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Krásné prožití Velikonočních svátků Vám přejí
Ondřej Benešík - starosta obce, Pavel Mimochodek a Antonín Popelka- místostarostové obce, 

členky a členové zastupitelstva obce, kolektiv zaměstnanců obce Strání, 
Místního hospodářství a personál Restaurace a penzionu Zámeček 



5.

1.

3.

6.

2.

4.

7. 8.



Investice v obci
V  jarních měsících bude dokončena výměna všech 
čtyř zastávek v obci. Na tuto akci byla získána dota-
ce z  Místní akční skupiny (MAS) Východní Slovácko 
v  rámci podpory ze Státního zemědělského inter-
venčního fondu (SZIF).
V  rámci Regionálního operačního programu (ROP) 
Východní Morava byla schválena dotace na rekon-
strukci Náměstí Em. Zahna ve Květné. Bylo provedeno 
výběrové řízení na dodavatele stavby a zahájení prací 
je naplánováno na měsíc květen. Vizualizace projek-
tu  náměstí je k vidění na informační tabuli ve Květné 
u pošty.  
V rámci dotací ze Státního fondu životního prostředí 
(SFŽP) máme požádáno o dotaci na akci „Zkvalitňová-
ní nakládání s odpady“. Jedná se o stavbu haly v areá-
lu ČOV a sběrného dvora pro možnost efektivnějšího 
využití a zpracování odpadů v naší obci. Součástí do-
tace je také nákup lisu na papír a plasty, drtička plastů 
a štěpkovač dřevní hmoty. Možná realizace je v  létě 
2014.

Pavel Mimochodek, místostarosta

Den obce
I v letošním roce se uskuteční „Den obce“, který je po-
řádán složkami v obci, které mají v tomto roce výročí. 
Letos oslaví 120. výročí od svého založení jak Decho-
vá hudba Javorinka, tak SDH Strání. Moravské sklár-
ny Květná oslaví tento rok 220 let od vzniku podniku. 
Předběžný program je plánovaný na 28. a 29. června 
2014.

Plesová sezóna
Jako již každoročně se uskutečnily čtyři tradiční ple-
sy (Myslivecký, Sportovní, Krojový a Rodičovský). 
Děkujeme všem organizátorům za jejich obětavost 
a ochotu pořádat tyto společenské akce v naší obci. 
Děkujeme také vedení a pracovníkům základní školy 
za vytvoření zázemí v těchto v prostorách.

Za vedení obce
Ondřej Benešík, starosta

Pavel Mimochodek, místostarosta   
Antonín Popelka, místostarosta

Skládka 
stavebních sutí Jahodná 
Upozorňujeme, že na skládku budou přijímány pouze 
čisté stavební odpady (cihly, beton, tašky, keramické 
výrobky a jejich směsi) a to po předchozí domluvě.
- v kanceláři OÚ - stavebního úřadu Strání 
   T: 572 695 212
- místního hospodářství Květná 
   T: 572 695 439
- mimo pracovní dobu a o víkendech
   M: 602 576 069, M: 776 688 597 a 724 006 321

Obecní 
zastupitelstvo schválilo 
rozšíení vedení obce
Na návrh rady obce zvolilo zastupitelstvo druhého 
místostarostu. Stal se jím člen rady Antonín Popelka. 
Nový místostarosta vykonává funkci jako neuvolněný 
člen zastupitelstva, což znamená, že na obci nepracu-
je na plný úvazek. Rada obce také navrhla a zastupi-
telstvo schválilo, aby Ondřej Benešík vykonával funkci 
neuvolněného starosty bez finanční odměny. K těmto 
změnám došlo v důsledku zvolení Ondřeje Benešíka 
poslancem PSP ČR. Rada obce doporučila tuto varian-
tu proto, že letos na přelomu září a října proběhnou 
komunální volby a radikálnější změny a předávání 
funkcí na tak krátký čas by byly komplikovanější než 
doplnění vedení obce o dalšího místostarostu z řad 
radních.
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Výpis usnesení 16. zasedání
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 20. 12. 2013
16/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje 
ověřovateli zápisu pana Karla Gryce a pana Antonína 
Popelku, zapisovatelkou paní Bc. Marii Kusendovou a 
sčitatelkou paní Jarmilu Kadlčkovou
  

16/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: paní Mgr. Irena Michal-
číková, paní Mgr. Andrea Straussová a pan Josef Tinka

16/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
program 16. zasedání ZO 
a. Kontrola plnění usnesení
b. Výpis usnesení ze schůzí rady obce
c. OZV č. 2/2013, kterou se zrušuje OZV č. 1/1995 – 
Fond bydlení
d. Určení funkcí, které budou členové zastupitelstva 
vykonávat jako dlouhodobě uvolnění, volba člena FV 
a předsedy FV
e. Rozpočet obce na rok 2014
f. Rozpočtové změny
g. Pozemky 
h. Zřizovací listina ZŠ a ZUŠ Strání
i. Zvýšení ceny stočného v roce 2014
j. Informace
k. Diskuse
l. Závěr

16/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení ZO, zprávy kontrolního vý-
boru a finančního výboru a rezignaci paní Mgr. An-
drey Straussové jako předsedkyně finančního výboru

16/5 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce

16/6 Zastupitelstvo obce Strání revokuje 
usnesení zastupitelstva obce č. 15/3

16/7  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
Obecně závaznou vyhlášku obce Strání č. 2/2013, kte-
rou se zrušuje Obecně závazná vyhláška č. 1/1995, o 
vytvoření a použití účelových prostředků „Fondu by-
dlení“ pro obecní byty

16/8  Zastupitelstvo Obce Strání ukládá 
starostovi
svolat zasedání zastupitelstva obce týkající se změn 
ve vedení obce, v průběhu měsíce ledna 2014

16/9  Zastupitelstvo Obce Strání volí 
členem finančního výboru paní Mgr. Irenu 
Michalčíkovou

16/10 Zastupitelstvo Obce Strání volí 
předsedou finančního výboru pana Antonína 
Zámečníka

16/11 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
rozpočet obce na rok 2014 jako přebytkový – pří-
jmy 44.046.800Kč, výdaje 43.024.800Kč, financování 
1.022.000Kč (přebytek bude použit ke splácení úvě-
ru z roku 2008) a mimorozpočtové příjmy a výdaje ve 
výši 6.000.000,-Kč

16/12  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
rozpočtové změny č. 4 na rok 2013 – příjmy ve výši 
14.428.600Kč, výdaje ve výši 15.118.600Kč a financo-
vání ve výši 690.000Kč 

16/13  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
záměr na prodej části pozemku  parc. č. 6588/3 o vý-
měře 135 m² v ulici Závodí

16/14 Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje 
záměr na prodej části pozemku  parc. č. 3020/1 o vý-
měře cca 130 m² v ulici Ořechová 

16/15  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
Zřizovací listinu ZŠ a ZUŠ Strání

16/16 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
zvýšení ceny stočného na částku 28,20Kč bez DPH 
(32,45Kč s DPH) od 1. 1. 2014
 

16/17 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
plán investičních akcí na rok 2014 dle návrhu

16/18 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
odměny pro členy výborů ZO a komisí RO, kteří ne-
jsou členy ZO, dle jednotlivých návrhů 
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Výpis usnesení 17. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 31. 1. 2014
17/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje 
ověřovateli zápisu pana Josefa Tinku a pana MUDr. 
Vladimíra Luzara, zapisovatelku paní Bc. Kateřinu Gre-
bíkovou a sčitatelku paní Bc. Marii Kusendovou

17/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
program 17. zasedání ZO 
a) Výpis usnesení ze schůzí rady obce
b) Změny ve vedení obce
c) Pozemky
d) Zadání územního plánu
e) Rozpočtový výhled 2014-2018
f ) Odměny pro neuvolněné členy ZO
g) Doplnění investičních akcí v roce 2014
h) Informace
i) Diskuse
j) Závěr

17/3 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí
zprávu o usneseních ze schůze rady obce

17/4 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
zvolení druhého místostarosty na celkový počet mís-
tostarostů: 2 
17/5 Zastupitelstvo obce Strání revokuje
usnesení ZO ze dne 12. 11. 2010 v bodě 5 takto: Za-
stupitelstvo obce Strání v souladu s § 84 odst. 2 písm. 
k) zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve 
znění pozdějších předpisů určuje, že s účinností od 1. 
2. 2014 pro výkon prvního místostarosty obce bude 
člen ZO dlouhodobě uvolněn

17/6 Zastupitelstvo obce Strání volí 
druhým místostarostou obce pana Antonína Popelku

17/7 Zastupitelstvo obce Strání určuje
že v době nepřítomnosti starosty obce nebo v době, 
kdy starosta obce nevykonává funkci, jej zastupuje 
první místostarosta Pavel Mimochodek

17/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
funkci starosty obce bez nároku na odměnu za výkon 
funkce neuvolněného člena zastupitelstva obce 

17/9 Zastupitelstvo obce Strání stanoví
v souladu s § 72 a § 84 odst. 2 písm. n) zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění poz-
dějších předpisů, odměnu za výkon funkce místosta-

rosty jako neuvolněného člena zastupitelstva obce 
ve výši 16.247Kč (před zdaněním) měsíčně. Odměna 
bude poskytována od 1. 2. 2014

17/10 Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje 
odprodej části pozemku parc. č. 6588 (o výměře 
135 m²) v kat. území Strání manželům Janovi a Janě 
Končitíkovým, za cenu 35Kč/m² Žadatelé uhradí vy-
hotovení GP, vyhotovení smlouvy a poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí

17/11 Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje 
odprodej části pozemku parc.č. 3020/1 o výměře 
cca 130 m²  v kat. území Strání paní Marii Kohnové, 
za cenu 7.000,- Kč. Žadatelka uhradí vyhotovení GP, 
vyhotovení smlouvy a poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí
17/12 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
podle § 84 odst. 2 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích 
ve znění pozdějších předpisů a podle § 47 odst. 5 sta-
vebního zákona č. 183/2006 Sb. ve znění pozdějších 
předpisů zadání pro zpracování návrhu územního 
plánu Strání.
Vzhledem ke kladným stanoviskům dotčených or-
gánů, a že návrh zadání nemůže mít významný vliv 
na žádnou evropsky významnou lokalitu nebo ptačí 
oblast, není jej nutno posoudit z hlediska vlivů na ži-
votní prostředí a rovněž nebude ověřováno variantní 
řešení.  
Zároveň žádá Městský úřad Uherský Brod, Odbor roz-
voje města, Oddělení územního plánování ve smyslu 
§ 6 odst. 1, písmeno „c“ stavebního zákona, aby zajistil 
pořízení návrhu územního plánu Strání, určený zastu-
pitel za obec Strání bude místostarosta obce Pavel 
Mimochodek

17/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
rozpočtový výhled 2014 – 2018

17/14 Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje 
navýšení odměn pro neuvolněné členy ZO, členy vý-
borů a komisí

17/15 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
doplnění investičních akcí – rozšíření a modernizace 
sběrného dvora ve Strání a protipovodňová opatření
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Hospodaení Zámeku
V minulém vydání obecního zpravodaje se objevil článek ohledně hospodaření obecní restaurace a penzionu 
Zámeček, který obsahoval některé nepřesné až zavádějící informace. Vzhledem k nejrůznějším spekulacím 
o fungování Zámečku chce vedení obce tuto záležitost uvést na pravou míru. V této souvislosti je užitečné 
připomenout, v jaké situaci a za jakých okolností se vedení obce rozhodlo provozovat Zámeček. Současné ve-
dení přebíralo Zámeček ve stavu, kdy na jeho rekonstrukci bylo z veřejných zdrojů (dotace ze státního rozpoč-
tu, dotace z kraje, finance z obecního rozpočtu) vynaloženo přes 30 milionů, ale stavební práce nebyly stále 
dokončeny. Prostory v prvním patře nebyly dodělané a měly malé využití, chybělo ubytování a dvůr byl v ka-
tastrofálním stavu. Zámeček rozhodně nepatřil k vyhledávaným místům pro oslavy a firemní akce. Docházelo 
ke sporům mezi vedením obce a organizátory kulturních a společenských akcí na jedné straně a provozovateli 
restaurace na straně druhé. Často jsme slýchali, že obecní Zámeček, do kterého se investovaly desítky milionů 
korun daňových poplatníků, občanům neslouží. Proto se obec rozhodla rekonstrukci Zámečku dokončit – do-
budovat ubytování a reprezentační prostory v prvním patře, rekonstruovat dvůr a postavit pergolu a dokou-
pit do všech prostor vybavení a zařízení tak, aby se zvýšila využitelnost celého objektu. Tato poslední etapa 
oprav už nestála desítky milionů ale „pouze“ jednotky milionů. Tyto investice ovšem konečně umožnily to, aby 
Zámeček mohl sloužit plně svému účelu – organizování velkých společenských a kulturní akcí obce a spolků, 
možnost několika oslav v jednom termínu, výstavy v galerií, akce a posezení na zahrádce a v pergole, a to vše 
s využitím audiotechniky a velkokapacitního stanu. Po neslavných zkušenostech s pronajímáním Zámečku se 
obec rozhodla provozovat restauraci a penzion sama. Jednalo se o velmi obtížné rozhodnutí, protože se obec 
pustila do podnikání, se kterým neměla zkušenost a které zatížilo chod obce. První rok provozu (2011) skončil 
v účetní ztrátě (cca 100 000 Kč). Vzhledem k mimořádným personálním výdajům na rozjezd provozu Zámečku 
byl takovýto hospodářský výsledek přijatelný. Bohužel k relativně velké ztrátě došlo ve druhém roce provo-
zování Zámečku obcí (2012). Tato ztráta byla vyčíslena až v prvním čtvrtletí roku 2013. Obec proto začala pro-
věřovat provoz Zámečku podrobněji ve snaze zjistit příčiny ztráty. Nakonec byl zadán podrobný personálně-
-provozní audit nezávislé odborné firmě. Podle výsledků auditu docházelo k chybám v personálním zajištění 
provozu a chybným kalkulacím nabízeného zboží, což vedlo k finančním ztrátám. V žádném případě nebyly 
zjištěny jakékoliv nezákonné machinace, zpronevěry či krádeže! Zjištění auditu vedly k personální změně ve 
vedení Zámečku - vyhlášení výběrového řízení a výběru nové vedoucí/manažerky provozu. Byl také posílen 
systém podrobného sledování hospodaření tak, aby vedení obce a Zámečku mohlo pružněji reagovat na 
případné problémy. Chybně nastavený provoz z roku 2012 se bohužel projevil i ve větší části hospodářského 
výsledku roku 2013. Ihned po změně vedení došlo i ke změnám a nápravě fungování provozu a to i na základě 
doporučení auditu. Pod vedením paní Andreji Straussové je dnes provoz Zámečku ziskový. 
Do provozní ztráty Zámečku, která byla dle výkazů vyčíslena na 4 mil (audit nemohl vyčíslit ztrátu na 4,5 mi-
lionu Kč, neboť konečný audit za rok 2013 ještě nebyl ukončen) jsou zahrnuty i náklady, které před provozo-
váním zařízení obcí byly účtovány jako opravy majetku a nákup materiálu z rozpočtu obce. Tyto výdaje jsou 
dnes účetně započítány do jeho nákladů a tedy i do ztráty. Po odečtení těchto nákladů se provozní ztráta za 
roky 2011, 2012 a 2013 pohybuje okolo 2,4 milionu. V této částce je započtena i část nákladů na energie.
Po výše popsaných změnách je dnes provoz Zámečku v zisku a vedení obce věří, že ztráta z předešlých let 
bude nahrazena. Závěrem ještě jednou připomínám, že vedení obce v roce 2011 stálo před rozhodnutím, jak 
využije Zámeček, do jehož opravy bylo investováno přes 30 milionů Kč a ve kterém právě končil provoz už ně-
kolikátý nájemce. Samozřejmě jsme se mohli rozhodnout pro variantu provozu podobnou jako ve Dvoraně. 
Tento způsob nenese žádné riziko, ani starosti a administrativní zatížení obce navíc. Nákladně rekonstruovaný 
Zámeček by byl ale jen málo využitý a jeho provoz bychom také z obecního rozpočtu museli dotovat. Jen pro 
srovnání dodávám, že provoz podstatně menší Dvorany vyjde na 300 000 - 350 000Kč ročně. 

Za radu obce

Ondřej Benešík, starosta 

ZPRAVY Z OBCE

6



Hospodaení Zámeku 2011-2013
Na základě podnětu na ZO dne 31.1. 2014 od přítomných občanů, vkládám svůj malý příspěvek týkající se 
hospodaření Zámečku a účetních výkazů. 
V roce 2011 - 2012 bylo opraveno nádvoří, vybavené pergolou, bylo dopořízeno vybavení kuchyně a provoz-
ních prostor, vysazena zeleň a vyúčtované náklady na reklamu. Mylně byly zaúčtované náklady hlavní činnosti 
ve výši 64.932Kč
V roce 2013 nebyl proúčtován sklad za prosinec, opět byly hrazeny náklady na reklamu a mimořádný audit, do 
příjmů nebylo dáno přijaté pojistné plnění. 
Z přiložené tabulky vyplývá, že po odečtení mimořádných nákladů a mylně zaúčtovaných plateb je skutečná 
provozní ztráta 2 430 877,61Kč, ve které jsou započítány i náklady na energie.

Po zavedení změn nastavených od 1. 10. 2013 na základě provedeného auditu se hospodaření 4. čtvrtletí 
2013 ukázalo jako mírně ziskové.
Hospodaření roku 2014 bude zveřejňováno ve Zpravodaji po ukončení příslušných čtvrtletí. 

Světlana Moravčíková, ekonom OÚ

Rok 2011 2012 2013 celkem
Ztráta dle výkazu zisku a ztráty -1 383 140,67 -1 437 633,22 -1 202 037,87 -4 022 811,76

Mylně zaúčtované platby hlavní činnosti 20 500,00 44 432,00 64 932,00

Dvůr (opravy) 622 772,13 622 772,13

Výsadba zeleně apod. 69 324,50 69 324,50

Vybavení 434 872,00 58 031,00 492 903,00

Akce pořádané obcí (Fašank, Hody apod.) 162 813,00 95 736,00 258 549,00

Špatně proúčtovaný sklad -160 165,48 -160 165,48

Výdaje na reklamu 90 700,00 60 000,00 150 700,00

Pojistné plnění 48 209,00 48 209,00

Audit 44 710,00 44 710,00

Skutečná provozní ztráta -142 183,54 -1 079 409,72 -1 209 284,35 -2 430 877,61

Blahopání
Paní Josefína Janovská se 25. února dožila 102 let. Naší 
nejstarší občance přejeme do dalších let dobré zdraví 
a ať ji neopouští její neuvěřitelný elán do života! 

 Za vedení obce
Ondřej Benešík, starosta

Pavel Mimochodek, místostarosta   
Antonín Popelka, místostarosta
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Dotace, které obdr�ela obec v roce 2013 

Světlana Moravčíková, ekonom OÚ

Trojata
Koncem ledna se narodily mamince Renatě Grebí-
kové ze Strání-Květné trojčátka. Děti dostaly  jména: 
Martin, Mariana a Rozálie. Mamince i dětem přejeme 
hodně zdraví a ať je celý život provází trojnásobné 
štěstí.

 Za vedení obce
Ondřej Benešík, starosta

Pavel Mimochodek, místostarosta   
Antonín Popelka, místostarosta

Poskytovatel účel částka
Stát prostřednictvím Zlínského kraje Státní správa 1 809 900,00

Stát prostřednictvím Zlínského kraje Prezidentské volby 81 600,00

Stát prostřednictvím Zlínského kraje Volby do PS PČR 63 905,90

Zlínský kraj Zabezpečení akceschopnosti jednotek SDH 242 000,00

Zlínský kraj Zásahy a věcné vybavení SDH 61 000,00

Zlínský kraj Činnost SDH 6 000,00

Zlínský kraj Věcné vybavení SDH 141 800,00

Zlínský kraj Hospodaření v lesích 70 490,00

Zlínský kraj - pro ZŠ EU peníze do škol - Vzdělávání pro konkurenceschopnost 1 550 795,00

Mze Přibližování dříví koněm 1 780,00

SZIF Pořízení lesní techniky 377 910,00

SZIF Pořízení velkoplošného stanu 340 920,00

SZIF Vybavení penzionu Zámeček (televizory) 39 972,00

SFŽP Rekonstrukce ČOV - dotace FS 24 343 035,33

SFŽP Rekonstrukce ČOV - dotace SFŽP 1 431 943,22

SFŽP Rekonstrukce ČOV - půjčka SFŽP 2 863 886,59

SFŽP Dotace zametací stroj 4 528 863,00

ÚP Aktivní politika zaměstnanosti 949 270,00

Přeshraniční spolupráce Dětské umění překonává hranice (pro školu) 24 894,63

Celkem 38 929 965,67

ZPRAVY Z OBCE KNIHOVNA A IC
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Informace obanm
Trnem v oku některých spoluobčanů je rozhodnutí 
zastupitelstva opravit interiér Dvorany. Některým-
vadí, že obec investuje do majetku, který nevlastní. 
Pravdou je, že vlastníkem Dvorany je farnost, ale obec 
a naše spolky desítky let toto zařízení využívají. Před 
několika lety navíc obec uzavřela s farností nájem-
ní smlouvu na pronájem Dvorany na 99 let. Nájem 
činí symbolických 1000 Kč ročně. Z výše uvedeného 
je zřejmé, že je v zájmu hlavně obce a našich spolků 
a složek interiér Dvorany opravit. Prováděné opravy 
mimo jiné zlevní provoz Dvorany (např. výměna oken 
sníží energetickou náročnost), který financuje obec. 
Farnost využívá Dvoranu jen výjimečně.
V únoru proběhla výměna oken ve Dvoraně. Tím byly 
také odstraněny příčky z bílých cihel a skleněné luxfe-
ry, které výrazně narušovaly ráz této stavby. 
Další diskutovanou záležitostí je částka, kterou obec 
získává od vlastníků solární elektrárny u bývalého 

státního statku. Podle některých spoluobčanů obec 
inkasuje pouze několik stovek ročně. Realita je tako-
vá, že obec získává za povolení umístění solárních 
panelů na pozemku o rozloze cca 1,5 ha 250 000Kč 
ročně.

Ondřej Benešík, starosta

Obnovená nabídka stavební parcely - Nová Hora
Opětovně hledáme možné zájemce o parcely na vý-
stavbu rodinných domků v lokalitě Nová Hora. Cílem 
je rozprodat parcely o výměře cca 900 – 1000m2. Po-
dle projektu je vyčleněno 24 parcel, v první fázi (po-
dle počtu zájemců) je možno odkoupit 12 parcel. To 
je také minimální počet pro začátek budování inže-
nýrských sítí. 

Chceme tímto vytvořit novou stavební zónu pro nové 
moderní bydlení. Případní zájemci se mohou hlásit 
na obecním úřadě u pana místostarosty Pavla Mimo-
chodka nebo místostarosty Antonína Popelky.  

Antonín Popelka, místostarosta

ZPRAVY Z OBCE
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F ašank 2014
Letošní už 27. ročník Fašankového festivalu proběhl 
zcela netradičně v jarním počasí. Možná právě počasí, 
ale určitě i stoupající popularita tohoto festivalu při-
lákala mnoho návštěvníků, a to jak přespolních, tak 
místních. 
Letošní ročník navštívila celá řada významných hostů. 
Pozváni přijali mimo jiné 1. místopředsedkyně posla-
necké sněmovny paní Jaroslava Jermanová, místo-
předseda poslanecké sněmovny Jan Bartošek, mini-
str kultury Daniel Herman,  poslanci Ludvík Hovorka 
a Antonín Seďa a radní pro kulturu Zlínského kraje 
Ladislav Kryštof. 
Akci tak velkého rozsahu nejde uskutečnit bez nadše-
ných lidí, jejich obětavosti a nasazení pro danou věc. 
Další jsou velmi důležité finanční prostředky. Ty býva-
jí zajištěny jak z obecního rozpočtu, tak převážně od 
sponzorů a výběru vstupného. V letošním roce činily 
výdaje na Fašank celkově 192 950 Kč. V těchto nákla-
dech je nahrnuto vše, od propagace festivalu (plaká-
ty, inzerce), přes občerstvení pro účinkující (obědy 
a večeře v ZŠ), platba dopravy souborům, ozvučení, 
řemesla, srážková daň, atd. Letos se podařilo získat 
od sponzorů celkem 78  500 Kč. Sponzorské dary se 
pohybovaly od 1  000 Kč až do 30  000 Kč. Sponzoři: 
Vymyslický výtahy, EGP INVEST Uherský Brod, KUNST 
Hranice, PORR Tlumačov, Ancora Staré Město, Za-
hradnictví Fornůsek, Elektro Beníček, Rumpold UHB, 
Voding Hranice a Rovina Hulín. Materiálně vypomoh-
li: Pivovar Uherský Brod, Hospoda Sklípek a Pohostin-
ství u Popelků. Obec se podílela přes Občanské sdru-
žení SPOKOS částkou 50 000 Kč. Příjem ze vstupného 
činil 82 500 Kč. 
Celkové výdaje byly 192 590 Kč.
Celkem finanční příjmy 211 000 Kč. 
Toto kladné financování festivalu je jak z důvodu zís-
kání finančních prostředků od sponzorů či institucí, 
tak hlavně díky tomu, že všichni organizátoři, všichni, 
kteří se podíleli jak na pátečním, sobotním či na ce-
lém fašankovém programu, to dělají ve svém volném 
čase, z lásky k tradicím, a to zdarma. 
Chci poděkovat všem těmto organizátorům, za pří-
pravu a průběh letošního ročníku. Děkuji také všem 
sponzorům a dárcům. Děkuji také všem našim ta-
nečníkům a hudebníkům, FS Javorina, CM Husličky 
Aničky Přikrylové, CM Strýci, pěveckým sborům Netá-
ta a SEN, Straňánku, DH Javorinka, Muzeu J. Á. Komen-

kého v Uherském Brodě pod vedením Pavla Popelky, 
členům občanského sdružení SPOKOS, Smedoma, 
paním kuchařkám a učitelkám z mateřské a základní 
školy a jejím zaměstnancům. 
Poděkování patří také zaměstnancům Obecního úřa-
du, Místního hospodářství, informačnímu centru, ha-
sičům, personálu Restaurace na Zámečku, provozo-
vatelům restaurací a hospod, které se zapojily do části 
programu „V šenku“ – Pohostinství u Popelů, Bowling 
Magdalena a Hospoda Sklípek.
Děkuji také vedení Moravských skláren za organizaci 
Dne otevřených dveří, který přispívá jak k prezentaci 
sklářského průmyslu v naší obci, tak také samotného 
Fašankového festivalu. Velké poděkování patří také 
Vám všem, kteří jste se zúčastnili této jedinečné akce. 

Pavel Mimochodek, místostarosta   

ZPRAVY Z OBCE
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Nová brožura vydaná ZO Veronica slouží jako původ-
ce ukázkovou přírodní zahradou a ovocným sadem. 
V  této brožuře nalezete principy hospodaření v pří-
rodní zahradě, opatření na podporu biodiverzity a 
mnoho dalších rad doplněných krásnými kresbami 
od Pavla Procházky. Cena 40,- Kč.

Více informací o ekologickém institutu Veronica 
naleznete na www.veronica.cz

Nov v prodeji v Informaním centru Strání

Velikononí svátky 
v kostele Povýšení sv. Kí�e 
17.4. - Zelený čtvrtek
18:30 / Mše sv. na památku večeře Páně
a adorace v Getsemanské zahradě
(kostel otevřen do 22 hodin)
 

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

19.4. - Bílá sobota
8:00 / Novéna k Božímu Milosrdenství
8:20 - 17:00 / Kostel otevřený k soukromé adoraci
19:00 / Vigílie Zmrtvýchvstání Páně

20.4. - Neděle Zmrtvýchvstání
7:30 / Mše svatá a žehnání pokrmů
9:00 / Mše svatá a žehnání pokrmů
10:30 / Mše svatá a žehnání pokrmů

21.4. - Pondělí velikonoční
7:30 / Mše svatá
10:30 / Mše svatá

Statistika knihovny 
ve Strání za rok 2013
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2013   13 048
Přírůstky knihovních jednotek za rok 2013 321
Úbytky knihovních jednotek za rok 2013 28
Registrovaní čtenáři    337
Z toho čtenáři do 15 let   107
Návštěvníci využívající internet v knihovně 1 112
Návštěvníci kulturních akcí v knihovně 520
Návštěvníci vzdělávacích akcí v knihovně 50
Návštěvníci on-line služeb   481
Návštěvníci celkem    5 249
Výpůjčky celkem    8 973
Naučná literatura dospělým čtenářům 1 078
Krásná literatura dospělým čtenářům 4 990
Naučná literatura dětem   191
Krásná literatura dětem   1 504
Výpůjčky periodik    1 210
Počet návštěv webové stránky knihovny 15 058
Počet vstupů 
do elektronického katalogu z prostoru knihovny  479
Počet vstupů do elektronického 
katalogu z prostoru mimo knihovny   470

Tereza Popelková

KNIHOVNA A ICFARNOST
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Strání na Regiontour 2014
Strání se v rámci mikroregionu Bílé Karpaty předsta-
vilo na 23. ročníku mezinárodního cestovního veletr-
hu Regiontour 2014 v Brně, který  se konal ve dnech 
16. - 19. ledna 2014. Veletrh Regiontour opětovně 
představil turistickou nabídku všech krajů České re-
publiky, tuzemských regionů, měst a ve  zvýšeném 
počtu i regionů z okolních zemí.  Zájem o veletrh byl 
vysoký, během 4 dnů si ho prohlédlo více než 30 tisíc 
návštěvníků.
Veletrh oficiálně zahájil  tehdejší premiér Jiří Rusnok,  
ministr pro místní rozvoj František Lukl, primátor 
města Brna Roman Onderka, hejtman Jihomoravské-
ho kraje a předseda Asociace krajů ČR Michal Hašek, 
kardinál Dominik Duka a mnoho dalších osobností.
Strání  a celý mikroregion se zde prezentoval v rám-
ci expozice turistické oblasti Slovácko ve stánku Vý-
chodní Moravy.  U našeho stánku se zastavili a na stra-
ňanských osůchách  a slivovici si pochutnali mnozí, 
např. tehdejší premiér  Jiří Rusnok,  předseda Senátu 
Milan Štěch nebo kardinál Dominik Duka.
Zájem o naši lokalitu byl vysoký, návštěvníky zajíma-
la především turistika, kultura a dění v jednotlivých 
obcích MBK. Jsme rádi, že máme nejen turistům, ale i 
občanům co nabídnout, a že se zvyšuje kulturní život 
v tomto regionu. Doufáme, že jsme splnili smysl účas-
ti na veletrhu, čímž bylo představit široké veřejnosti 
kulturní a přírodní bohatství mikroregionu Bílé Karpa-
ty, jehož nedílnou součástí je i obec Strání.

 Jana Bruštíková, IC

Dtský karneval
V neděli 2. března zaplnily sál restaurace Zámečku 
děti se svými rodiči.  Děti přišly v různých maskách, 
nechyběly zde postavičky z klasických pohádek jako 
princezny, čarodějnice nebo víly. Z novějších  pak 
Batman, Spiderman a mnoho dalších. Hosty přivíta-
la a programem provázela Šárka Popelková. Během 
celého programu jí pomáhaly další paní učitelky z MŠ 
a ZŠ Strání. Pro děti bylo připraveno spoustu soutě-
ží,  za které  je šikovné pomocnice z 8. tříd odměnily 
sladkostmi. Nechyběla promenáda v maskách a dis-
kotéka, o kterou se postaral DJ Jan Janových. Zpestře-
ním programu bylo vystoupení mladých hasičů, kteří 
ukázali dětem jak se rozhazuje  a smotává hadice a 
překvapením pro ně byl hasič oblečený  v zásahovém 
obleku. Hezkým doplňkem karnevalu  byla možnost 
nechat si namalovat působivý obrázek na obličej, o 
což se postarala Maruška Otte.  Na závěr si každé z 
dětí odneslo část z bohaté tomboly. Karnevalu se zú-
častnilo 120 dětí s maskou. Počet účastníků  se kaž-
dým  rokem zvyšuje, což nás upřímně těší a dodává 
nám chuť dál organizovat takovéto  akce.

Jana Bruštíková, IC

KNIHOVNA A IC
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Den, kdy nám tleskali
Blížila se devátá třída a my jsme měli jeden sen. Ro-
dičovský ples. Obléct se do bílých bohatých šatů, 
cítit se jako princezny z pohádek. Vždy jsme trochu 
záviděli předchozím deváťákům, jak se z holek staly 
princezny a z kluků gentlemani v černém obleku.
Týdny utíkaly jako voda a blížil se vytoužený 25. le-
den. Hned po probuzení nás neopouštěla jediná my-
šlenka. Večer. Ples. Představa tělocvičny plné diváků 
soustředěných na devět párů. Jelikož jsme chtěly i 
my vypadat jako ze žurnálu, začaly přípravy. Nervy 
zapracovaly snad v každém z našeho okolí. „Honem 
ke kadeřnici.“ „Mami, kde mám rukavičky.“ „Nestí-
hám!“ Odbila pátá hodina a my holky jsme se zhlíže-
ly v zrcadle. Cítily jsme se jako hvězdy, které září na 
noční obloze. Pomalu, ale jistě se přibližovala šestá 
hodina a my se začaly scházet v multifunkčním sále. 
Oblékly jsme na sebe bílé šaty „krajkou vyšívané“, 
stejně jako znělo ve známé pohádce. Ani jsme se ne-
nadály a taneční partneři ťukali na dveře sálu.

Překvapivé pohledy v očích. Žádná z nás nevěděla, 
jak reagovat, protože se v nás střídaly různé pocity. 
Ta nejistota, zda se drahým spolužákům líbíme. Na-
zuly jsme si střevíčky a zvesela jsme tanečními kroky 
společně vstoupili do nazdobené tělocvičny. Usmě-
vavé maminky, příbuzní, co se nebáli ukápnout slzu. 
Maminčiny oči, ve kterých jsem viděla radost. V  tu 
chvíli byla maminka v  ráji. Viděla, jak její dítě něž-
nými kroky kráčí po parketu. Potlesk rozezvučel celý 
sál. 
Ten sen, se kterým jsme vstupovali do deváté třídy, 
se opravdu do detailu splnil. Jsem za tento zážitek 
velmi ráda. 

 Dana Havlíková, 9. A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Den dovedností 
Dne 14. ledna 2014 se žáci 9. třídy zúčastnili Dne do-
vedností na Středním odborném učilišti v Uherském 
Brodě.
Na učilišti byli podle oborů rozděleni do skupin - pe-
kař, krajinář, malíř, zedník, tesař, podlahář, opravář 
zemědělských strojů a automechanik. Hodinu a půl 
strávili žáci v dílnách, kde pracovali a následně byli 
odměněni sladkostmi. Dnem dovedností byli žáci 
nadšeni.

    Mgr. Alena Bemerová

Školní kolo olympiády z Aj 
Ve dnech 20. - 22. ledna 2014 proběhlo školní kolo 
olympiády z anglického jazyka a zúčastnilo se jí 59 
žáků 8. a 9. ročníku.
1. místo - Monika Zetková 9.A
2. místo - Marian Flekač 9.A
3. místo - Martin Bruštík 8.B

Mgr. Iveta Popelková-Gibalová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Ly�ák
9. března 2014 vyrazila 7. A na lyžařský výcvik do Bes-
kyd na Horní Bečvu U Sachovy studánky. Výcvik trval 
7 dní, děti byly rozděleny do tří skupin, které vedli ly-
žařští instruktoři: Vladimír Luzar, Věra Zetková a Marie 
Šimková. Celý týden bylo krásné počasí s příznivými 
podmínkami pro lyžování. Dny plné lyžování a večer-
ní hraní her. Tak se dá popsat lyžák 7. A 

(Fotografie z akce naleznete na stránkách naší školy: 
www.zsstrani.cz.)

Monika Reňáková, 7. A

Výukový program 
„Technologie budoucnosti 
hrou“ pro �áky 4. a 5. tíd 
Ve dnech 4. 2. a 6. 2. 2014 se žáci 4. a 5. tříd zúčastnili 
v SPŠOA Uherský Brod výukového programu  „Tech-
nologie budoucnosti hrou“.
Délka programu se pohybovala okolo 3 hodin. Celý 
byl zdarma, jakož i doprava a bohaté občerstvení. 
Projekt probíhal formou her, soutěží, animací a úkolů 
s využitím nejmodernějších přístrojů. Po příjezdu byly 
děti losováním rozděleny do tří pracovních skupin, ve 
kterých pak celé dopoledne pracovaly jako tým. Po-
stupně se střídaly ve třech speciálních prezentačních 
a výukových pracovištích, jejichž náplní byla mani-
pulace s elektronickou stavebnicí, práce na tabletech 
(multimediální dotykové technologie) a pro děti nej-
oblíbenější - seznámení se s pohybovým senzorem 
Microsoft Kinect a Xbox. Společně pak všechny tři 
týmy zúročily veškeré získané poznatky ve hře Riskuj, 
kde také mohly získat další potřebné soutěžní body. 
Součástí Centra je také unikátní sál s 3D kinem založe-
ným na principu zpětné projekce s využitím aktivních 
brýlí, která poskytuje dokonalý dojem 3D prostoru. 
Zde děti zhlédly pohádku ve 3D provedení. Závěr do-
poledne patřil finálnímu vyhodnocení. Každý účast-
ník obdržel diplom a sladkosti.
Dětem se program velmi líbil, my však největší přínos 
spatřujeme v tom, že si děti mohly osobně vyzkoušet 
řadu těchto nejmodernějších technologií.
(Fotografie z akce naleznete na stránkách naší školy: 
www.zsstrani.cz.)

Mgr. Alena Žďárská

Talentová sout� 
pro �áky základních škol 
V pondělí 27. ledna 2014 proběhla na Obchodní aka-
demii v Uherském Hradišti tradiční Talentová soutěž 
pro žáky základních škol v psaní na klávesnici a výpo-
četní technice. Soutěží se zúčastnilo celkem 23 žáků 
ze ZŠ Buchlovice, Boršice, Strání, Polešovice a Uh. Hra-
diště – Větrná.
V disciplíně psaní na klávesnici obsadili první tři místa 
žáci ze ZŠ Strání: na 1. místě se umístila Eliška Popel-
ková, na 2. místě Iveta Adámková a 3. místo patřilo 
Jiřímu Knotkovi.
Výherci obdrželi pěkné věcné ceny – bezdráto-
vou klávesnici a myš, sluchátka Koss a flash disk. 
Blahopřejeme.

    Mgr. Iva Stupková
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Zpráviky ze ZUŠky
Národní soutěž ZUŠ pro školní rok 
2013/2014 vyhlašovaná Ministerstvem 
školství, mládeže a tělovýchovy
Žáci naší školy se účastní Národní soutěže ZUŠ vy-
hlašované Ministerstvem školství ČR. Zatím proběh-
la okresní kola ve hře na klavír a na housle. V klavírní 
soutěži bojovala úspěšně Lucie Pavlušová a získala 
ve své kategorii 1. místo. V houslové soutěži nás re-
prezentoval Daniel Bruštík, získal 3. místo. Nejúspěš-
nější byl houslista Šimon Bruštík, který vybojoval 1. 
místo a navíc s postupem do krajského kola. Budeme 
mu držet palce.

Fašank 2014
Fašank 2014 opět přinesl neopakovatelné zážitky. 
Festival masopustních tradic začal v pátek 28. února a 
skončil v úterý o půlnoci, kdy se pochovala basa, aby 
na Popeleční středu mohl řádně začít půst před veli-
konočními svátky. Viděli jsme více než stovku účinku-
jících, ale určitě nejkrásnější byly naše děti. Potěšily 
nás v pátečním programu nazvaném Čas mladosti. 
Za doprovodu hudecké muziky ZUŠ předvedly svá 
pásma děti z mateřské školy a ze souboru ZŠ Javorin-
ka. V úterý snad všichni muzikanti a tanečníci všech 
věkových skupin zpívali, hráli a tančili po celé dědi-
ně. Žáci ZUŠky se vzorně připravili a tanec Pod šable 

zdatně podpořili svou hrou. Straňané jsou na své zvy-
ky nesmírně hrdí, a proto si dáváme záležet, aby i naši 
malí muzikanti uměli jednotlivé písně straňanského 
mečového tance zahrát, zazpívat a někteří i zatančit. 
Snažíme se letitou fašankovou tradici předávat dal-
ším generacím.

     Anna Přikrylová

Výtvarná soutěž „Klavír“
Žáci ZUŠ, družiny i jednotlivých ročníků přispěli svý-
mi výtvory do školní výtvarné soutěže „Klavír“. Soutěži 
předcházel koncert Samuela Bánovce ve hře na nově 
zakoupený klavír. Výtvarně se žáci pokusili o zobraze-
ní klavíru ze všech možných úhlů. Soutěžilo se o ručně 
vyrobená trička a malířské potřeby. Výsledkem bylo 
mnoho krásných prací, ze kterých se těžce vybíralo.
Nakonec zvítězilo 8 nejpovedenějších prací: Kateřina 
Zetková 2.A, Valentýna Vintrová 2.B, Veronika Gre-
bíková 4.A, Tomáš Adámek 4.B, Ema Vestenická 5.B, 
Karolína Vintrová 7.A, Tereza Vintrová 9.A, Bernadeta 
Popelková 9.A
(Fotografie z akcí naleznete na stránkách naší školy: 
www.zsstrani.cz.)

Nikola Stolaříková
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Výlet do Uh. Brodu
Na výlet se nemusí jezdit jen v létě. My jsme se na 
jeden vydali v zimě - 14.února. S dětmi obou školek 
jsme se jeli podívat do nedalekého Uherského Brodu. 
Cestou děti pozorovaly okolní krajinu a říkali jsme si 
názvy vesnic, kterými jsme projížděli. 
V Uherském Brodě jsme nejdřív navštívili výstavu 
Betlémů. Betlémy byly vyrobeny z různých materiálů 
- dřevěné, paličkované, papírové a také z  vizovického 
těsta. 
V městské knihovně jsme si popovídali s paní knihov-
nicí. Po prohlídce a procházce po náměstí jsme ještě 
navštívili vlakové nádraží. Z velkého mostu jsme měli 
nádraží jak na dlani. Bylo zajímavé pozorovat vlaky a 
cestující. Pan výpravčí v červené čepici nám po odjez-
du vlaku ještě  zamával. 
A už jsme zase nasedli do autobusu a plni dojmů se 
vraceli zpět do Strání a Květné. 

Jarmila Zetíková

Recitaní sout� - školní kolo 
V pondělí 17. 2. 2014 proběhlo jako již každý rok v 
místní ZŠ a ZUŠ školní kolo Recitační soutěže. Ve čty-
řech kategoriích letos soutěžilo 27 žáků z I. i II. stupně, 
kteří postoupili jako vítězové třídních kol.
Porota rozhodla o následujícím umístění žáků:

0. kategorie (1. třídy):
1. místo - Aleš Zderčík (1.A)
2. místo - Matyáš Zderčík (1.B)
3. místo - Markéta Popelková (1.A)
                 - Martin Zetka (1.B)

1. kategorie (2. a 3. třídy):
1. místo - Martin Popelka (2.B)
2. místo - Martin Benešík (2.B)
3. místo - Tereza Zetková (3.B)

2. kategorie kategorie (4. a 5. třídy):
1. místo - Petra Tinková (4.B)
2. místo - Romana Popelková (4.A)
3. místo - Veronika Grebíková (4.A)
                 - Josef Grebík (4.B)

3. kategorie (6. a 7. třídy):
1. místo - Sofie Flekačová (6.A)
2. místo - Ladislav Popelka (6.A)
                 - Filip Drobný (6.A)

Všem vítězům gratulujeme. 
Postupující žáci (1. a 2. místo) naši školu reprezento-
vali ve středu 19. 2. 2014 v Okrskovém kole stejno-
jmenné soutěže v Uherském Brodě. Přestože snaha 
byla veliká, vyhrát se nám nepodařilo. Pokusíme se o 
to příští rok! 

Mgr. Alena Žďárská, Mgr. Jarmila Málková



Beseda s cestovatelkou 
V úterý 11. 2. 2014 a ve středu 12.2.2014 se v MŠ Strá-
ní i Květné konala beseda s cestovatelkou, rodačkou 
ze Strání, Dariou Třesohlavou. S „ Darí“, jak ji děti oslo-
vovaly, jsme se přenesli do daleké Číny a trochu jsme 
si přiblížili tamní život. Pili jsme čaj z  malých šálků, 
vyzkoušeli jsme si některé obranné prvky, které děti 
v Číně trénují od útlého věku a mohli jsme si také vy-
zkoušet váhu meče, se kterým se dříve bojovalo. Do-
zvěděli jsme se, že se v Číně jí hůlkami a ne příborem 
a poznali jsme některá zvířata, která tam žijí. Povídání 
se dětem moc líbilo a nĭ hăo (ahoj) znělo celý den po 
mateřské školce. Darí, xiè xiè  /šie šie/  (děkujeme).

Jarmila Straňáková
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Zimní les
Začátkem února jsme ve školkách Strání i Květné  při-
vítali pány myslivce Popelku a Guriču, kteří každo-
ročně poutavě vypráví dětem o zvířátkách v lese. Ne 
jinak bylo tomu i tento rok. Děti si připomněly, čím 
se zvířátka živí a co dobrého pod zub jim můžeme 
přinést z našich domovů.  A hned na druhý den nám 
počasí přálo a my jsme se společně všichni vydali do 
blízkého lesa ke krmelci. Děti přinesly spoustu dobrot 
lesním kamarádům a u krmelce s  chutí snědly sva-
činku, kterou jim ve školce připravily paní kuchařky. 
Sladké překvapení je čekalo schované za krmelcem a 
na zpáteční cestě živě diskutovaly, kdože jim sladkosti 
v lese připravil.  Jestli pán lesa nebo zvířátka. Kdo ví?

Učitelky MŠ

Grafomotorika
Na únorový zápis do školy se všichni předškoláci hod-
ně těšili a také připravovali. V obou školkách máme 
kroužky grafomotoriky. Před zápisem jsme pozvali 
rodiče na ukázkovou hodinu. Při grafomotorice vy-
užíváme   písničky, děti si zacvičí a zatancují. Rodiče 
viděli provádění uvolňovacích cviků a jak učíme děti 
správnému držení tužky. Děti se velmi snažily a už se 
těší na opravdové psaní ve škole. 

Jarmila Zetíková



Straánek 
vystupoval ve Zlín
Již devátý Zlínský škrpálek se konal 24. března v Kon-
gresovém centru ve Zlíně. Akce je tradičním svátkem 
pro všechny šikovné děti z  mateřských škol a jejich 
rodiče. I my jsme se letos opět zúčastnili s dětmi z MŠ 
Strání, které si ve folklórním kroužku Straňánek při-
pravily pásmo „Jak rostu“. Díky pomoci rodičů jsme 
vše zvládli na výbornou a děti byly odměněny potles-
kem a sladkostmi. Velké díky taky patří dětem, které 
nás hudebně doprovázely.

Jarmila Straňáková

Pochod rodi s dtmi
MŠ Strání a MŠ Květná Vás srdečně zvou na tradič-
ní pochod rodičů s dětmi, který se uskuteční  v so-
botu 31. května 2014. Bližší informace budou včas 
zveřejněny.

Vystoupení „DUO EDEN“
Ve třetím   integrovaném bloku našeho letoš-
ního ŠVP poznáváme svět. Seznamujeme se 
se způsobem života jiných lidí, s jejich kultu-
rou, prostředím, ve kterém žijí. Poznáváme 
také živou a neživou přírodu jiných kontinentů.  
Dne 19.3.2014 jsme přivítali v obou mateřských 
školách skupinu DUO EDEN. Děti viděly vystou-
pení opiček a pejsků. S velkým zájmem si pro-
hlédly hady - škrtiče a vyslechly si povídání o je-
jich způsobu života. Ty nejodvážnější si nechaly 
položit hada za krk, nebo si jej aspoň pohladily. 
Celý den si povídaly o svém velkém zážitku.

Jarmila Zetíková
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www.fcstrani.cz

FC Strání - Rozlosování Jaro 2014 
A tým B tým Dorost Žáci starší + mladší Přípravka

NE 30.3. / 10:00 
ZLECHOV 

odjezd 8:00

NE 30.3. / 12:30
KNĚŽPOLE

odjezd 10:45

NE 6.4. / 15:30
VLČNOV

NE 6.4. / 15:30
BŘEZOVÁ

odjezd 14:30

NE 6.4. / 13:00
HLUK

SO 5.4. / 9:30
ZLECHOV

odjezd 8:15

NE 13.4. / 16:00
JALUBÍ

odjezd 8:00

SO 12.4. / 16:00
KOMŇA

SO 12.4. / 16:00
UH. OSTROH
odjezd 14:30

NE 13.4. / 9:30
HLUK

NE 20.4. / 16:00
KORYČANY

NE 20.4. / 16:00
PITÍN

odjezd 14:45

NE 20.4. / 13:30
KORYČANY

NE 20.4. / 9:30
BOJKOVICE
odjezd 8:15

SO 19.4. / 14:00
BŘEZOVÁ

NE 27.4. / 16:00
HAVŘICE

odjezd 14:15

SO 26.4. / 16:00
POPOVICE

NE 27.4. / 13:30
BOJKOVICE
odjezd 12:00

NE 27.4. / 9:30
BORŠICE

SO 26.4. / 14:00
KORYTNÁ

odjezd 13:00

NE 4.5. / 16:30
ZLÁMANEC

NE 4.5. / 16:30
BYSTŘICE P/L
odjezd 15:15

NE 4.5. / 14:00
CHROPYNĚ

SO 3.5. / 9:30
NEDAKONICE

odjezd 8:15

SO 3.5. / 14:00
RUDICE

NE 11.5. / 16:30
NEDAKONICE
odjezd 14:30

SO 10.5. / 16:30
BORŠICE U BLATNICE

NE 11.5. / 14:00
KVASICE

odjezd 12:00

NE 11.5. / 9:30
 STARÉ MĚSTO

NE 18.5. / 16:30
OSTR. LHOTA

NE 18.5. / 16:30
HORNÍ NĚMČÍ
odjezd 15:30

NE 18.5. / 14:00
NIVNICE

SO 17.5. / 9:30
NAPAJEDLA
odjezd 8:00

SO 17.5. / 14:00
ŠUMICE

NE 25.5. / 16:30
PRAKŠICE

SO 24.5. / 16:30
DOLNÍ NĚMČÍ B

odjezd 15:30

NE 25.5. / 14:00
ZDOUNKY

SO 24.5. / 9:30
KORYČANY
odjezd 8:00

SO 24.5. / 14:00
SLAVKOV

NE 1.6. / 16:30
SUŠICE

 odjezd 14:30

SO 31.5. / 16:30
ZÁHOROVICE

SO 31.5. / 16:30
BUCHLOVICE
odjezd 14:45

NE 1.6. / 9:30
MORKOVICE

NE 1.6. / 14:00
ŽÍTKOVÁ

odjezd 12:45

NE 8.6. / 16:30
SEHRADICE

NE 8.6. / 15:00
SUCHÁ LOZ
odjezd 13:45

NE 8.6. / 14:00
MORKOVICE

NE 8.6. / 9:30
DOLNÍ NĚMČÍ

odjezd 8:30

NE 15.6. / 10:15
KUNOVICE
odjezd 8:15

SO 14.6. / 16:30
STARÝ HROZENKOV

SO 14.6. / 13:30
BORŠICE

 odjezd 11:45

NE 15.6. / 9:30
KVASICE

SPORT
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Nkolik základních rad od hasi
Přichází jarní období a je opět na čase seznámit a upozornit občany na pravidla při jarních úklidech zahrádek 
a pálení biologického odpadu. V první řadě je třeba si uvědomit, že vypalování je zákonem zakázáno. 
Zákon o požární ochraně hovoří jasně: právnické či podnikající fyzické osoby jsou při spalování hořlavých 
látek na volném prostranství povinny učinit odpovídající opatření proti vzniku a šíření požáru - jinak řečeno, 
zabezpečit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole a nevznikl z něj požár. Navíc právnické osoby a pod-
nikající fyzické osoby jsou povinny každé spalování hořlavých látek na volném prostranství - včetně přijatých 
protipožárních opatření - předem oznámit územně příslušnému hasičskému záchrannému sboru kraje. Při 
nesplnění této povinnosti, může být právnické osobě nebo podnikající fyzické osobě udělena pokuta až do 
výše 500 000 Kč a pokuta za vypalování pro ostatní osoby může být udělena do výše 25 000 Kč.
Všichni občané mají zákonnou povinnost počínat si při pálení tak, aby nedošlo ke vzniku požáru. Pálení vět-
šího množství materiálu by měli lidé předem ohlásit. Při ohlášení je třeba uvést místo a čas pálení, osobu od-
povědnou za pálení včetně kontaktu na ní a také přijatá protipožární opatření. Lidé mnohdy bohužel pálení 
nahlásit zapomínají a hasiči pak zbytečně vyjíždějí k domnělým požárům.
Při pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla:
• Při silném větru oheň vůbec nerozdělávejte
• Ohraničte důkladně ohniště
• Mějte po ruce dostatek hasební látky
• Nepoužívejte hořlavé látky
• Oheň po celou dobu hlídejte
• Vyberte na pálení bezpečné místo
• Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat

Ohlásit pálení klestí můžete na telefonním čísle operačního střediska HZS Zlínského kraje: 
T: 950 670 222

Zároveň je možné - pro občany i firmy - nahlásit pálení klestí a odpadu po internetu na adrese:
www.paleni.hzszlk.eu

Znáte varovný signál „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“
Varovný signál, pro varování obyvatelstva při hrozbě nebo vzniku mimořádné události. Signál je vyhlašován 
kolísavým tónem sirény po dobu 140 sekund. U elektronických sirén je signál doplněn o verbální informaci 
upřesňující druh ohrožení. 
Po akustickém tónu sirény, při vyhlášení varovného signálu „VŠEOBECNÁ VÝSTRAHA“ bude následovat tísňová 
informace z hromadných sdělovacích prostředků (republiková, regionální a místní působnost) pro vyrozumě-
ní obyvatelstva o hrozící nebo vzniklé mimořádné události.
a) rotační siréna (akustický signál)
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b) elektronická siréna (akustický signál + verbální informace č.2, 3, 4, 5 a 6)

verbální informace č. 2
„Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a 
regionálních rozhlasů. Všeobecná výstraha, všeobecná výstraha, všeobecná výstraha.“
verbální informace č. 3
„Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny. Ohrožení zátopovou vlnou. Sledujte vysílání českého 
rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Nebezpečí zátopové vlny, nebezpečí zátopové vlny.“
verbální informace č. 4
„Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie. Ohrožení únikem škodlivin. Sledujte vysílání českého 
rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Chemická havárie, chemická havárie, chemická havárie.“
verbální informace č. 5
„Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie. Ohrožení únikem radioaktivních látek. Sledujte vysílání 
českého rozhlasu, televize a regionálních rozhlasů. Radiační havárie, radiační havárie, radiační havárie.“
verbální informace č. 6
„Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu. Sledujte vysílání českého rozhlasu, televize a regionál-
ních rozhlasů. Konec poplachu, konec poplachu, konec poplachu.“

SDH Strání

Anketa o nejlepšího hráe podzimu 2013 FC Strání
Na sportovním plese proběhlo vyhlášení ankety 
O nejlepšího hráče podzimu 2013 FC Strání, ve které 
hlasovali fanoušci na webových stránkách. Na 3. místě 
se umístil Josef Kolaja, cenu převzal otec Zdeněk Ko-
laja. Na 2. místě Antonín Popelka a vítězem se stal ka-
pitán Patrik Frühauf. Všem jmenovaným gratulujeme.

Dominik Popelka
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Tenis centrum Vintr 

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

ZÁVODNÍ ČINNOST DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH V ROCE 2014
V roce 2014 budeme mít v soutěžích Českého tenisového svazu opět dvě družstva dospělých.
A družstvo dospělých po loňském postupu do vyšší soutěže vstupuje do letošních utkání s cílem hrát v horní 
polovině své osmičlenné skupiny.
B družstvo dospělých nastoupí letos opět v základní třídě a bude dále sbírat zkušenosti se závodním tenisem.

V následující tabulce přinášíme rozlosování závodní činnosti dospělých

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

Čtvrtek 1. 5. 2014 TK Šlapanice – TCV Strání TCV Strání B – TC Staré Město

Sobota  3. 5. 2014 TCV Strání – VŠSK Zlín DTJ Květná – TCV Strání B

Sobota 10. 5. 2014 TK Luhačovice – TCV Strání TCV Strání B – Sokol Bojkovice

Sobota 24. 5. 2014 TCV Strání – TC Brno Slovan Hodonín – TCV Strání B

Sobota 31. 5. 2014 TK Natali – TCV Strání TCV Strání B – TK Břeclav

Sobota 14. 6. 2014 TCV Strání – TJ Uherský Brod volno

Sobota 21. 6. 2014 TCV Strání –Jiskra Otrokovice TK Uherské Hradiště – TCV Strání B

Průběžné výsledky soutěží je možné najít na webu Českého tenisového svazu : www.cztenis.cz
Všechny utkání mají zahájení vždy v 9:00 hod.
PŘIJĎTE POVZBUDIT NAŠE OBĚ DRUŽSTVA A PODÍVAT SE NA KVALITNÍ TENIS V  OBOU VÝKONNOSTNÍCH 
TŘÍDÁCH. 

TENISOVÁ ŠKOLA – DĚTI ročník 2000 - 2008
Letní tenisová škola byla letos na venkovních kurtech zahájena od 17. 4. 2014.
Tréninky probíhají dvakrát týdně a v případě, že máte zájem, aby se Vaše dítě věnovalo hraní tenisu, tak Vám 
bližší informace sdělíme osobně nebo na tel. 605 317576.

TURNAJE PRO REKREAČNÍ HRÁČE v roce 2014
V sobotu 7. 6. 2014 se uskuteční již VII. ročník oblíbeného turnaje TCV OPEN (čtyřhra rekreantů)
V sobotu 28. 6. 2014 se uskuteční VII. ročník turnaje – STRAŇANSKÁ JUNIORSKÁ JEDNIČKA.
Tento turnaj je určen pro žáky Základní školy Strání. 
V sobotu 6. 9. 2014  pak proběhne již tradiční turnaj TCV CUP spojený s ochutnávkou burčáku.

Veškeré další informace k  provozu tenisového areálu jsou rovněž k  dispozici na webových stránkách 
www. tcv strani.webnode.cz
Věřím, že tak jak v minulých letech, tak i v roce 2014 navštíví tenisový areál mnoho příznivců bílého sportu a 
příjemně zde stráví svůj volný čas.

Ing. Václav Vintr, TCV Strání
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Pvecká sout�
V pátek 14. března 2014 proběhla v Uherském Brodě 
dětská soutěžní přehlídka „Zazpívej slavíčku“. O dva 
týdny později se konala rovněž v Uherském Brodě po-
dobná soutěž pod názvem „Zpěváček“. Na obou pře-
hlídkách se představily děti z celého Uherskobrodska.  
Úspěchem je postup Daniela Bruštíka do okresního 
kola v Uherském Hradišti konaného v neděli dne 13. 
dubna 2014 a postup do krajského kola ve Starém 
Poddvorově v sobotu 19. dubna 2014. 
V obou soutěžích byly děti rozděleny do tří věkových 
kategorií, do krajského kola postupují děti od 10 let. 
Gratulujeme za předvedený výkon a přejeme hodně 
úspěchů. Foto: Monika Remešová, Veletiny

Tenis centrum Vintr 

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

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

DTJ TK Kvtná 

XI. Setkání 
harmoniká a heligonká
Nově se setkání harmonikářů uskuteční na nádvoří 
Restaurace Zámečku  ve Strání v sobotu 14. června 
2014.
Vyzýváme všechny domácí i přespolní harmonikáře a 
heligonkáře, aby se včas přihlásili!
UZÁVĚRKA PŘIHLÁŠEK: 9. června 2014
Nahlásit se můžete:
- V INFOCENTRU - STRÁNÍ, 
Areál ZŠ, Rubanice 877, 687 65 Strání, 
tel: +420 572 695 240 nebo  e-mail: mic@strani.cz
- NA OÚ STRÁNÍ, 
Na kopci 321, 687 65 Strání, 
p. Marie Popelková, tel: +420 572 695 210

KULTURASPORT

23



Kdy� na F ašanky neprší
Vážení čtenáři tohoto zpravodaje, nebojte. Tento článek není o analýze statistiky počasí při fašankových fes-
tivalech. Každopádně počasí je důležitým faktorem, ovšem spíše bych poukázal na to, jak se vydařil letošní 
ročník festivalu. Nestavím se do role nějakého soudce, který má právo říci, že festival se vydařil, spíše bych ho 
zhodnotil z pohledu jednoho z moderátorů fašankových pořadů. Víte, ono je to tak. Když totiž vystupujete 
jako účinkující, vidíte festival úplně v jiném světle, než jako moderátor sledující pořady z jiného úhlu. Pojďme 
tedy společně analyzovat letošní fašankový víkend.
Festival začíná v neděli výstavou fotografií v galerii na Zámečku. Letos se o výstavu postaralo opět muze-
um Jana Amose Komenského v Uherském Brodě a připravili výstavu pana Pavla Popelky o podobách vody. 
Z poutavých fotografií vyznívaly všechny možné vlastnosti, které by se daly metaforicky přirovnávat k lidským 
vlastnostem. Jak říkal sám autor, je tam všechno ... smutek, radost, pochmurnost, přímočarost, netečnost, 
prchlivost, neprůstupnost, upřímnost i zádumčivost, síla i slabost, krása i ohavnost, apod. I přes vysokou úro-
veň výstavy samotné, bych se nerad rozepisoval o fotografiích, abyste u článku neproseděli celé hodiny : ). 
Co ale určitě stojí za zmínku je vystoupení sólistů a sborů Netáta a Sen za doprovodu CM Hudličky paní Aničky 
Přikrylové. V paměti mi ustala jedna lidová píseň, kterou zpívala Maruška Múčková společně se sborem SEN 
a  jmenovala se Brodí Janko koně. Trochu mne mrzí, že jsem ji nestihl na kameru zachytit celou, ale alespoň 
úryvek jsem dal na facebook Strání. Dalším originálním skutkem bylo koštování vody. To byl skvělý nápad, 
který jsem za kopcem zatím u nikoho neviděl. Holky to výborně vysvětlily slovy, že je všude možně běžné koš-
tovat cokoliv, slivovicu, víno, čaje, kávy, limonády, piva, ale nikoho nenapadne koštovat nápoj ze všech nejdů-
ležitější a to je voda.  Holky z Netáty nelenily a rozjely se po okolí, odkud přivezly vzorky. Takže co si pamatuju, 
byly tam džbánky s vodou od cicúrku, březovské kyselky, Bošáce, tuším i Luhačovic, atd. Byl to opravdu skvělý 
nápad a hezké odpoledne. Ale pojďme dále a blíže : )
Pak přišel pátek a s ním i tradiční páteční program, kdy se již zaužívalo vystupování domácích souborů v da-
ném tematickém pořadu. Letos jsme vymysleli ČAS MLADOSTI, ČAS ZRALOSTI. První část opět vyplnily domácí 
dětské soubory, čímž se z části odfajfkla první půle názvu ČAS MLADOSTI a druhou část vám teď opět stručně 
přiblížím. Šlo o to, že každý rok se snažíme dát pátečnímu pořadu nějaké téma. Letos jsme se rozhodli vzhle-
dem k jubileím oslavenců uspořádat pořad pro trojici fašančáru Pavla Popelku, Františka Jankových a Stanisla-
va Popelku. Pořadem provázely známé a zkušené divadelnice Anička Zetková a Věrka Mimochodková. To, že 
pořadem provázely zrovna tyto dvě dámy, nebyla žádná náhoda, ovšem spíše sázka na jistotu. Víte, zvláštností 
pořadu bylo, že byl do jisté míry nacvičen a připraven do detailů, a přitom byl postaven z velké části na impro-
vizaci. Samotní oslavenci nemohli mít logicky tušení, co je čeká. Nebylo by to žádné překvapení. Proto se celý 
program tématicky stylizoval do situací generální zkoušky, kde diváci občas nějaký ten výpadeček „jakože“ 
odpustí. Samozřejmě tam žádný výpadeček býti nemohl. Musím říci, že přes rozsah a jakousi míru improviza-
ce vyšel pořad velice dobře a nezbývá všem oslavencům a účinkujícím pogratulovat a poděkovat. Mé hlavní 
poděkování, ale patří Věrce Mimochodkové, Katce Myšínské a Marušce Múčkové, se kterými jsme pořad dávali 
dohromady. Besedu nemá cenu komentovat, snad jen poděkovat CM Strýci za muzicírování.
V sobotu ráno už podle počasí vše nasvědčovalo velice zdařilému průběhu. Za slunečného rána se sjížděli do 
Strání první přespolní hosté, aby navštívili populární Den otevřených dveří ve sklárně. Prej jich tam bylo opět 
tisíce, což je moc dobře pro renomé naší dědiny. V centru Strání to už po pátku pomalu taky ožívalo. Na Zá-
mečku se řemeslily lidová řemesla, zabíjela se zabíjačka, v ostatních hospodách se začínali hospodit první 
štangasté, jarmark na náměstí jarmarčil a u školy se sjížděly účinkující soubory. Parádní idylka. Kolem oběda se 
všichni hlavní představitelé obce a státu, velcí i malí páni v ten moment všichni pomyslně rovní, sešli na Obec-
ním úřadě, aby společně se soubory odstartovali fašankový program. O tom se rozepisovat bohužel nemůžu, 
jelikož jsem tam nikdy nebyl a nedovedu si to ani představit : ). Tou dobou se už dva vystresovaní budoucí 
moderátoři pan Pepa a Tonda přesunuli na hlavní dějiště odpoledne a to na náměstí U Zámečku. 
Už od začátku hlavního odpoledního programu bylo zřejmé, že letos se Fašankový festival těšil největší ná-
vštěvnosti. Nesoudím tak, dle prodaných lístku, atd. což může být vždy trochu zkreslené, neboť jsme lidé 
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pohostinní. Soudím tak, dle známého výrazu oko vidí. Už od začátku programu bylo náměstí zaplněno a do 
zahuštěného prostoru přibývalo stále více diváků. Představily se jim soubory Kunovjan z Uherského Hradiště, 
Rusava a CM Bukovinka z Bystřice pod Hostýnem, Sedmikvítek z Frenštátu pod Radhoštěm, Urpín z Bánské 
Bystrice a domácí straňanští fašančáré s folklórním souborem Javorina za doprovodu cimbálové muziky Strý-
ci. Za zmínku stojí moment, kdy se již diváci nemohli namačkat okolo náměstí, tak se rozhodli, že půjdou za 
námi na pódium. V ten moment se stali diváci účinkujícími a účinkující diváky. A to se jen tak někde na festi-
vale nestane.
Po odpoledním programu na náměstí se chodí do hospod. To je ideální čas na moderátorský odpočinek. Ov-
šem co jsme odpočívali, ve Strání se těžce fašankovalo. Když pak vyjdete zpět do reality, pocítíte ten náraz. 
Po ulicích se zpívá a někdy aj tancuje, lidi se smějí, někdo se objímá, někdo řeší filozofickou podstatu existence 
světla, někdo telefonuje na celú dědinu a někdo jen tak stojí a pozoruje. V tu dobu se ve školní tělocvičně vše 
schylovalo k hlavnímu večernímu fašankovému programu. Spousta lidí si myslí, že na něm neuvidí nic nového, 
že to je to samé co u Zámečku, ovšem opak je pravdou. Večerní vystoupení jsou scénická. To znamená, že jsou 
situována do záře scénických reflektorů a na povrch divadelních prken. Proto můžete vidět skromné lidové 
tancování i profesionální choreografická vystoupení. A tak tomu i bylo. No musím zkracovat.
Pak přišla neděle, ke které patří dětský karneval na Zámečku a večerní koštování slivovice. Co říci ke karneva-
lu. Snad jen to, že je dobře, že se nezapomíná při svátcích spíše pro dospělé na naše nejmenší Spidermany, 
Batmany, Želvy ninja, mstitele Zery, rytíře Jedi, Sněhurky a trpaslíky, malé mořské víly, čarodějnice a princez-
ničky, Hloupé Honzy a Chytré horákyně : ). Večerní košt je tradičně ve znamení straňanské slivovice a pořáda-
jící pánové ze SNU si ho náramně hledí. Sice si trochu postěžovali, že tú gorálku dávajů furt jedni a ti samí a že 
by byli rádi, kdyby sa zapojilo víc ludí. Což teda berte jako výzvu do příštích ročníků. No a to by tak bylo všecko 
z mé strany k letošnímu fašankovému víkendu. O pondělku a úterku toho bylo napsáno a natočeno dost, tak 
už bych si dovolil článek ukončit a popřát dalšímu ročníku festivalu ještě více návštěvníků, dobrých nápadů, 
spokojenosti, tolerance, pohody, ochoty a pořadatelské trpělivosti a zodpovědnosti, abychom si mohli říct, 
že  to stále funguje. 
Protože když na fašanky neprší, je to vždycky lepší, než kdyby pršelo.

Antonín Reňák, Smedoma o.s.
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Děkujeme všem, kteří se přišli rozloučit 
a doprovodit na poslední cestě naší maminku, 

paní Marii Michalčíkovou. 
Děkujeme  za projevenou soustrast a květinové dary. 

Velké poděkování patří p. Miroslavě Havlíkové, 
vedoucí DPS a celému kolektivu za péči a lidské 
porozumění v posledních měsících jejího života. 

Děkujeme MUDr. Tomečkovi 
za pravidelné návštěvy a ošetřování. 

Otci J. Hrudíkovi patří naše velké poděkování 
a úcta za její duchovní podporu a také nás, 

pozůstalých, v nelehkých chvílích 
posledního loučení.

Pozůstalá rodina upřímně děkuje všem,  
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana Jozefa Beňu.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Zvláštní poděkování patří 
bývalým spolupracovníkům z celnice 

a v neposlední řadě Otci  Janu Hrudíkovi 
za důstojné a procítěné vedení pohřebního obřadu.

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

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

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi 
a MUDr. Končitíkové.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

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

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi, 
MUDr. Alžbětě Končitíkové, zdravotní sestře 

Slávce Grebíkové a pracovnicím z DPS.

Upřímně děkujeme všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

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

Naše poděkování patří také muzikantům, 
zpěvačkám, Otci Janu Hrudíkovi, MUDr. Končitíkové 

a sestřičce Slávce Grebíkové.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří na poslední cestě doprovodili naši 

dceru Michaelu Miklášovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří ročníku 1990.

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

s panem Oldřichem Popelkou. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi.

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

s paní Helenou Jankových. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří MUDr. Alžbětě Končitíkové 
za lidský a profesionální přístup, ochotu a obětavou 

péči v posledních dnech života naší maminky. 
Nemalé poděkování patří rovněž Otci Hrudíkovi 

za krásný projev při mši a smutečním obřadu.

Smutení rubrika

Narozené dti 
Eliška Miklášová, Šárka Pavlušová, Jerguš Papala, 
Sebastian Benešík, Martin Grebík, Mariana Grebíková, 
Rozálie Grebíková, Markéta Nováková, Vlastimil 
Janiga, Alžběta Kohnová, Elena Chmelová, Radovan 
Knotek, Zoe Homolová, Daniel Llusa Kusenda

Zemelí obané
Jozef Beňo, Helena Jankových, Oldřich Popelka, Pavel 
Vintr, Anna Halodová, Anna Ševčíková, Martin Vintr, 
Josef Končitík, Anna Vintrová, Marie Janošíková, 
Michaela Miklášová, Ivana Tinková, Josef Zámečník, 
Rosina Bemerová, Františka Popelková
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Lidové emeslo - velaství
Sobotní den  27. ročníku Festivalu masopustních tra-
dic patřil mimo jiné i přehlídce tradičních lidových 
řemesel, která se konala v místním Zámečku. Snahou 
zájmové organizace našich včelařů bylo přiblížit jed-
no z  nejstarších řemesel – včelařství. Návštěvníci se 
mohli seznámit s  tím, co včelaření obnáší, jaký pro-
spěch nám včely poskytují. Taktéž mohli zhlédnout 
a  ochutnat včelí produkty jako svíčky ze včelího vos-
ku, med, medovinu nebo perníky. 
Tímto děkujeme Českému svazu včelařů, jejím zá-
kladním organizacím Ostrožská Nová Ves, Uherský 
Ostroh a okresní organizaci Uh. Hradiště za zapůjčení 
informačních rolet a proskleného úlu.

ZOV Strání, Květná

Podkování
Chtěl bych poděkovat Všem  Fašankovým hostům 
i  účinkujícím za účast a skvělou atmosféru, kterou 
svou přítomností vytvořili v HOSPODĚ SKLÍPEK. 

Děkuji Pavel Grebík

Tíkrálová sbírka ve Strání
4. ledna 2014 se v naší obci konal další ročník tříkrálo-
vé sbírky. Celkem se zapojilo 31 dospělých doprovo-
dů a 93 dětí. Vykoledovalo se krásných 103. 860,- Kč, 
které budou opět použity pro zajištění  potřeb těch, 
kteří se ocitli v nějaké životní nouzi.
Touto cestou Vám chceme poděkovat za milou 
a  vstřícnou spolupráci a motivaci dětí k celé této akci. 
Díky proto patří rodičům, které dětem zajistili obleč-
ky a případně je i doprovodili na letošním tříkrálovém 
koledování. Další díky patřím všem, kdo pomáhali 
při přípravě občerstvení pro unavené a hladové ko-
ledníčky, při uklízení, počítání, organizaci a podobně. 
A věřte, že práce bylo až nad hlavu. Otci Janu Hrudí-
kovi děkujeme za duchovní podporu a modlitbu vě-
novanou zdárnému průběhu TKS. Zvláštní poděková-
ní si zaslouží koordinátorka TKS paní Alena Dobiášová 
a Vítězslava Kubíčková. Taktéž děkujeme svým kole-
gům z Obecního úřadu a z Oblastní charity Uherský 
Brod za poskytnutou pomoc a podporu.
Děkujeme všem dárcům a podporovatelům tříkrálo-
vé sbírky ve Strání!

Miroslava Havlíková, Oblastní charita Uherský Brod
Mgr. Ondřej Benešík, starosta 

Pavel Mimochodek, místostarosta
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Co na srdci, 
to na jazyku - ale jinak
„Co na srdci, to na jazyku“, toto lidové rčení dal do ná-
zvu článku v minulém Zpravodaji obce Strání (3 – 4 
2013, str.25) člen zastupitelstva a starosta DTJ Květná 
Daniel Sedlecký.
Obsah článku mi však připomínal spíš „poplašnou 
zprávu“  než to, co si představujeme pod tímto lido-
vým rčením – upřímné, ale pravdivé posouzení dané 
věci, které by mělo vést k nápravě, větší aktivitě a lepší  
budoucnosti.
Nechci se vyjadřovat k  ekonomickým problémům, 
které souvisí s  provozem restaurace na Zámečku 
a které tam skutečně byly nemalé. To jistě kvalifikova-
ně objasní vedení obce včetně toho, jaké bylo přijato 
opatření k nápravě.
Co já mám na srdci je to, aby se skutečně naplnil zá-
měr, pro který se Zámeček nově budoval: stát se cen-
trem kulturního dění v obci Strání. Na Zámeček se ne-
můžeme dívat jako  na běžnou restauraci, těch máme 
v obci dost, ale jako na místo s historickou minulostí, 
kulturní současností a budoucností, kde se odehráva-
jí významné společenské akce.  Pro mnohé je krásné 
prostředí  Zámečku, které oceňuje i široké okolí, im-
pulsem a inspirací k aktivitě především v kulturní ob-
lasti. Konkrétně na příklad galerie, ve které se pořáda-
jí výstavy obrazů a fotografií, i jiné společenské akce. 
Dnes si už stěží představíme ty hlavní kulturně spole-
čenské akce jako je Fašank, Den obce a další bez po-
skytnutého zázemí na Zámečku. Chci věřit tomu, že 
prostory Zámečku budou stále více využívat všechny 
zájmové skupiny a neziskové organizace v obci.
Jako člen zastupitelstva jsem vždy podporoval finanč-
ní pomoc těm, kteří se aktivně podílejí na kulturním, 
sportovním a společenském životě obce. Že si zastu-
pitelstvo i vedení váží takové činnosti a obětavosti lidí 
dokazuje to, že každoročně plánuje v rozpočtu obce 
nemalé finanční prostředky na podporu těchto aktivit. 
Na příklad ve schváleném rozpočtu na r. 2014 plánu-
je přispět na tělovýchovu celkem 346 000Kč , dětská 
hřiště 50 000,-Kč, pro činnost DTJ Květná 270 000Kč 
( o tom se starosta DTJ ve svém článku nezmínil), na 
činnost kulturních, sportovních a zájmových složek 
působících v obci 180 000Kč atd. Když k této finanční 
pomoci přidáme dosavadní ochotu a obětavost čle-
nů těchto organizací i práce dobrovolníků, nemusí-

me se o další rozvoj kulturního života v tom nejširším 
slova smyslu obávat. Čerstvé dojmy  a celkový obraz 
27. ročníku straňanského Fašanku to jen potvrzuje.

St. Knotek, Člen zastupitelstva obce                                                                                                                       

Oslavy osvobození Strání
VHK Východní fronta a Obec Strání si Vás dovolují po-
zvat na akci Strání 1945, která se koná 9. - 10. května 
2014. Program akce bude včas zveřejněn na plaká-
tech. Těšíme se na Vaši účast.
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Co víme o medu
Opylování a včely
Hlavním úkolem včel na naší zemi je opylování rost-
lin a stromů. Asi 80% našich rostlin opyluje hmyz, při-
čemž větší část opylování obstarávají včely. Ty svou 
činností zvyšují výnos mnoha kulturních plodin a za-
chovávají druhovou pestrost divoce rostoucích dru-
hů. Zejména v ovocnářství jsou včely nenahraditelné 
a obstarávají až 90% opylování. Výnosy se tím několi-
krát zvyšují (např. výnos jabloně a třešně se včelami 
100%, bez včel 35%; hrušky se včelami 100%, bez včel 
15% aj.).
Jedním z vedlejších produktů včel je med. Jeho pře-
vážná část slouží jako potrava včel během roku.

Co je to med?
Budete asi překvapeni, ale včela med nenosí. Sbírá 
pouze suroviny pro výrobu medu a to květový nektar 
nebo medovici. Včely tyto šťávy ve svém těle zpraco-
vávají, zahušťují a ukládají do plástů jako med.

Květový med
Pochází především z  nektaru květů, který produkují 
rostliny ve svých květech. Jsou lehce stravitelné, ob-
sahují větší množství pylu. Květové medy jsou větši-
nou světlé barvy a rychleji krystalizují vyjma medu 
akátového. Do květových medů patří také medy jed-
nodruhové jako např. řepkový, akátový, slunečnicový, 
lipový - ty však na Strání nenajdeme. Nacházíme zde 
pouze směs květových medů včetně medů z  ovoc-
ných stromů.

Medovicový (lesní) med
Medovicové medy pocházejí z hmyzem přefiltrované 
mízy listnatých a jehličnatých stromů. Obsahují větší 
množství minerálních látek a stopových prvků. Zpra-
vidla mívají ostřejší chuť a výrazné aroma. Jsou tmavší 
barvy a krystalizují velmi pomalu. 

Smíšený med
Pochází ze snůšky nektarového a medovicového pů-
vodu bez výrazné převahy jednoho druhu. Jsou to 
především medy malin a ostružin, z  lípy, z  později 
kvetoucích bylin a květin, z lesních bylin a medovice. 
Často mívají lahodnou a výraznou chuť. Jsou tmavší 
až tmavé barvy, krystalizují pomaleji. Pro jedinečnou 
chuť dávají milovníci medu těmto druhům jasnou 
přednost.

Krystalizace medu
Často se vyskytují otázky na pravost medu, obvykle 
v  souvislosti s  krystalizací. Proces krystalizace medu 
je přirozený u všech medů s vyšším obsahem glukózy 
a je známkou kvality medu. Čím více med obsahuje 
fruktózy, tím pomaleji krystalizuje. Aby se zamezilo 
krystalizaci medu, využíváme moderní šetrnou meto-
du – pastování. Med se v určitých intervalech míchá, 
až získá bílou hustou konzistenci. Takto zpracovaný 
med neteče ani neztuhne a současně v něm zůstanou 
všechny biologicky aktivní látky.

Jak med nakupovat
Nejideálnější je najít si dobrého včelaře ve svém okolí. 
Pokud má ve svém „provozu“ lidské hygienické pod-
mínky a nevytáčí med „ve slepičárně“, získáte tak zá-
ruku kvality. České medy splňují nejpřísnější světové 
normy a tyto medy obsahují i pyly rostlin, které rostou 
kolem nás. Med tak při pravidelné konzumaci od pod-
zimu do jara může působit jako přirozený antialergen.
V případě nákupu medu v obchodě buďte velmi obe-
zřetní. Především velké obchodní řetězce v rámci sní-
žení ceny medu nehledí na jeho kvalitu a nahrávají tak 
nepoctivým prodejcům. Ti mnohdy medy upravují 
(zahřívají, ředí sirupem, barví…) a snižují tak jeho při-
rozené vlastnosti. Nedoporučujeme ani nákup medů 
ze zemí mimo EU. Často obsahují rezidua včelích léčiv 
a mají sníženou kvalitu.

Skladování medu
Pro skladování medu je nejdůležitější sucho. V chladu 
med být nemusí, ale svědčí mu to. Mráz mu nevadí 
– naopak, biologická aktivita medu se sníží na mini-
mum a výrazně se zpomalí krystalizace.

Závěrem
Místní medy jsou z ekologicky čisté krajiny, která není 
zatížena chemicky ošetřovanými lány zemědělských 
monokultur. To je velmi potěšující fakt pro spotřebi-
tele i navzdory menších výnosů pro včelaře. Místní 
medy často pro svou kvalitu a prostředí, z kterého po-
cházejí,  nejsou dostatečně doceněny.

Včelaři ZO Strání, Květná
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A: Nám. u Zámečku 71, Strání, 687 65
www.zamecek-strani.cz

NABÍZÍME 
VĚRNOSTNÍ BONUSY

A SLEVU NA UBYTOVÁNÍ
SPOJENÉ S OSLAVOU 

Informace na M: +420 777 364 511

INZERCE:

ÚKLIDOVÉ PRÁCE – ČAŇO
*čištění koberců, sedacích souprav, 

čalounění a matrací
*čištění gaučů, kancelářských židlí, atpod.

*čištění interiérů vozidel (dveře, sedačky, kufr)

KVALITNÍ PRÁCE, ZA NÍZKOU CENU
Mob.: +420 733 314 262 / +420 604 786 478

e-mail: cano.pavel@seznam.cz
www.uklidoveprace-cano.cz

NABÍZÍM DROBNÉ 
ŠICÍ OPRAVY 

( zkracování kalhot, výměny zipů..atd.),
 dále šití bytového textilu,

 záclon, závěsu aj. 

Lucie Knotková, 
Drahy 593

Tel.: 774  971 590 
(volejte kdykoliv)

Prodám byt 3 + KK ve Květné na Sídlišti 
se zasklenou lodžií na zvýšeném přízemí. Rozloha 
bytu je 75,44 m2 užitná plocha a celková podla-

hová plocha je 80,95 m2. K bytu patří zděný sklep. 
Bytový dům i samotný byt jsou po kompletní re-

konstrukci. Více info na tel.: +421 917 056 294.

Prodám 
dvoukolovou vlečku k traktoru. 

Tel.: 731 105 404

Pronájem bytu 3+1 ve Strání, 
Rubanice 208 (možnost i k prodeji)

 Dotazy na  tel.: 737 148 768
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INZERCE:

Chtěl bych poděkovat Všem kteří se podíleli na rekonstrukci hospody SKLÍPEK 
a Vás ostatní pozvat k její návštěvě. Pavel Grebík

Zveme Vás do Hospody Sklípek na Velikonoční zábavu s kapelou

Country Mix
Těšíme se na Vás v neděli 20.4.2014 od 20:00 hod. Vstup ZDARMA.



INZERCE:

KONTAKT: PETR VINTR / STRÁNÍ 130 / TEL.: 736 159 031



Kalendá akcí:

20. 4. 2014
VELIKONOČNÍ POSEZENÍ U CIMBÁLU
Zámeček

20. 4. 2014
VELIKONOČNÍ COUNTRY ZÁBAVA
S FLOWER CREEK
Restaurace na Huti ve Květné od 19:00

20. 4. 2014
VELIKONOČNÍ ZÁBAVA
S COUNTRY MIX
Hospoda Sklípek od 20:00

9. - 10. 5. 2014
OSLAVY OSVOBOZENÍ - STRÁNÍ 1945

14. 6. 2014
XI. SETKÁNÍ 
HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ
Zámeček

21. 6. 2014
TURNAJ 
NEREGISTROVANÝCH HRÁČŮ VE FOTBALE
Stadion na Zelničkách

28. - 29. 6. 2014
DEN OBCE STRÁNÍ
Areál Zámečku

Vydavatel: OU Strání / Redakční rada: Ing. Jana Bruštíková, Tereza Popelková, Mgr. Ondřej Benešík, 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:
Jaro ( foto: Antonín Reňák )

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 2. Vizualizace rekonstrukce Náměstí Em. Zahna ve Květné. / 3. - 4. Tříkralový koncert DH Straňanka a hosté (foto: 
Jana Bruštíková). / 5. Rodičovský ples (foto: Ivana Bartoňová). / 6. Krojový ples (foto: Klaudie Čaňová). / 7. Myslivecký 
ples (foto: Tomáš Hájnik). 8. Fotbalový ples (foto: Dominik Popelka).

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 6. Fašank - pátek (foto: Jana Bruštíková) / 6. - 8. Fašank - sobota (foto: Jana Bruštíková).

Fotografie zadní strana:
1. a 5. Fašank - úterý (foto 1: Jana Bruštíková, foto 5: Josef Tymonek) / 2. - 4. Fašank - sobota (foto 2: Ladislav Janča, 
foto 3-4: Jana Bruštíková) 
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