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Krásné prožití Velikonočních svátků Vám přejí
Antonín Popelka-starosta, Antonín Bruštík-místostarosta, Ing. Antonín Reňák-místostarosta
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Starosta informuje...
Pro rok 2017 zastupitelstvo obce schválilo několik stě-
žejních investičních akcí:

• vybudování nové místní komunikace v ulici Dolina 
-  předpokládaný  začátek výstavby od 1. 6. 2017,

• výstavbu inženýrských sítí v lokalitě Nová hora pro 
výstavbu rodinných domů (obec vybuduje kanalizaci 
splaškovou, kanalizaci dešťovou, vodovod, plynovod, 
veřejné osvětlení), předpokládaný začátek výstavby 
1. 5. 2017,

• výstavbu nového mostu mezi ulicemi Nová hora 
a  nám. Emanuela Zahna, jedná se o vybudování 
nového mostu jako náhrady za již nevyhovující most 
z  hlediska nosnosti a provozní šířky v  návaznosti 
na   jeho využití při plánované výstavbě ZTV Nová 
hora,

• pokládku a výměnu umělého povrchu na školním 
hřišti, 

• položení tartanu na školním běžeckém oválu,

• rekonstrukci vozovky v ulici Drahy III,

• vybudování workoutového  hřiště u ZŠ Strání.

Dále budeme pokračovat v postupné  rekonstrukci 
veřejného osvětlení.  Již počátkem dubna začne firma 
E-ON v místní části Rubanice s likvidací betonových 
sloupů a pokládkou kabelů NN zemního vedení.  
Obec se bude podílet na přípoloži kabelů veřejného 
osvětlení a výstavbě nových světelných stožárů.

Antonín Popelka, starosta

ZTV lokalita Nová hora
Obec Strání se v květnu tohoto roku chystá zahájit vy-
budování   inženýrských sítí pro výstavbu rodinných 
domů.
Oslovili jsme společnost E.ON Distribuce, a.s., s  níž 
jsme uzavřeli smlouvu o zajištění přeložky vysokého 
napětí, abychom odklonili sloupy VN z  této lokality. 
Budou vybudovány dvě kanalizace, splašková 
a dešťová, dále položen rozvod veřejného osvětlení, 
plynovod a vodovod. Vznikne 23 parcel k  výstavbě 
rodinných domů o výměrách 780 – 1100 m2.
Zastupitelstvo na svém 15. zasedání schválilo cenu 
pozemku za 1m2 . Cena pozemku byla určena na 
600  Kč/  m2 bez DPH. Pro podporu výstavby byla 
schválena ještě jedna cena, a to cena „dotovaná“, kte-
rá byla schválená ve výši 300 Kč/ m2 bez DPH. Při ceně 
dotované bude muset stavebník smluvně podepsat 
a následně dodržet několik kritérií, z nichž jsou přede-
vším dvě základní, a to: 
1. do 3 let od podpisu smlouvy musí žadatel vyřídit 
stavební povolení
2. do 6 let od podpisu smlouvy musí žadatel mít 
vyřízenou kolaudaci
Ceny byly určeny na základě výpočtu nákladů 
za celou investiční akci, na druhé straně při ceně 
dotované jsme vycházeli z  potřeb podpořit zvláště 
mladé lidi a  připravit jim podmínky k  tomu, aby si 
mohli pořídit vlastní bydlení. Porovnávali jsme při tom 
i cenu pozemků, za kterou při podobném projektu  již 
prodávají anebo začínají prodávat okolní obce, 
jako jsou Bojkovice, Bánov, Újezdec u Luh., Nivnice, 
Kněždub. Cena dotovaná je přitom  od jejich cen nižší 
o 50 – 300 %. 
Doufáme, že vše připravíme tak, abychom zájemcům 
ulehčili výstavbu a pomohli v jejím rozjetí. Celý projekt 
tak bude mít své opodstatnění a význam.  

Antonín Popelka, starosta

Zmna svozového dne popelnic !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!
Z důvodu změny svozové firmy odpadových nádob na směsný komunální odpad upozorňujeme 
občany, že svoz popelnic se již nebude konat ve středu, ale o den dříve - vždy v ÚTERÝ sudého týdne.
Prvním dnem svozu v úterý bude 18. duben (16. týden).

Michaela Grebíková
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15/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřova-
teli zápisu pana Mgr. Hynka Horňáčka a pana MUDr. 
Vladimíra Luzara, zapisovatelku paní Mgr. Michaelu 
Grebíkovou, sčitatelku paní Mgr. Elišku Málkovou

15/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje ná-
vrhovou komisi ve složení: předseda pan Karel Gryc, 
členové pan Antonín Zámečník a pan David Čermák                                    

15/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pro-
gram 15. zasedání ZO 
a) Určení ověřovatelů a zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Schválení programu
d) Zpráva o činnosti rady obce
e) Územní plán 
f ) Obecní pozemky
g) Rozpočtové opatření 
h) Prodej bytů č.p. 318 a č.p. 204
i) Odměny členům ZO
j) Finanční výbor – změna ve složení
k) Různé
l) Diskuze 
m) Závěr

15/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce  

15/5 Zastupitelstvo obce Strání po ověření ve 
smyslu ustanovení § 54 odst. 2 zákona č. 183/2006 
Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební 
zákon), ve znění pozdějších předpisů, že Územní plán 
Strání není v  rozporu s politikou územního rozvoje, 
s územně plánovací dokumentací vydanou krajem, se 
stanovisky dotčených orgánů a stanoviskem krajské-
ho úřadu, 
vydává ve smyslu ustanovení § 6 odst. 5 písm. c) 
stavebního zákona za použití ustanovení § 43 odst. 
4 stavebního zákona, v souladu s ustanovením § 171 
až 174 zákona č. 500/2004 Sb., správní řád, ve znění 
pozdějších předpisů, ustanovení § 13 a přílohy č. 
7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických 

podkladech, územně plánovací dokumentaci 
a  způsobu evidence územně plánovací činnosti, 
formou opatření obecné povahy Územní plán 
Strání a
ukládá starostovi zajistit veřejnou vyhláškou ozná-
mení o vydání opatření obecné povahy č. 1/2017 vy-
věšením na úřední desce obecního úřadu a rovněž 
tak zveřejnit způsobem umožňující dálkový přístup 

15/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 2569/1 ve vlastnictví Obce Strá-
ní, nově vzniklý pozemek parc. č. 2569/13 v k.ú. Strání 
o výměře 125 m2 za cenu 30 Kč za 1 m2 manželům 
S, Strání-Květná. Kupující na své náklady zajistí vyho-
tovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí

15/7 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pro-
dej části pozemku parc.č. 6572/35 ve vlastnictví Obce 
Strání, nově vzniklý pozemek parc. č. 6572/64 v  k.ú. 
Strání o výměře 84 m2 za cenu 40 Kč za 1 m2 a pro-
dej části pozemku parc.č. 6572/35 ve vlastnictví Obce 
Strání, nově vzniklý pozemek parc. č. st. 1596 v  k.ú. 
Strání o výměře 32 m2 za cenu 100 Kč za 1 m2 man-
želům M, Strání. Kupující na své náklady zajistí vyho-
tovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí

15/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pro-
dej části pozemku parc.č. 2989/12 ve vlastnictví Obce 
Strání, nově vzniklý pozemek parc. č. 2989/87 v  k.ú. 
Strání o výměře 51 m2 za cenu 70 Kč za 1 m2 vlast-
níkům bytového domu č. p. 780 v  obci Strání-Květ-
ná. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní 
smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí

15/9 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje směnu 
28 m2 z části pozemku parc.č. 6222/80  v k.ú. Strání ve 
vlastnictví Obce Strání, nově vzniklý pozemek parc. č. 
6222/83 o celkové  výměře 86 m2 za pozemek parc. 
č. st. 1522 v  k.ú. Strání, nově vzniklý pozemek parc. 
č. 13812 o výměře 28 m2 v  k.ú. Strání ve vlastnictví 
pana JZ, Strání. Rozdíl ve výměře pozemků parc. č. 
6222/83 a parc. č. 13812 což činí 58 m2  uhradí pan 

Výpis usnesení 15. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 10.3. 2017
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Upozornní
Upozorňujeme majitele psů, že dětská hřiště opravdu 
nejsou vhodné místo k venčení Vašich čtyřnohých 
mazlíčků. Prosíme, berte ohled na malé děti, které se 
tam batolí a hrají. A když už se stane, že Váš pejsek 
na hřiště omylem zaběhne a udělá zde svou potřebu, 
buďte tak hodní a ukliďte si po něm. Děkuji za všechny 
rodiče dětí, které si na hřiště ve Strání i Květné chodí 
hrát. 

Barbora Macková

Vodní hospodáství Strání
Vodné a stočné pro rok 2017 schválilo ZO v prosinci 
loňského roku v následující výši:
• vodné 31,- Kč bez DPH
• stočné 31,- Kč bez DPH
Prosíme vlastníky domů a zvláště těch neobydlených, 
aby zkontrolovali stav vodovodu a vodoměrů 
po  zimě. Zejména v místech, kde hrozí zamrznutí 
a  porucha (v nedostatečně zajištěných šachtách, 
sklepích a podobně). 
Děkujeme za pochopení. 

    Radka Breznická VH.

JZ za cenu 500 Kč za 1 m2. Nabyvatelé na své náklady 
zajistí vyhotovení geometrického plánu. Směnnou 
smlouvu a poplatek za vklad do katastru nemovitostí 
uhradí pan JZ

15/10 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje od-
kup pozemku ve zjednodušené evidenci - původ po-
zemkový katastr parc. č. 408 v  katastru obce Strání, 
ve vlastnictví České republiky – Úřad pro zastupování 
státu ve věcech majetkových, zapsaný na listu vlast-
nictví č. 60000 pro obec a katastrální území Strání, za 
cenu 98.500,-- Kč

15/11 Zastupitelstvo obce Strání stanovuje pro-
dejní cenu - základní cenu 600,- Kč bez DPH za 1 m²  
a dotovanou cenu 300,- Kč bez DPH za 1 m2 pozem-
ku v lokalitě Nová Hora, určené k výstavbě rodinných 
domů 

15/12 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 10/2016, 11/2016 a 1/2017, 
schválená RO č. 44,45,47, dle návrhů 

15/13   Zastupitelstvo obce Strání schvaluje roz-
počtové opatření č. 2 na rok 2017 – příjmy ve výši 
261.834,- Kč a výdaje 261.834,- Kč   

15/14   Zastupitelstvo obce Strání schvaluje roz-
počtové opatření č. 3 na rok 2017, výdaje ve výši 
2.000.000,- Kč a financování ve výši 2.000.000,- Kč

15/15  Zastupitelstvo obce Strání vyhlašuje záměr 
na prodej bytů č. 4, 8, 9, 10, 12, 14 v bytovém domě 
č.p. 318  a bytu č. 9 v bytovém domě č.p. 204

15/16 Zastupitelstvo Obce Strání neschvaluje 
zvýšení odměn neuvolněným členům zastupitelstva 
obce

15/17 Zastupitelstvo Obce Strání odkládá bod 
programu „Finanční výbor – změna ve složení“ 
na další zasedání zastupitelstva obce

 Antonín Popelka, starosta obce
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Vá�ení spoluobané,
dovolte mi, abych zde krátce zrekapituloval investiční 
akce předešlého roku 2016 a nastínil nově chystané 
akce v roce 2017. 
V  listopadu loňského roku, konkrétně 27. 11. 2016, 
jsme pro Vás otevřeli umělou ledovou plochu 
u  Zámečku, která byla v  provozu do 19. 2. 2017. 
Během této doby ji navštívilo kolem 7 tisíc bruslařů 
od malých dětí až po dospělé. Kluziště využívali také 
žáci základních škol v rámci hodin tělesné výchovy. 
V  dohledné době bude na obecních internetových 
stránkách spuštěna anketa zaměřená na otázku, zda 
si přejete i v dalším zimním období postavit ledovou 
plochu u Zámečku.
Pro přehled celkové náklady činily cca 1 750 000 Kč.  
Bezesporu se nejedná o malou částku, ale co bychom 
neudělali pro naše ratolesti, abychom jim dopřáli 
trochu pohybu. A nejen naše ratolesti, ale i mnozí 
rodiče a další dospělí jistě potvrdí, že si zde přišli na 
své. A co víme? Možná to některé z našich dětí chytne 
a vyrostou nám tady skvělí hokejisti či krasobruslaři. 
V této souvislosti bych chtěl poděkovat hokejovému 
oddílu Lev Strání za uspořádání karnevalového dne. 
Událost byla dle mého názoru výborně zorganizovaná 
a dopadla nad očekávání, za což všem, kteří se na 
tomto skvělém dni podíleli, a to jak organizátorům, 
tak i divákům, patří velký dík. 

Z investičních akcí plánovaných na rok 2017 jmenuji 
hlavně ty velké. Patří mezi ně rekonstrukce ulice 
Dolina, rekonstrukce ulice Drahy III, rekonstrukce 
mostu spojujícího náměstí Em. Zahna s  ulicí Nová 
hora, výstavba inženýrských sítí v  lokalitě Nová 
hora a s  ní spojená výstavba rodinných domů. 
Celkové investice dle ocenění TRS dosáhnou cca 18 
milionů Kč. Na jmenovaných akcích díky řádnému 
výběrovému řízení dle mého názoru ušetříme nemalé 
peníze, které potom můžeme využít na pořádání 
různých sportovních ale i  společenských akcí v  naší 
obci. Jistě budete souhlasit, že je potřeba rozvíjet a 
podporovat mladé talenty jak po stránce sportovní 
tak i společenské. A  právě vzhledem k  tomu, že  
chceme podporovat mladé sportovce, chystáme 
ještě rozšíření hřišť ve Strání a v Květné. 
Dále se zpracovává projekt pro výstavbu cyklostezky 
ze Strání do Květné a úpravu prostor u obecního 
úřadu včetně parkovacích míst. 
Pokud máte v rámci bydlení, sportu nebo infrastruk-
tury nějaké náměty, prosím pište nebo volejte. Děkuji.
Vaše náměty a připomínky pište na e-mail: mistosta-
rosta1@strani.cz nebo volejte na +420 602 710 900.
Jsem tu pro Vás.

        Antonín Bruštík, místostarosta obce Strání
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Jaký byl 
tenáský bezen 
v knihovn Strání?
Knihovna Strání se připojila ke Svazu knihovníků 
a  informačních pracovníků, který vyhlásil již osmý 
ročník celostátní akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. 
Je to akce podporující a propagující četbu, pořáda-
ná každoročně v měsíci březnu. Každý rok se k této 
akci hlásí svými aktivitami více než 400 veřejných 
knihoven z celé České republiky. A naše knihovna 
se také aktivně zapojila. Po celý měsíc byla regist-
race nových čtenářů zdarma a proběhla i „amnestie 
čtenářů“ – prominutí dluhů a upomínek. 
V  úterý 14. března uspořádala Knihovna Strání 
„Společné odpolední čtení“. Sešly se tu děvčata 
z  5.  třídy, Amálka Šimková, Markétka Popelková 
a  Patricie Zámečníková, které si přišly aktivně 
číst. Četly jsme si Karlu a jiné povídky od Boženy 
Němcové, která letos v  lednu měla významné 
výročí úmrtí 155 let. Odpoledne uteklo jako voda 
a všechny jsme se shodly, že to byl pěkně strávený 
čas.

Marcela Schönbaumová, knihovnice

 Program velikononích 
bohoslu�eb v kostele 
Povýšení sv. Kí�e ve Strání
13. 4. / Zelený čtvrtek 
18:30 hod. / Mše svatá na památku večeře Páně  
a  adorace v Getsemanské zahradě ( kostel bude 
otevřen do 22 hodin)

14. 4. / Velký pátek
9:00 hod. / Křížová cesta v kostele
18:30 hod. /  Velkopáteční obřady

15. 4. / Bílá sobota 
od 8:00 do 18:00 hod. / kostel otevřený k soukromé 
adoraci
18:30 hod. / Vigilie Zmrtvýchvstání  Páně  - obřady

16. 4. / Neděle  - Boží hod velikonoční
7:30 hod. /  mše svatá a žehnání pokrmů
9:00 hod. / mše svatá a žehnání pokrmů
10:30 hod. /- mše svatá a žehnání pokrmů

17. 4. / Pondělí velikonoční 
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá

KNIHOVNA A ICFARNOST
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Beseda se teáky
Ve čtvrtek 23. března přišli do knihovny žáci 3. třídy 
s  paní učitelkou Ivou Bartoňovou. Úvodem jsem 
je seznámila s akcí Březen měsíc čtenářů.   Povídali 
jsme si o knihách a o tom, jaká literatura je pro ně 
vhodná. Vysvětlili jsme si, co je knížka a z  čeho se 
skládá. Proběhlo seznámení s knihovnou a rozdělení 
krásné a naučné literatury. Dále jsme si objasnili, proč 
vlastně existují knihovny a prozradila jsem jim, kolik 
je v knihovně knih. Jelikož mnohé z těchto dětí patří 
k  pravidelným návštěvníkům knihovny, byly velice 
šikovné a aktivně se zapojovaly do diskuze. Na závěr 
jsem jim ukázala, jak mohou na počítači vyhledávat 
knihy přes on-line katalog a k  čemu slouží práce 
s  katalogem. Děti byly v  knihovně spokojené a na 
závěr si mohly vypůjčit knihy. Za svou pozornost byly 
odměněny záložkami a sladkostmi. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Beseda s prváky
V měsíci březnu naši knihovnu navštívili všichni prv-
ňáčci. Úvodem jsme si vysvětlili základní informa-
ce jako např. kdo je spisovatel nebo kdo je ilustrá-
tor. Ukázali jsme si, jakým způsobem se třídí knihy 
v knihovně. Řekli jsme si, co je beletrie neboli krásná 
literatura a co je naučná literatura (tematické třídění 
v naučné literatuře), jak řadíme knihy do poliček a co 
znamenají barevné štítky na hřbetech knih.  Dále jsme 
si povídali o tom, co je knížka a z čeho se skládá. Na 
závěr byly děti vyzkoušeny, zda se v knihovně vyznají 
a bylo vidět, že na besedě pečlivě poslouchaly, pro-
tože všechno uměly. Děti byly odměněny záložkami 
a sladkostmi. Knihovna Strání se zapojila do projektu 
SKIP - UŽ jsem čtenář, knížka pro prvňáčka. V červnu 
budou tyto děti pasované na čtenáře.

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA A IC
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V úterý 21. března 2017 se konala v knihovně slavnost 
oceňování nejlepších čtenářek a nejlepších babiček. 
Událost vznikla na základě toho, že březen je označo-
ván jako měsíc čtenářů a knihovny po celé republice 
připravují v tomto měsíci různé akce, kurzy a soutěže. 
Jednou z nich je právě Čtenář roku, kterou vyhlašuje Svaz 
knihovníků a informačních pracovníků České republi-
ky. Tradice oceňování nejlepších čtenářů začala v  roce 
2012, kdy jsem poprvé ocenila třídu 3. A pod vedením 
paní učitelky Ivy Bartoňové. Tyto děti i s paní učitelkou 
byly pravidelnými návštěvníky knihovny ve Strání. 
Po různých kategoriích přišlo na řadu ocenění nejlep-
ší a nejstarší babička. Babička je fenoménem české 
literatury. Božena Němcová vyobrazila svou babičku 
jako moudrou, laskavou a starostlivou ženu, která po-
máhá s výchovou vnoučat, a zároveň se stává rádkyní 
širokému okolí. I v životě nás všech babičky často plní 
podstatnou úlohu. Právě proto bychom měli letos 
vzdát hold všem babičkám a ocenit je.
Letos byly oceněny a k  malému posezení pozvány: 
Popelková Ludmila, která je ve svých 87 letech naší 
nejstarší čtenářkou, dále Třesohlavá Emílie 85 let, Po-
pelková Alžběta 81 let,  Popelková Ludmila  78 let, 
Popelková Libuše 77 let, Zámečníková Anežka 76 let, 
Popelková Stanislava 74 let,  Zrůnová Marie 72 let, 
Bambuchová Libuše 71  let , Brimusová Marie 68 let,  
Paulinová Marie 66 let , Benešíková Anežka 66 let,  

Autratová Zdeňka 65 let,  Janků Vlasta 62 let, Mazá-
níková Hana 61 let,  Pavlušová Marie 59 let,  Ukušová 
Zuzana 51 let.
Tyto oceněné čtenářky chodí do knihovny pravidelně 
a mají nejvíce vypůjčených knih.  
Slavnostního setkání se zúčastnil i pan starosta Anto-
nín Popelka, který všem oceněným čtenářkám předal 
růžičky, a já jsem předala dárky a diplomy. Společně 
jsme popřáli všem čtenářkám a poděkovali za pod-
poru čtenářství v  obci. Celé setkání bylo velmi milé 
a příjemné.  
Chtěla bych poděkovat panu starostovi za finanční 
podporu na tyto akce, které v měsíci březnu 
v knihovně proběhly.

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Knihovna Strání ocenila 
své nejlepší tenáky a nejlepší tenáské babiky
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Statistika knihovny 
ve Strání za rok 2016
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2016 . . . . . . . . .13 544

Přírůstky 
knihovních jednotek ve svazcích za rok 2016 . . . . . 364

Úbytky
knihovních jednotek ve svazcích za rok 2016 . . . 1 408

Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2016 . . . . . . . . . . . . . . 312

Z toho čtenáři do 15 let . . . . . . . . . . . . . .  . . . . . . . . . . . . 98

Návštěvníci využívající internet v knihovně . . . . . . 606

Návštěvníci kulturních akcí v knihovně . . . . . . . . . . 277

Návštěvníci vzdělávacích akcí . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 30

Návštěvníci on-line služeb . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 601

Návštěvníci celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 221

Výpůjčky celkem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 5 373

Naučná literatura dospělým čtenářům . . . . . . . . . . 363

Krásná literatura dospělým čtenářům . . . . . . . . . 3 820

Naučná literatura dětem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 47

Krásná literatura dětem . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 540

Výpůjčky periodik k 31. 12. 2016 . . . . . . . . . . . . . . . . 603

Počet návštěv webové stránky knihovny . . . . . . . 4 466

Počet vstupů do elektronického katalogu
z prostoru knihovny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 251

Počet vstupů do elektronického katalogu 
z prostoru mimo knihovny . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 489

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Beseda
s dtmi z MŠ ze Strání
Ve čtvrtek 30. března 2017 navštívily knihovnu děti 
z MŠ ti nejmenší, kteří nesou název sluníčka. 
Povídali jsme si o knihách, jak s  nimi zacházet, 
základní  třídění v  knihovně. Také nechybělo 
čtení pohádky o Červené karkulce. Děti pečlivě 
poslouchaly. Na závěr děti dostaly omalovánky 
a záložky do knížky a malou sladkost.

Marcela Schönbaumová, knihovnice
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Po 33. 
na Pochod rodi s dtmi
Obec Strání a kamarádi dětí Vás srdečně zvou na 
XXXIII. Pochod rodičů s dětmi, který se uskuteční 
v  sobotu 3. června 2017 a je věnován památce 
zakladatelů pochodu. Celá akce odstartuje již 
tradičně od Moravských skláren ve Květné v 9:00 hod. 
Více informací naleznete v plakátku v příloze. Přijďte 
si s námi udělat hezký sobotní den. Těším se na Vás 
všechny! 

Barbora Macková

Harmonikái 2017
Spolek Společnost pro kulturu obce Strání Vás srdečně 
zve na XIV. Setkání harmonikářů a heligonkářů 
ve Strání, které se uskuteční v sobotu 10. června 2017 
na nádvoří Zámečku. Zájemci z řad harmonikářů 
a heligonkářů všech věkových kategorií hlaste se na 
mailu: mic@strani.cz nebo na tel. 602 601 696 u Báry 
Mackové do konce května 2017.
Každý řádně přihlášený účastník dostane proplacenou 
dopravu (je-li přespolní), večeři i malou upomínku 
účasti. 

Barbora Macková

Slavíme 10. let 
Mikroregionu Bílé Karpaty
Mikroregion Bílé Karpaty slaví letos 10. výročí svého 
vzniku. K této příležitosti budeme pro širokou 
veřejnost pořádat setkání plné folklóru, tance, zábavy 
a aktivit pro děti. Termín je stanoven na sobotu 
20. května 2017 a místem konání se stane Areál 
Kopaničárských slavností ve Starém Hrozenkově. 
Na  akci budou ze všech obcí vypraveny autobusy. 
Těšíme se, že oslavíme toto výročí mikroregionu 
s Vámi. 

Barbora Macková

Naše úast na veletrhu 
cestovního ruchu 
Regiontour Brno
Začátkem nového roku, 19. – 22. ledna 2017, jsme 
obec Strání úspěšně prezentovali na veletrhu cestov-
ního ruchu Regiontour v Brně. Zájem o Mikroregion 
Bílé Karpaty byl velký a my doufáme, že se k  nám 
všichni obdivovatelé vypraví v  budoucnu na výlet 
nebo zde stráví svou dovolenou. Straňanské česne-
kové osúchy a slivovice ze všech obcí mikroregionu 
slaví vždy úspěch. Děkuji starostům Strání, Dolního 
Němčí, Slavkova a taky kolegyňkám Radce Breznické 
a Katce Grebíkové za pomoc s prezentací naší obce 
a mikroregiónu.

Barbora Macková
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Učivo devátého ročníku o 2. světové válce jsme v pon-
dělí 23. ledna 2017 zakončili přednáškou pana Pakos-
ty o Antisemitismu a holocaustu. Dvouhodinová pre-
zentace o důvodech, průběhu a následcích války byla 
doplněna obrázky, hudbou i mluveným slovem. 
Hned druhý den jsme se s žáky 9. ročníku vydali 
do kina Máj v Uh. Brodě, kde byl připraven vzdělávací 
pořad „Nicholas Winton – Síla lidskosti“. V hodinovém 
dokumentárním filmu žáci lépe poznali muže, 
který se zasloužil o záchranu životů několika stovek 
dětí z  Československa před vypuknutím války, 

Nicholas Winton – 2. svtová válka – Holocaust

Úspchy naší školy
V pondělí 6. února 2017 proběhla na Obchodní 
akademii v Uherském Hradišti Talentová soutěž pro 
žáky základních škol v psaní na klávesnici a výpočetní 
technice. Soutěže se zúčastnilo celkem 30 žáků ze ZŠ 
Prakšice, Nivnice, Strání, Bánov a Unesco Uh. Hradiště. 
Naši školu reprezentovali tři žáci osmého ročníku. 
Nejlepšího umístění dosáhl Sebastián Mičo, který 
vybojoval krásné třetí místo.
Dne 21. 2. 2017 se v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí konalo 
školní kolo zeměpisné olympiády, kde naši žáci 
dosáhli velmi pěkných výsledků. V kategorii A získal 
Jakub Adámek 11. místo z 24 žáků, v kategorii B Tomáš 
Adámek 10. místo z 20 žáků a v kategorii C se Tomáš 
Vránek umístil na krásném 3. místě z 22 žáků. 
Lucie Pavlušová z 9. A získala výborné 6. místo v okres-
ním kole olympiády z Českého jazyka. Od prvního 
místa ji dělily pouze 2 body. 
4. března proběhla v Brně soutěž Klasicismus 
a smyčcové nástroje 2017 pro studenty konzervatoří 
a žáky základních uměleckých škol z Jihomoravského, 
Moravskoslezského, Olomouckého a Zlínského kraje, 
kteří studují hru na smyčcové nástroje. Náš žák Šimon 
Bruštík podal výborný výkon v Kategorii Junior 
a  vybojoval si 1. místo. Díky patří také klavírnímu 
doprovodu panu učiteli Samuelu Bánovcovi.
Lucie Pavlušová ze třídy 9. A se stala úspěšnou řeši-
telkou okresního kola chemické olympiády. Získala 
krásné 7. místo.
V úterý 21. března se vybraní žáci 5. ročníku zúčast-
nili Halové olympiády 1. stupně v Uherském Hradišti. 
V konkurenci 20 škol, včetně sportovních, podaly naše 

děti moc krásné výkony. Obzvlášť velkou pochvalu si 
zaslouží Adam Želibabka z 5. B, který se ve vytrvalost-
ním běhu umístil na skvělém 3. místě.
Blahopřejeme a děkujeme za vzornou reprezentaci 
školy.

a  který s  tímto tajemstvím žil spoustu let. Svůj čin 
nepovažoval za významný, bylo pro něj prvořadé 
pomoci potřebným v nouzi. 
V následujících hodinách výtvarné výchovy toto téma 
zpracovávali žáci do podoby informačního letáku. 
Velmi pěkné práce, po obsahové i výtvarné stránce, 
jsou vystaveny na nástěnce ve druhém patře školy. 
Na podobné osobnosti bychom neměli zapomínat 
a doufám, že nezapomenou ani naši deváťáci.

Jana Jančová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Milý Obecní úade Strání!
Děkujeme za kluziště u Zámečku. Každé úterý 
chodíme bruslit se školou. Je to super! Děláme 
piruety, překládáme, jezdíme dozadu. Hrajeme na 
rybičky a rybáře. Děláme citronky dopředu i dozadu. 
Hrajeme hry. Moc se mi líbil den s HC Lev Strání. Baví 
mě bruslit, dělat otočky, překládat, piruety a jezdit 
dozadu. Na bruslení chodím skoro pořád. Bruslení 
je dobrý sport. Vždycky si při bruslení odpočinu 
a  nadýchám se čerstvého vzduchu. Na kluzišti jsem 
se naučila piruetu a jezdit vzad. Bruslím odmalička. 
Naučila jsem se bruslit na rybníku. Moc děkujeme!

Soňa Hupková, V. B

„Den D“
Den 21. leden byl pro nás deváťáky významný den. 
Už od září jsme se připravovali na tradiční předtan-
čení polonézy a valčíku žáků devátého ročníku.
Mnoho úsilí, nervozity a strachu se proměnilo 
v  krásný a nezapomenutelný zážitek, který si 

budeme v srdci uchovávat navždy. Na jeden den se 
holky staly princeznami a kluci gentlemany. Tento 
den jsme si moc užili, a  i když nás bylo jen 9 párů, 
všichni bychom si to znovu zopakovali. 
Foto: Julie Anna Miklová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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V pondělí 20. 2. 2017 proběhlo v místní ZŠ a ZUŠ 
školní kolo Recitační soutěže. Ve čtyřech kategoriích 
soutěžilo 29 žáků z I. i II. stupně, kteří postoupili jako 
vítězové třídních kol. Porota rozhodla o následujícím 
umístění žáků:
0. kategorie (1. třídy):
1. místo - Natálie Bruštíková (1.B)
2. místo - Barbora Popelková (1.A) 
                 - Anna Miklášová (1.B)
3. místo - Eva Vintrová (1.B)
                 - Michaela Dzuráková (1.A)
1. kategorie (2. a 3. třídy):
1. místo - Klára Miklášová (3.A)
2. místo - Táňa Zderčíková (2.A)
3. místo - Filip Flekač (2.A)
                 - Alica Janigová (3.A)
2. kategorie (4. a 5. třídy):
1. místo - Aleš Zderčík (4.A)
2. místo - Tatiana Popelková (5.B)
                 - Soňa Hupková (5.B)
3. místo - Markéta Popelková (4.A)

3. kategorie (6. a 7. třídy):
1. místo - Petra Tinková (7.B)
2. místo - Monika Podolanová(6.A)
3. místo - Anna Nuzíková (6.A)
                 - Josef Grebík (7.B) 
Postupující žáci dne 22. 2. 2017 reprezentovali naši 
školu v Okrskovém kole stejnojmenné soutěže 
v  Uherském Brodě. Nejúspěšnější recitátorkou 
se stala nejmladší soutěžící - Natálka Bruštíková 
z 1. B třídy. V náročné konkurenci získala 3.  místo 
a tím si zajistila postup do Okresního kola. 
I v Uherském Hradišti byla 16. 3. 2017 velmi úspěšná 
a především za svůj přirozený přednes získala 
od poroty ocenění nejvyšší. Natálce gratulujeme 
a  všem soutěžícím děkujeme za reprezentaci naší 
školy.                                                                                                                                                          

Alena Žďárská

Recitaní sout� – školní kolo

Fašanky očima Anety Pavelkové z 5. B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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- SERVIS PLASTOVÝCH OKEN-

- ŽALUZIE - 
DODÁVKA, MONTÁŽ, OPRAVA  ŽALUZIÍ

- SÍTĚ PROTI HMYZU - 
VÝROBA  A OPRAVA SÍTÍ 

Josef Zámečník 
Drahy IV. / 1031 Strání

tel.: 603 171 715      

INZERCE:

PRODÁM VYKRMENÉ VEPŘE.
MOŽNO I PŮLKY.
Tel.: 773 773 835.      

Turnaj ve f lorbalu
V pondělí 5. 3. 2017 se ve škole konal turnaj 4 družstev 
ve florbalu. Na 1. místo se probojoval tým ve složení 
Jarek David, Marek Durďák, Tomáš Vránek, Martin 
Zetka a Lukáš Pavluš. Jako druzí se umístili Ondra 
a Jan Gabriši, Ondra Málek a Staňa Kolaja. Třetí příčku 
obsadili Dominik Eliáš, Jožin Mikláš, Toník Zderčík 
a  Sebík Tóth. Žáci si vyzkoušeli a porovnali své 
florbalové dovednosti a vytvořili skvělou sportovní 
atmosféru.

Alena Bemerová

Návštva dtí 
z MŠ u pana starosty 
V polovině ledna navštívily děti z obou našich 
mateřských škol v rámci „poznávání obce a okolí“ 
pana starostu na obecním úřadě.  Pan starosta 
Popelka nás velmi vlídně přivítal. Povyprávěl dětem 
o práci na obecním úřadě, představil znak a prapor 
obce Strání. Také se zajímal o to, co by děti chtěly ve 
školkách. Děti měly na pana starostu spoustu otázek, 
na které jim trpělivě odpovídal.  Jako odměnu děti 
dostaly sladkosti a občerstvení.
Děkujeme za milé přijetí a těšíme se na další 
spolupráci.

                                                                    Jarmila Zetíková

MATESKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Návštva DTJ 
a turistické ubytovny.
Na vycházkách seznamujeme děti s přírodou, okolím 
MŠ a také s naší vesnicí. Byli jsme se podívat v míst-
ním domě DTJ. Nejdříve nás p. Vlastík Škorec provedl 
turistickou ubytovnou. Děti od něj dostaly reflexní 
pásky pro lepší bezpečnost při turistice. Potom jsme 
se šli podívat do tělocvičny. Přivítal nás p. Jenda Po-
pelka. On i jeho kamarádi umožnili dětem vyzkoušet 
si různé stroje na cvičení. Spolu s Evičkou Popelkovou 
si mohly děti zacvičit krátkou sestavičku. 
Děkujeme moc Vlastíkovi Škorcovi, Jeníkovi Popelko-
vi, Evičce Popelkové, Ondrovi Popelkovi a Peťovi Ve-
selému za milé přijetí a exkurzi v DTJ.

                                                                        Jarmila Zetíková

Návštva Štrbákovce
V  úterý 24. ledna mrzlo až praštělo a děti z  Mateř-
ské školy ve Strání se vydaly do blízkého Štrbákovce. 
Bylo zde pro ně připraveno překvapení. Přivítala nás 
útulná, vytopená izba a za stolem seděl švec, který šil 
boty. Děti se zájmem sledovaly toto staré řemeslo, vy-
ptávaly se na různé otázky, na které dostaly zajímavé 
odpovědi.
Lidovým řemeslům se v dnešní době málokdo věnu-
je, ale kdoví, možná strýc Hlocákových najde mezi 
dětmi svého nástupce. 
Děkujeme tímto panu Josefu Zámečníkovi za příjem-
ně vytopenou světnici, panu Stanislavu Popelkovi za 
ukázku šití krpců a panu Stanislavu Knotkovi za zají-
mavý pohled na obec Strání očima malíře.

Šárka Popelková

Fašanky v MŠ Kvtná. 
Na fašankové úterý bylo v  naší školce veselo. 
Dopoledne jsme měli karneval – dětičky se nám 
proměnily v  princezny, rytíře, piráty, čertíky a jiné 
pohádkové bytosti. Při písničkách jsme si všichni 
zatančili a zazpívali.  
Odpoledne nám přišli zatančit a zazpívat fašančáré, 
a to hned několik skupin. Přišli dospěláci, kluci a holky 
ze školy i naši kamarádi ze školky. 
Velmi si ceníme toho, že na nás „na konci dědiny“ ne-
zapomněli, a přišli. Moc děkujeme fašančárům i všem 
těm, kteří je doprovázeli a těšíme se na příští rok.  
                                                                        Jarmila Zetíková
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Straánek má 30 let
Tento rok slaví dětský folklorní soubor Straňánek 
30  let od založení. Jeho zakladatelkou byla paní 
učitelka Marie Zetková, následně se vedoucí souboru 
stala paní ředitelka Ludmila Pavlušová a v současnosti 
Straňánek vede paní učitelka Marie Janovská.
S dětmi se účastnily přehlídky Mateřinek v Uh. Hradišti, 
Zlínského Škrpálku, děti vystupují pro naše nejstarší 
spoluobčany v  předvánočním čase a pravidelně 
obohacují svým programem i Festival masopustních 
tradic v naší obci. Fotografie dětí z jejich  předešlých 
let činnosti ve Straňánku jste měli možnost zhlédnout 
v průběhu fašankového festivalu v ZUŠ.

Na letošní Fašank jsme s dětmi připravili pásmo „Měla 
tetka trnku“, které poukazovalo na velký straňanský 
problém: „Co s trnkama? Na kvas nebo do povidel?“ 
Naša tetka rozhodla a navařila děckám pěry.
K Fašanku patří i jarmark. Proto děti s paní učitelkou 
Jitkou Nesázalovou vyráběly, malovaly, pekly a ve 
čtvrtek před Fašankem se školkou neslo dětské volání: 
„Kdo kůpí – neprehlůpí.“ Děti zvaly rodiče, prarodiče 
a  všechny kolemjdoucí ke stánku s  vařečkami, 
perníčky, přívěsky a malovanými pytlíčky na bylinky. 
Děti ze Straňánku se osvědčily jako dobří kupci, 
protože všechno prodaly. Výtěžek využijí pro svoji 
„noc ve školce“.
Fašankové veselí skončilo úterní obchůzkou po 
dědině, kdy děti předvedly na OÚ tanec „Pod šable“ 
ve svém podání. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat cimbálové 
muzice Strýci a p. uč. Aničce Přikrylové s cimbálovou 
muzikou Husličky, které nás doprovázely. 
Přejeme našemu Straňánku mnoho hezkých vystou-
pení a spokojené diváky.

Marie Janovská
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Parí�ské léto 2017
Tak jako vloni, tak i letos pro nás chystají volejbalisté 
a vodáci ze Květné ve spolupráci se SMEdoma a obcí 
Strání v areálu DTJ Květná multižánrový festival 
PARÍŽSKÉ LÉTO v termínu 5. 8. 2017. Protože se nám 
do minulého čísla nevešly z této moc vydařené akce 
fotky, přinášíme Vám je v tomto čísle. Podrobný 
program bude uveřejněný v  následujícím letním 
zpravodaji. Ale už teď se těšte, protože „není nad 
Paríž“.

Barbora Macková

Vánoce, Vánoce picházejí 
… s Javorinkou
Vánoční přípravy vrcholí, úklid doma, nakoupit 
všechno potřebné, sehnat dárky, všude plno lidí, 
nervozita, stres… Potřebujeme přibrzdit, zpomalit, 
vnímat vše to krásné, co je před námi…                                                                                                                                 
Je před šestou večer, čtvrtek 22. prosince, a já le-
tím z práce a mířím do naší Straňanské školy, kde za 
malou chvíli vypukne po dlouhých letech obnove-
ný Vánoční koncert DH Javorinky, na který se moc 
těším.     
Přeletím pohledem plnou tělocvičnu lidí, usedám 
až úplně vzadu na volné místo a světla zhasínají… 
Rozklepaná ze stresu a z blázince, který nás před Vá-
noci postihuje, přivírám oči a nechávám se vtáhnout 
do „Dnů vánočních, které nám Na křídlech andělů 
přinesou Bílé vánoce“… (A to ani v té chvíli netuším, 
že budeme mít opravdu bílé Vánoce, že ve 4 hodiny 
odpoledne na Boží hod začne sněžit a  všechno ko-
lem pokryje bílá peřina.)                                                              
Pohladí nás po duši Vídeňská romance, Měsíční svit, 
Ave Maria i Tenkrát na západě v podání sólistů a já 
mám najednou husí kůži a do očí se mi derou slzy… 
Vcházím do Dětských snů (jak bylo všechno jiné 
a bezstarostné), slyším cinkat Zvonky bílé, kolem se 
rozvoní Purpura a já zpívám s celým sálem i s dětmi 
co přišly na pódium a zpívají nadšeně a z plných plic 
Štěstí, zdraví, pokoj svatý vinšujeme Vám…                                                                                      
Stírám zatoulanou slzu a zpívám z  plných plic i já, 
tak jak i lidé kolem mě. S  úsměvem vstáváme a 
tleskáme…  Vzdáváme velkou poctu a dáváme po-
cítit velké poděkování – Tobě Javorinko, Vám páni 
muzikanti, zpěváci a milé děti. Dokázali jste písnič-
kou, melodií a milým slovem vytvořit a vtáhnout 
nás diváky do atmosféry Vánoc, pomohli jste nám 
zapomenout na realitu a těšit se z  Vánoc, které 
přicházejí…
Potlesk utichá, světla se rozsvěcují, lidé vstávají, ně-
kteří odcházejí, někteří se objímají a přejí si navzá-
jem nádherné Vánoce. I já nacházím kolem lidi, kte-
ré toužím obejmout, a přeju jim všechno dobré… 
A  zpovzdálí objímám pohledem i tebe Javorinko 
– ať ti to hraje a zpívá, ať přinášíš do našich srdcí ra-
dost, pokoru, klid, pohodu a štěstí nejen o Vánocích.                                                       

                         Jarmila Zámečníková
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Milí tenái,
jak už asi víte, v předposledním listopadovém víkendu 
se uskutečnily hlavní společné oslavy Divadelního sou-
boru Karla Högera a dechové hudby Straňanka. Akce 
tohoto rozsahu se v dnešní době neobejde bez pomoci 
a dovolte mi tedy na následujících řádcích poděkovat 
těm, kteří nám pomohli nejvíce. Velké poděkování patří 
především radě obce a zastupitelům, kteří naše oslavy 
z  velké části finančně zastřešili. Chtěl bych poděkovat 
také chlapům z místního hospodářství, kteří v době na-
plánované dovolené nelenili a v budově základní školy 
pro nás vytvořili podium a navezli stoly. Dík také patří 
paní ředitelce základní školy za propůjčení prostor pro 
hlavní část našich oslav. Součástí hudebně-divadelního 
víkendu byla také výstava fotografií, na jejímž uspořádá-
ní se velkou měrou podílel pan Jan Mimochodek, za což 
mu patří velký dík. Nelze opomenout ani otce Jana Su-
rowczyka, který za naše spolky vedl nedělní mši. I když 
na posledním místě, nejvíce děkujeme Vám všem, kteří 
jste se našich společných oslav zúčastnili. V koutku duše 
věříme, že jste si je užili alespoň stejně jako my, proto-
že teprve s  diváky má práce divadelníků a muzikantů 
smysl. 

Za divadelní soubor Karla Högera Mgr. David Smetana
Za dechovou hudbu Straňanka Ing. Petr Houšť

Redakční rada se omlouvá čtenářům i autorům tohoto 
článku za neuveřejnění v minulém čísle zpravodaje. 
Děkujeme za pochopení.
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Pes vánoce to u nás �ilo
Letošní vánoční období bylo ve Strání nadmíru aktiv-
ní. Dovolte mi, abych vzpomenul na několik akcí spo-
lupořádaných či podporovaných obcí Strání během 
vánočních svátků a tím vlastně také poděkoval orga-
nizátorům. Začnu možná trochu netradičně a vzpo-
menu už štědrovečerní půlnoční mši, protože pokud 
jste na ní byli a slyšeli chrámový orchestr se sborem, 
uvědomili byste si, že se jednalo také o úžasný kultur-
ní zážitek první jakosti. A píšu to zcela záměrně. Proto 
mi dovolte, abych poděkoval i za obec Strání všem, 
kteří se na nácvicích podíleli.
Svatoštěpánské koledování se stalo zažitým a neod-
myslitelným vánočním vystoupením. Domácí muziky, 
soubory či kapely opět koledovaly v našem kostele. 
Představili se snad všechny věkové kategorie od nej-
mladších až po ty starší a zkušenější koledníky. Po 
skončení programu následovala beseda u cimbálu ve 
Dvoraně za doprovodu CM Strýci.
Teď se přesunu malinko v čase už před vánoční 
dobu, jelikož před čtyřiadvacátým prosincem už 
proběhla ještě jedna obnovená a neméně hezká 
vánoční akce a to Vánoční koncert DH Javorinky. Tyto 
koncerty mívaly dříve velkou oblibu a těší nás, že se 
současnému kapelníkovi společně s kapelou podařilo 
znovu navázat na tuto krásnou tradici.  
Další velkou akcí, kterou obec spolupořádala či pod-
porovala bylo zábavné odpoledne pro děti a rodiny 
na kluzišti na náměstí U Zámečku. Byla to sportovní 
akce, která asi neměla ve Strání zatím obdobu. Ho-
kejisté a věrní fanoušci HC Strání uspořádali ledovou 
show se světelnými efekty, za kterou by se nemuseli 
stydět ani v NHL :)
A byl konec roku. Letošní oslavy Silvestra a nového 
roku jsme malinko poupravili. Silvestrovský ohňostroj 
jsme změnili na novoroční. Na náměstí U Zámečku se 
po setmění rozezněla dechová hudba, zazněly fanfáry 
a stání hymna a rozzářil se velký novoroční ohňostroj 
podbarvený emotivním hudebním doprovodem. 
I přes skutečnost, že se jednalo o novinku byla účast 
nadmíru hojná, což nás velice potěšilo.
Vánoční doba končí dle křesťanských zvyků na Tři krá-
le. U nás ve Strání se k tomuto datu váže již opakova-
ně tradičně netradiční tříkrálový koncert DH Straňan-
ka. Hudební vystoupení bylo opět protkáno spoustou 
skladeb pestrých žánrů a aranží, vystoupila řada do-
mácích i přespolních hostů a odměňovalo se opět 

v hudebně vědomostních soutěžích.
Pak následovala plesová sezóna a Fašanky … ale to 
už moc předbíhám. Musím říci, že ve Strání to žije i na 
Vánoce a nemyslím pouze kulturní akce. Byla také 
řada sportovních turnajů, např. ve stolním tenise, 
badmintonu, apod.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se o toto všechno 
rok co rok zasluhují.

Antonín Reňák, místostarosta Strání
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Fašankový karneval
s Asterixem a Obelixem
Letošní dětský fašankový karneval se nesl na vlně 
zimních sportů. Podlézali jsme sněhové závěje, lyžo-
valo se, nosila se sněhová koule na lopatě, hrál se ho-
kej a taky se tancovalo na zasněženém plácku… Kdo 
těmto aktivitám velel? No asi tomu nebudete věřit, 
ale přijela vzácná návštěva až z daleké Gálie - ASTERIX 
a OBELIX. Zázračný nápoj si Asterix dal hned při první 
přetahované s Obelixem… Ten byl poražen, protože 
se na stranu Asterixe přidalo hodně princezen, pirá-
tů, spidermanů, motýlků, sportovců, indiánů, baletek 
a jiných krásně maskovaných dětí. 
Paní učitelky ze straňanské školky pomáhaly s organi-
zováním soutěží i rozdáváním odměn. Děti bojovaly 
o každý bod a vítězství! Mezi soutěžemi se tancovalo 
a k tomu nám vyhrával DJ Trnka z Nivnice. Karnevalu 
se letos zúčastnilo 130 dětí a sál Zámečku téměř pras-
kal ve švech. Budeme pro příště zvažovat jiné prosto-
ry. Dosoutěženo, dotancováno, dofoceno s Asterixem 
a Obelixem. Plní dojmů, dobré nálady a každé dítko 
s malým dárečkem jsme se rozešli domů.
Moc děkuji obci Strání a spolku Společnost pro 
kulturu obce Strání za finance na sladkosti i hračky 
do tomboly. Děkuji Miloši Záleskému, že opět přijal 
výzvu, nachystal kostýmy a pro děti si se mnou zahrál 
Obelixe. Děkuji Šárce, Jarce, Marušce, Silvě a Hance 
za koordinaci soutěží a spolupráci na přípravách 
s karnevalem a Honzovi Mimochodkovi za roli 
fotografa. Taky kolegům ze SPOKOSu za nachystání 
a  uklizení sálu. Těšíme se na další spolupráci a do 
příští dětské akce na viděnou.

Barbora Macková alias Asterix

Rodiovský ples
Touto cestou chci poděkovat všem, zvláště členům 
SRPDŠ, za ochotu a pomoc při organizování a pořá-
dání rodičovského plesu.
Dále bych ráda přiblížila, co to vlastně SRPDŠ je. Spo-
lek Sdružení rodičů a přátel dětí při ZŠ a ZUŠ Strání 
je dobrovolným spolkem rodičů a dalších zákonných 
zástupců, kteří se zajímají o výchovu a zájmy dětí. 
Jedná se o nezávislou organizaci, která spolupracuje 
s jinými orgány a organizacemi, a jejím cílem je přede-
vším hájit práva a zájmy dětí. Tento spolek se skládá 
ze zástupců rodičů jednotlivých tříd, kteří si ze svého 
středu volí předsedu, pokladní a revizory účtů. Schá-
zejí se dle potřeby, ale nejméně jednou ročně.
Každý rok jsou z  příjmu SRPDŠ (které jsou spojeny 
především s  organizováním kulturních akcí – např. 
rodičovský ples) vydávány finanční prostředky pro 
potřebu dětí ZŠ a ZUŠ Strání. Přispívá se na plavání, 
lyžařský kurz, výchovné přednášky a také na pořízení 
různých pomůcek pro výuku na ZŠ. Rozdělení finanč-
ních prostředků bývá odhlasováno na základě poža-
davků vedení školy.
Každý, kdo má zájem o výchovu dětí nebo chce řešit 
určité problémy týkající se ZŠ a ZUŠ Strání, se může 
obrátit na zástupce jednotlivých tříd a na předsedu 
SRPDŠ. 

Irena Kolajová, předsedkyně SRPDŠ 
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Fašankový festival pokořil hranici třiceti let a jako 
správný třicátník oslavil své kulatiny bohatým pro-
gramem. Výroční program se začal tvořit již někdy 
během léta. V  tu dobu poprvé zasedala programo-
vá rada festivalu, aby položila na stůl různé nápady 
a vychytávky, jež by se teoreticky daly do festivalu im-
plementovat. Během roku se pak tato rada sešla ještě 
několikrát. Hlavním výstupem těchto setkání se stal 
bohatý program věnovaný festivalu jako takovému, 
šavlovým tancům, řemeslům, pochutinám, apod. Jak 
se často opakovalo i v médiích, festival se tématicky 
„vracel ke kořenům“.
Jedním ze základních aspektů onoho vykročení ke 
kořenům Fašanku byl nápad pozvat belgický soubor 
Langer Wapper, jehož účastí se mohl pyšnit úplně 
první ročník. Další z nápadů bylo věnovat odpolední 
sobotní program výhradně mečovým tancům a vý-
stavu fotografií samozřejmě jednotlivým ročníkům 
festivalu.
Zkusím tedy jednotlivé dny shrnout chronologicky, 
jak šly za sebou. Stalo se již tradicí, že festival začíná 
týden před vypuknutím masopustních oslav, a to 
v  neděli. Na vernisáži fotografií, která se konala 
v galerii na Zámečku, jste mohli zavzpomínat na 
všech třicet ročníků. O kulturní zážitek se postarala 
CM Vlasty Grycové spolu se sborem Netáta, který 
hudbu doplnil o zpěv. Společně s panem Pavlem 
Popelkou jsme nastínili bohatý program a představili 
povedenou knihu o šavlovém tanci ve Strání. Pan 
Popelka vtipně poznamenal, že tuto příručku by měl 
mít každý fašančár na nočním stolku… aj jeho žena :) 
Vernisáž končila příjemným zpíváním a vzpomínáním 
pamětníků. Byl to pro mne moc hezký zážitek.
Myslím, že jsme se s organizátory festivalu ani nena-
dáli, a byl pátek večer a začínal program věnovaný 
domácím spolkům nomen omenově pojmenovaný 
To nejlepší z nás. Představil se kompletní výčet na-
šich folklórních souborů a muzik. Pořadem provázel 
vynikající moderátor Martin Rezek. Dalo by se říci, že 
vystoupení jej doslova vtáhlo. Zakončení pořadu bylo 
ve znamení poděkování všem aktérům, organizáto-
rům a zakladatelům masopustního festivalu ve Strání. 
Rozběhla se beseda u cimbálu s CM Strýci a pro mno-
hé skončila až ráno :) 
Sobota bývá programově nejbohatší den festivalu. 
Ani letos tomu nebylo jinak. Od rána procházely davy 

turistů branami obou skláren ve Květné. Kluci z fotba-
lového béčka zabezpečili nabídku zabíjačkových spe-
cialit. Osobně jsem velice rád, že se zabíjačkové hody 
podařilo nakonec uskutečnit a musím “béčku” moc 
poděkovat, zejména proto, že vím, co taková věc ob-
náší. Neodmyslitelnou součástí programu byla samo-
zřejmě ukázka řemesel a nově se také povedlo zreali-
zovat nápad rozšířit program o dopolední účinkování 
souboru Veselá partyja právě na nádvoří u zabíjačky. 
Skromné místo zde měla i ochutnávka koblihů. Cel-
kově si myslím, že se dopolední program na Zámečku 
velice vydařil.
Následovalo oficiální přivítání souborů a hostů 
festivalu na obecním úřadě. Přivítali jsme již zmiňovaný 
zahraniční soubor Langer Wapper, dále soubory 
Olšava z Uherského Brodu a Břeclavan z  Břeclavi, 
slovenské soubory Detva a Slza a samozřejmě nesměl 
chybět domácí soubor Javorina a speciální host 
festivalu hudebnice Gabriela Vermelho. V tu dobu 
se již pomalu formovalo obecenstvo po celé dědině 
a hlavně kolem dokola náměstí U Zámečku, aby 
všichni dobře viděli na hlavní program festivalu Ej, 
fašanku, fašanku. Programem provázeli moderátor 
David Pavlíček a prezident festivalu Pavel Popelka. 

Festival masopustních tradic Fašank 2017
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Po programu se soubory odebraly muzicírovat po 
hospodách Sklípek, U Popelků, Bowling Magdalena, 
Tipsport a Zámeček.
Jako mávnutím kouzelného proutku byl večer a začí-
nalo scénické vystoupení souborů s názvem Zrcadlo 
masopustu. Představily se již zmiňované soubory se 
svými pódiovými pásmy. Pořadem provázel pan Pavel 
Popelka. Po skončení programu pokračovala další be-
seda u cimbálu s CM Břeclavan a dalšími pozvanými 
muzikami.
Neděle byla ve znamení dětských převleků, kostýmů, 
říkanek a tanečků. Jako tradičně probíhal dětský kar-
neval na Zámečku a po jeho skončení vystřídali děti v 
kostýmech milovníci slivovice a gorálky, dobré hudby 
a sborového zpívání. Košt slivovice doprovázela le-
gendární cimbálovka Burčáci a zpíval mužský pěvec-
ký sbor Krasavci z Ostrožské Nové Vsi.
V pondělí proběhla tradiční fašanková filmotéka. 
Po ní se fašančáré potkali ve Sklípku a diplomaticky 
dojednávali poslední varianty formací, ve kterých 
budou v úterý celý den tancovat.
A bylo úterý. Třicáté úterý fašankového festivalu. Jsem 
velice rád, že krom vzrůstajícího zájmu médií o tento 

svátek, roste hlavně i zájem nových fašančárů. Necelé 
dvě desítky skupin se vydaly do dědiny, aby pozvedly 
atmosféru všedního dne jako by byl svátek. Dědinou 
se ozývala hudba a zpěv, cinkání kroužků a rytmické 
podupávání podrážek. Ani jsme se nenadáli a ocitli 
jsme se na předposledním stanovišti ve Sklípku před 
finálním Zámečkem a pochováváním basy.
Byl to dobrý ročník, dalo by se říci. Ale o to, že byl 
opravdu tak dobrý, se přičinilo mnoho lidí, spousta 
organizátorů, nadšenců a milovníků tradice s červe-
nými šablami. Dovolte mi, abych jim všem poděkoval. 
Chtěl bych poděkovat vedení a zastupitelům obce 
Strání, zaměstnancům obce Strání, místního hospo-
dářství, Zámečku a ZŠ a ZUŠ Strání, MŠ Strání, spolkům 
Spokos a Smedoma, inspicientkám a brigádníkům, 
děkuji všem účinkujícím, paní učitelkám a vedoucím 
souborů, moderátorům a tvůrcům programů, děkuji 
řemeslníkům, vystavovatelům, spolkům, vedení sklá-
ren Květná, straňanským hasičům, zaměstnancům 
charity a DPS Strání, KSK Vlčnov, zvukařům a fotbalis-
tům Béčka, musím poděkovat všem sponzorům fes-
tivalu - Obec Strání, Ministerstvo kultury, Zlínský kraj,  
Rovina a.s., Nadaci Synot, Kunst spol s.r.o., G.G. Archi-
co a.s., Geomma spol. s.r.o., AG Transport s.r.o, Mont-
plast, EGP Invest s.r.o., Elektorben s.r.o., Rumpold UHB 
s.r.o., Zahrady Fornůsek s.r.o. a mediálním partnerům 
ČR Brno a TV Noe. Obrovský dík patří zaměstnancům 
muzea Jana Amose Komenského v Uherském Brodě 
v čele s panem ředitelem Miroslavem Vaškových.
Na závěr mi dovolte osobní poděkování nejbližším 
spolupracovníkům festivalu paní Barboře Mackové, 
Michaele Luzarové, Marcele Schönbaumové, Zdeň-
ku Majorovi, Marii Popelkové, Antonínu Zámečníko-
vi, Tereze Horňáčkové, Janu Mimochodkovi, členům 
programové rady a prezidentu festivalu panu PhDr. 
Pavlu Popelkovi, CSc.
Myslím, že fašankový festival neděláme jen pro nás. 
Podařilo se nám zorganizovat pestrý ročník, který byl 
skloňován ve všech velkých médiích v České Repub-
lice. A v době, kdy se skloňuje po celé Evropě otázka, 
co je vlastně ta naše kultura a odkud pocházíme, je 
dobře, že jsou lidé a dědiny, které to umí hrdě a na 
úrovni všem prezentovat. Přeji festivalu do dalších let 
jen to nejlepší a spoustu ochotných a nadšených lidí, 
kteří i rádi přiloží ruku k dílu.

Antonín Reňák, místostarosta 

KULTURA
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SPOLEENSKÁ RUBRIKA

Narozené dti 
Štěpánka Půlpánová, Jan Končitík, Ludmila 
Končitíková, Laura Havlíčková, Dominik Kadlček, Mia 
Hříbková, David Szöke, Gabriela Mimochodková, 
Dominik Popelka, Petr Popelka

Zemelí obané
Jan Bruštík, Josef Horňáček, Vojtěch Popelka, Ludmila 
Žajglová, Anežka Vintrová, Vlasta Jančová, Zdenka 
Podešvová, Anna Popelková, Kateřina Jurtíková, 
Ludmila Lechová, Karel Bobčík, Anežka Zderčíková, 
Ludmila Bruštíková, Anežka Bruštíková, Marie 
Mimochodková, Josef Staroba, Antonín Neškera, 
Marie Janigová, Lidia Zderčíková, Josef Zimčák, 
Růžena Sušilová, Antonín Haloda, Petr Zámečník, 
Anežka Nováková, Anežka Davidová, Ludmila 
Hediová

Vítání obánk
První letošní vítání občánků se konalo v neděli 
5. března v obřadní síni Zámečku ve Strání. Do života 
jsme přivítali s dětmi ze Straňánku za doprovodu 
Hanky Miklášové a její dcerky 7 novorozených dětí. 
Kristýně, Tomášovi, Štěpánce, Ludmilce, Honzíkovi, 
Lauře a Gabriele přejeme do života jen to nejlepší 
a  rodičům gratulujeme a přejeme hodně radosti 
z nich.
Letos jsme měli i prvenství v podobě 1. občánka 
v okrese Uh. Hradiště. Jako první miminko roku 2017 
se na svět podívala Štěpánka Půlpánová ze Strání-
-Květné. Blahopřejeme.

Pozůstalá rodina upřímně děkuje všem příbuzným, 
přátelům a známým, kteří se přišli rozloučit 

s panem Janem Bruštíkem 
na jeho poslední cestě.  Děkujeme za květinové dary 

a projevy soustrasti. Velké poděkování patří otci 
Janu Surowcykovi a MUDr. Končitíkové, sestřičkám 

Grebíkové a Havlíkové. Díky patří také ochotným 
zpěvačkám, paní varhanici a muzikantům. 

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s panem Vojtěchem Popelkou. 

Děkujeme za projev soustrasti a květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, 

otci Janu Surowcykovi a spolužákům z ročníku 1947. 
Díky patří také ochotným zpěvačkám, 

paní varhanici a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Kateřinou Jurtíkovou.

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.
Zvláštní poděkování patří MUDr. A. Končitíkové 

a otci J. Surowczykovi.

Smutení rubrika

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

paní Anežku Vintrovou.
 Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní poděkování patří otci Janu Surowcykovi, 

MUDr. Končitíkové, zpěvačkám a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Annou Popelkovou. 

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Děkujeme otci Janu Surowcykovi a MUDr. Končitíkové, 

Mirce Havlíkové a pečovatelkám Charity, 
zpěvačkám a muzikantům.
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Koledníci ve Strání 
se mrazu nezalekli 
a zdolali historický rekord 
Historicky největší rekord v pořadí sedmnácté Tříkrá-
lové sbírky padl ve Strání. Letos tam, i přes silné mra-
zy, které dosahovaly až -19 stupňů Celsia, vyrazilo do 
ulic obce předat radostné poselství tamním obyva-
telům úctyhodných 31 skupinek koledníků. „Ve Strá-
ní a ve Květné chodili v době od 9. do 12.30 hodin. 
Lidé z místních domácností jim do pokladniček vlo-
žili celkem 112 525 korun. Tato částka je v rámci obce 
historicky rekordní, protože loni koledníčci pro po-
třebné nasbírali ve Strání 106 550 korun. Dosavadní 
rekord straňanských koledníků byl výtěžek jejich sna-
hy z  roku 2015, kdy lidé z obce přispěli do Tříkrálo-
vé sbírky částkou 107 520 korun,“ vysvětlila vedoucí 
Pečovatelské služby Strání a koordinátorka Tříkrálové 
sbírky ve Strání Miroslava Havlíková, která doplnila, 
že letošní koledování bylo pro straňanské děti a jejich 
vedoucí těžkou zkouškou odhodlání. „Mráz byl tak ve-
liký, že se koledníci museli chodit na chvíli ohřát do 
domácností, které navštívili. Lidé k nim byli ale velmi 
vstřícní a  chápaví, a ochotně jim nabízeli čaj a další 
pohoštění, aby jim jejich nelehkou službu alespoň 
trochu zpříjemnili,“ dodala Miroslava Havlíková. 

Oleg Kapinus, Oblastní charita Uherský Brod

OSTATNÍ

Tímto vyjadřujeme své upřímné poděkování našemu 
duchovnímu otci, přátelům, známým, zpěvačkám 

a muzikantům, kteří doprovodili naši maminku 
Anežku Novákovu 

na její poslední cestě. Děkují Hana, Světlana a Bohumír.

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

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

Velké poděkování patří MUDr. Končitíkové, otci 
Janu Surowcykovi, otci Pavlu Vágnerovi z Březové, 

zpěvačkám a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Marií Mimochodkovou 

na její poslední cestě. Děkujeme za projevy sou-
strasti a květinové dary. Zvláštní poděkování patří 

MUDr. Končitíkové, p. J. Hrudíkovi a p. J. Surowcykovi 
za obětavou péči a za slova útěchy.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s panem Josefem Starobou. 

Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 
Děkujeme otci Janu Surowcykovi 

a sestřičce Arance Luzarové.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Marií Janigovou 

na její poslední cestě. Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary. Zvláštní poděkování patří MUDr. 
Končitíkové a zdravotní sestřičce Slávce Grebíkové.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s panem Josefem Zimčákem. 

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří otci Janu Surowcykovi, 

spolužákům z Nivnice, ochotným zpěvačkám, 
paní varhanici a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit s našim synem

Petrem Zámečníkem. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.

Zvláštní poděkování patří MUDr. Alžbětě Končitíkové, 
ročníku 1984-1985 a sousedům za pomoc v nejtěžší chvíli.
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Upozornní
Někteří občané ve Květné si pletou místo na sídlišti, 
kde jsou kontejnery na odpad, se smetištěm nebo 
sběrným dvorem. Jsou zde naházené papíry v  okolí 
jednoho metru od popelnic, kbelíky, hrnce, shnilá 
jablka apod. Když už tam někdo chce papír dát, měl 
by ho alespoň svázat, aby nelétal po celém sídlišti.

V Dom s peovatelskou 
slu�bou ve Strání se „snilo“
Předsilvestrovský pátek se v Domě s pečovatelskou 
službou ve Strání nesl již v silvestrovském duchu. 
Přišli za námi chlapi, teda oni si říkají „Senioři energiú 
nabití“, se kterými jsme si společně zazpívali nejenom 
koledy, ale připomněli si i staré písničky, které 
jsme dlouho neslyšeli. Odpoledne nebylo jenom 
o  zpěvu, ale i o povídání, vzpomínání, mimo jiné 
i na téma “vrtění goralky“…….a novoročních přáních.  
….a bylo nám fajn ! 

Mirka Havlíková za klienty z DPS ve Strání

Ddictví otc 
zachovej nám, Pane?
Farní dvorana je místem, kde se schází divadelníci, 
fašančáré, kde se odehrávají různé společenské akce 
menších rozměrů nebo si ji pronajímáme my občané 
k rodinným oslavám a setkáním… A ať to bylo před 
10 lety nebo dnes, je to pořád jedno a to samé…                                                                                                                 
V  první řadě si musíte všechno umýt, uklidit, omést 
pavučiny… Vybavení kuchyně je většinou z dob hlu-
bokého socialismu a ten už máme za sebou několik 
desítek let. Rozvrzané stoly? Parkety? Krásně čistá 
okna? Čisté záclony? A když už jsem u oken… Kolik 
let to je, co se okna vyměnila? Tři? Pět? Více? Dlouho 
– několik let – trvalo, než někdo špalety kolem oken 
zapravil, a tím to také skončilo!
Vážení představitelé obce, zruinoval by se finanční 
rozpočet obce, kdybyste nechali Dvoranu po tolika 
letech po úpravách vymalovat? Stálo by to tolik pe-
něz, kdybyste nechali vyrobit uzavíratelné skříně na 
nádobí? (Nevím, jestli víte, v jakém stavu jsou dnes – 
jsou to regály zakryté igelitem.) Stálo by to tolik, kdy-
by se vyměnilo nefunkční staré nádobí a doplnilo se 
to, které je zapotřebí?                                                                                                 
Každý hospodář by se měl o svůj majetek starat… Vy 
jste teď hospodáři majetku svěřeného Vám do proná-
jmu za symbolickou částku a nezpochybňuji, že jimi 
byli i Ti, kteří byli před Vámi. Žádný z Vás a ani z nich 
by si nenechal doma po opravách několik let nevy-
malované, špinavé stěny a igelit na skříních, aby se 
Vám do nich neprášilo… Žádný z Vás, a snad ani žád-
ný normální člověk, by si v nově opravených zrekon-
struovaných toaletách nad nový obklad nezatloukl 
do zdi hřebík a na něj nepověsil ručník…
Možná si řeknete, že mi nepřísluší kritizovat, ale toto 
není jen můj názor. Pořádek a současný stav Dvorany 
je trnem v oku více lidem, než si myslíte.
Je ostuda, že se chováme k  dědictví našich otců, 
dědů nebo pradědů tak, jak se chováme… Dvoranu 
postavili v mnohem složitější době než je ta dnešní. 
Ke stavbě měli jenom své ruce a my ji neumíme ani 
důstojně udržovat… A přitom stačí tak málo… Mít 
v  sobě úctu k  vydřeným hodnotám a být dobrým 
hospodářem majetku – byť jen na pár let svěřeného 
do našich rukou…

                                 Jarmila Zámečníková

OSTATNÍ
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Potravinovou i materiální pomoc 
obdr�í zájemci z regionu v Uherském Brod
Možnost získat zdarma potravinovou a materiální pomoc mají lidé na Uherskobrodsku. Děje se tak díky zapojení 
Oblastní charity Uherský Brod do operačního programu Ministerstva práce a sociálních věcí financovaného z Fondu 
evropské pomoci (FEAD). Tento program nese název „Potravinová a materiální pomoc nejchudším osobám“. 
„Tato pomoc je anonymní a řídí se dle pravidel našeho Centra potravinové a materiální pomoci tak, aby nemohlo dojít 
k jejímu zneužití,“ vysvětlil vedoucí Centra potravinové a materiální pomoci (CPMP) v Uherském Brodě František Bílek. 
Potravinové balíčky a další sortiment slouží klientům Oblastní charity Uherský Brod, tedy lidem bez přístřeší, maminkám 
s dětmi v uherskobrodském azylovém domě a žadatelům v krizové sociální situaci, kteří žádají o pomoc v rámci CPMP.
„Zájemci mohou získat například trvanlivé potraviny, jako jsou konzervy, těstoviny, sušené mléko, olej a podobně. 
Dále také hygienické potřeby - například holicí strojky, mýdlo, prášek na praní, čisticí prostředky, ale i dětské pleny či 
vlhčené ubrousky. Tímto bych rád vyzval veřejnost – pokud víte o potřebných osobách ve svém okolí, kteří takovou 
pomoc potřebují, neváhejte nás kontaktovat,“ podotýká František Bílek, který připomněl, že kromě zapojení CPMP do 
programu FEAD se jeho centrum angažuje i v dalších aktivitách s cílem získat pomoc pro potřebné. „Jedná se napří-
klad o organizování potravinových sbírek v obcích našeho regionu a zajišťování hmotných darů od sponzorů,“ dodal 
František Bílek. 
Lidé, kteří potřebují pomoc v nouzi, se mohou obrátit na vedoucího Centra potravinové a materiální pomoci Uherský 
Brod Ing. Františka Bílka, Ph.D., mob.: 724 651 321, e-mail: frantisek.bilek@uhbrod.charita.cz, nebo na paní Bc. Simonu 
Vrba - sociální pracovnici, mob.:  739 547 623, e-mail: simona.chocholata@uhbrod.charita.cz. 
Více informací o projektu FEAD: http://www.mpsv.cz/cs/18823

OSTATNÍ

27



INZERCE:

STRÁNÍ 1945

BITVA O bílé KARPATY
PÁTEK 28. 4. 2017 od 13:30hod.

KOLONA HISTORICKÝCH VOZIDEL A VOJÁKŮ K UCTĚNÍ PAMÁTKY PADLÝCH
Trasa: Strání, Korytná, Nivnice, Dolní Němčí, Slavkov, Horní Němčí. V každé vesnici akt položení věnců, slavnostní salva

                SOBOTA 29. 4. 2017 STRÁNÍ - Korytňanské lúky
Od 10:00hod. / UKÁZKY HISTORICKÉ TECHNIKY A ZBRANÍ, DOBOVÝ TÁBOR

         PREZENTACE ARMÁDY ČR 

 14:00hod. / HLAVNÍ UKÁZKA HISTORICKÝCH BOJŮ
200 ÚČASTNÍKŮ V DOBOVÝCH UNIFORMÁCH, LETECKÝ SOUBOJ HISTORICKÝCH LETADEL

POŘÁDÁ VHK VÝCHODNÍ FRONTA / WWW.VHKVYCHODNIFRONTA.CZ
------------------------------------------------------------------------------------------------

ZA PODPORY: NADACE ČEZ           /           OBEC KORYTNÁ           /           OBEC STRÁNÍ



INZERCE:



Kalendá akcí:
16. 4. 2017
VELIKONOČNÍ KOŠT VÍNA S CM STRÝCI 
Zámeček 

28. 4. 2017
PIETNÍ KOLONA K OSVOBOZENÍ 
BÍLÝCH KARPAT / Od 13.30 hod.

29. 4. 2017 
BITVA O BÍLÉ KARPATY 
Od 10.00 hod. / Korytňanské lúky  

29. 4. 2017 
JAWA SRAZ 2017  
14.00 hod. / U Zámečku 

20. 5. 2017 
10. LET MIKROREGIONU BÍLÉ KARPATY 
zábavné odpoledne s pestrým programem všech obcí 
Od 15.00 hod. / Areál Kopaničárských slavností 
Starý Hrozenkov

27. 5. 2017 
SLAVKOVSKÝ GULÁŠFEST
Slavkov - fotbalové hřiště

3. 6. 2017 
33. POCHOD RODIČŮ S DĚTMI 
Start: Sklárny Květná, cíl: chata Šajba 

10. 6. 2017 
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ
Nádvoří Zámečku

11. 6. 2017 
BÍLOKARPATSKÉ SLAVNOSTI V UH. BRODĚ 
prezentace mikroregionů a folklóru 

30.7. 2017 
SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ 
Velká javořina
 

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 10. 4. 2017
Redakční rada: Ing. Antonín Reňák, Barbora Macková, Marcela Schönbaumová, Ing. Michaela Luzarová, Mgr. Zuzana Popelková, Ing. Radka 
Breznická, MgA.  Jan  Mimochodek / Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou 
správnost zodpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Za jazykovou úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. Uzávěrka 
příštího čísla bude zveřejněna na obecních stránkách www.strani.cz / Příspěvky osobně na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@ strani.cz

CENÍK INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI: Celá strana - 1 500 Kč (A4 přesně š190 x v277mm), 1/2 strany - 750 Kč (A5 přesně 
š190 x v138mm), 1/4 strany - 380 Kč (A6 přesně š95 x v138mm), Řádková inzerce - 200 Kč, Ceny jsou včetně DPH.

Fotografie přední strana:
Lukášek, Eliška a Ondrášek (foto: Dagmar Kubišová)
Fotografie přední vnitřní strana:
1. Novoroční ohňostroj (foto: Josef Dovičin)  / 2. - 3. Vánoční koncert Javorinky (foto: Barbora Macková) / 4. - 5. Karneval 
na ledě (foto: Antonín Reňák) / 6. Hokejbalový turnaj ve Květné (foto: Barbora Macková) / 7. Dětský karneval (foto: Jan 
Mimochodek)
Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 4. Štěpánské  koledování (foto: Barbora Macková) / 5. - 6. Parížské léto 2016 (foto: Smedoma) / 7. - 8. Vítání 
občánků (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní strana:
1. - 7.  30. Festival masopustních tradic Fašank 2017 (foto: Barbora Macková)  

KALENDÁ AKCÍ
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