 
k dispozici při řešení Vašich záležitostí 
ve vztahu k místní samosprávě.

Za Straňanské Otevření Sdružení 2018 
zvolení zastupitelé
Ing. Martin HAVLÍK 

Ing. Martin HAVLÍK, Ph.D., MBA, MSc.

OSTATNÍ





Alžběta Macová
nám. U Zámečku 55

tel.: 777 660 354

 provozní doba:
Pondělí . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 - 17.00 hod.
Úterý . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 17.00 hod.
Středa . . . . . . . . . . . . . . . . . 11.00 - 17.00 hod.
Čtvrtek . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 17.00 hod.
Pátek . . . . . . . . . . . . . . . . . 9.00 - 17.00 hod.
Sobota . . . . . . . . . . . . . . . . dle objednávek

KADEŘNICTVÍ





26. 12. 2018
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
Kostel Povýšení Sv. Kříže ve Strání

28. 12. 2018
TURNAJ V LEDNÍM HOKEJI – DĚTÍ
O pohár starosty obce Strání 
Kluziště u Zámečku

31. 12. 2018 
DĚTSKÁ PŮLNOC S OHŇOSTROJEM
19.00 hod / u dětského hřiště ve Květné

1. 1. 2019
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ S OHŇOSTROJEM 
Náměstí u Zámečku

5. 1. 2019
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA 
Areál obce Strání - Květná 

6. 1. 2019
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT DH STRAŇANKA
Kostel Povýšení Sv. Kříže ve Strání

Kalendář akcí:
19. 1. 2019 
RODIČOVSKÝ PLES 
ZŠ Strání

26. 1. 2019
MYSLIVECKÝ PLES
ZŠ Strání

9. 2. 2019 

KROJOVÝ PLES
ZŠ Strání

16. 2. 2019 

SPORTOVNÍ PLES
ZŠ Strání

1. - 5. 3. 2019
FAŠANK 2019
Festival masopustních tradic ve Strání
Areál obce Strání

2. 3. 2019
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SKLÁRNÁCH
Sklárny Květná

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 20. 12. 2018 / Redakční rada: Barbora Macková, Marcela Schönbaumová, 
Mgr. Zuzana Popelková, 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

CENÍK INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI: Celá strana - 2000 Kč (A4 přesně š190 x v277mm), 1/2 strany - 1000 Kč (A5 
přesně š190 X v138mm), 1/4 strany - 500 Kč (A6 přesně š95 x v138mm), Řádková inzerce - 200 Kč, Ceny jsou včetně DPH.

Fotografie přední strana:
Zimní slunovrat z Jelenca (foto: Martin Štecher)
Fotografie přední vnitřní strana:
1 - 4. Rozsvicování vánočích stromů ve Strání a Květné (foto: Barbora Macková) / 5. - 8. Setkání harmonikářů a heligonkářů 
ve Dvoraně (foto: Barbora Macková). 
Fotografie zadní vnitřní strana:
1 - 4. Martinské hody ve Květné (foto: Barbora Macková)  / 5. - 6. Koncert ZUŠ ke 100 let republiky  (foto: Barbora Macková) 
7. - 8. Slavnosti vína v Uherskám Hradišti (foto: Barbora Macková) 
Fotografie zadní strana:
1 - 6.  Hody Strání   (foto: Barbora Macková)  

KALENDÁŘ AKCÍ
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