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Krásné prožití Velikonočních svátků Vám přejí
Antonín Popelka-starosta, Antonín Bruštík-místostarosta, Antonín Reňák-místostarosta

členové obecní rady a zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu, 
místního hospodářství a restaurace Zámeček



1.

3.

5.

7.

2.

4.

6.



Strání slaví 700 let
Tento rok naše obec oslaví 700 let od 
své první písemné zmínky. Za tu dobu 
se tady v údolí pod Javořinou vystřídalo 
mnoho generací, odehrálo mnoho život-
ních příběhů a osudů. Lidé si tady proži-
li jak dobré, tak zlé časy. Zanechali nám 
nespočet rad a zkušeností, které vzešly 
z jejich těžkého života provázaného tvr-
dou prací, potem a někdy i krví. Za tu 
dobu se naše obec změnila k nepoznání.  
Jedno staré přísloví praví: „Kdo ne-
zná svoji minulost, nemá ani budouc-
nost.“ A nejen proto jsme se rozhodli 
pokusit se zdokumentovat naši his-
torii a začít pracovat na knize, kte-
rá by pomohla k poznání vývoji naší 
obce. Nebude to práce jednoduchá 
a budeme muset vytvořit tým slože-
ný jak z odborníků, tak z pamětníků.  
Dalším posunem je digitalizace obec-
ních kronik. V dubnu tohoto roku začíná-
me pracovat na digitalizaci nejstarších 
obecních kronik uložených v Okresním 
archivu v Uherském Hradišti. Výhodou 
je, že do těchto nedostupných archivů 
budeme moci nahlédnout a vrátit se do 
bývalých časů. Tímto vyzývám všech-
ny, kteří by se do týmu pracujícím na 
knize o obci chtěli zapojit, anebo mají 
historicky vzácné dokumenty, aby se 
přihlásili a pomohli tak k poznání naší 
jistě zajímavé historie.

Antonín Popelka, starosta

Sociální byty
Na jaře tohoto roku plánujeme přestav-
bu bývalé ubytovny v ulici Ořechová na 
,,sociální byty“. Byla nám alokována 
dotace necelých 7 milionů korun. Pro-
střednictvím přestavby plánujeme vy-
budovat sedm bytových jednotek.

Často jsou nám kladeny dotazy 
jako  např. ,,Kdo tam bude bydlet?“  
Předem avizujeme, že majitelem bytů 
je obec Strání, a ta jako jediná bude 
o  pronájmech uvedených bytů rozho-
dovat. Tyto prostory budou k dispozici 
místním občanům, kteří ale musí spl-
nit některé z podmínek možných k po-
depsání nájemní smlouvy. Chceme se 
zaměřit hlavně na cílové skupiny – svo-
bodná nebo rozvedená matka s dět-
mi (tady je důležitý mzdový výpočet), 
osoba v seniorském věku, osoby, které 
dostaly výpověď z nájemního bydlení, 
osoby, které mají nájemní vztah např. 
s obcí a jejich byt prochází rekonstrukcí, 
osoby v těžké životní situaci atd.

Nájemní smlouva může být uzavře-
na maximálně na 2 roky. Důležité je 
také podotknout, že udržitelnost projek-
tu je 5 let. Máme eminentní zájem na 
tom, abychom vytvořili slušné bydlení 
Těm, kteří to potřebují, a bytovka koneč-
ně dostala nové využití. Rekonstrukcí 
chceme také vylepšit vzhled prostorů 
u koupaliště.

Doufáme, že nové byty najdou své 
využití a z desítky let opuštěného mon-
stra se stane hezká budova s příjem-
ným bydlením.

Antonín Popelka, starosta

Beseda 
se seniory 80+ 
V úterý 12. 12. 2017 ve 14 hod. se na 
sále Zámečku ve Strání sešlo kolem 
40ti seniorů. Nejmladšímu bylo 80 a asi 
nejstaršímu 99 let. Na stolech měli na-
chystané vdolečky i chlebíčky a nechy-
bělo ani víno a dobrá slivovička. Toto 
setkání pořádá každoročně Obec Strá-
ní, aby v adventním čase potěšila naše 
starší spoluobčany a dala jim příležitost 
se sejít a popovídat si spolu. U těch nej-
mladších – čerstvých osmdesátníků 
bylo vidět, jak rádi se sešli, byl to takový 
ročníkový sraz a myslím, že si to hezky 
užili. Pan starosta je přivítal, povyprávěl 
jim o realizovaných, probíhajících i plá-
novaných akcích a investicích a popřál 
jim pevné zdraví a požehnané Vánoce. 
Radost dědáčkom i babičkám udě-
laly děti z obou mateřských školek – 
Straňánek z MŠ Strání a nově i soubor 
Květňánek z MŠ ve Květné, který zde 
zažil svou premiéru. Děti potěšily zpě-
vem, tancem i básničkami a rozdaly vo-
ňavé perníčky. A pak už se besedovalo 
a nálada byla do pozdních odpoledních 
hodin moc příjemná a veselá. Děkuje-
me všem, kteří s tímto setkáním každo-
ročně pomáhají.

Barbora Macková

Rada obce Strání připravuje návrh 
na bezplatnou autobusovou dopravu 
v naší obci důchodcům od 70 let. Tuto 
myšlenku jsme konzultovali s vedením 
ČSAD a momentálně řešíme, jakým 
způsobem zřídit evidenční systém.  
Odpověď ČSAD nás trochu zaskočila 
tím, že po konzultaci s jejich softwaro-
vou firmou, je složité se napojit do jejich 
systému, který už tak je přeplněný a na-
víc všechny slevové programy v našem 
kraji se týkají MHD, ale do Strání jezdí jen 
linkové autobusy. Je to novinka, na kte-

rou jejich systém není připravený. Proto 
se pokoušíme vytvořit svůj evidenční 
systém, který bude čitelný se systémem 
ČSAD. Tento nový produkt pak ČSAD 
zašle na schválení Zlínským krajem.  
Pokud najdeme způsob a vše odsou-
hlasí zastupitelstvo obce, můžeme tak 
našim důchodcům dát malý dárek v po-
době volného cestování po naší rozleh-
lé obci. 

Antonín Popelka - starosta

Doprava 
po Strání důchodcům zdarma?
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Plast
1. Na průhledný pytel někam dopro-
střed nalepte čárový kód. Pod čárový 
kód napište např. fixem Vaše číslo po-
pisné pro případ odlepení čárového 
kódu. Čárové kódy, které jsou nalepené 
ještě před plněním pytle, lépe drží. 

2. Do pytle třiďte veškeré plasty – 
např. plastové sáčky od těstovin, od 
bonbónů, lahev od jaru, od šamponu, 
přepravní folie od PET lahví, sešlápnuté 
PET lahve, kelímky od jogurtu - nemu-
sí být vymyté, není to ekologické. Sta-
čí, když budou důkladně vyškrabané. 
Opravdu vše, co je plastové. Do pytle 
s  plasty můžete dávat i nápojové kar-
tony (krabice od mléka, od džusu). Pro-
sím nechte zbylé mléko z krabic vyka-
pat a krabice sešlápněte. 

3. Až bude hmotnost pytle mezi 2,5 
až 4,5 kg, pytel zavažte a postavte před 
dům v den svozu tříděného odpadu.

UPOZORŇUJEME OBČANY, ABY 
DODRŽOVALI UVEDENÉ HMOTNOS-
TI PYTLŮ. V případě, že je pytel těžší, 
hrozí jeho protrhnutí při svozu nebo 
u vážení, a navíc v případě vyšší hmot-
nosti pytle nedokáže program slevu 
vypočítat.

Větší plasty např. bedna na hrozny, 
které se nevejdou do pytle, polepte čá-
rovými kódy a oblast kolem čárového 
kódu dobře označte, ať se nepřehléd-
ne. Polystyren, je-li to možné, svažte do 
balíku. Rozlámaný polystyren dejte do 
samostatného pytle. V den svozu třídě-
ného odpadu postavte před dům.

Papír
A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly 
od mouky, cukru, krabičky od léků, su-
šenek, cereálií, sýru, obálky, krabice od 
bot…), tak…

1. Na průhledný pytel někam dopro-
střed nalepte čárový kód. Pod čárový 
kód napište např. fixem Vaše číslo po-
pisné pro případ odlepení čárového 
kódu. Čárové kódy, které jsou nalepené 
ještě před plněním pytle, lépe drží.

2. Do pytle třiďte veškerý papír – 
obaly od mouky, cukru, krabičky od léků, 

sušenek, cereálií, sýru, obálky, krabice 
od bot, časopisy, noviny, letáky atd.

3. Až bude hmotnost pytle mezi 5 až 
10 kg, pytel zavažte a postavte před 
dům v den svozu tříděného odpadu.

B. Pokud třídíte pouze  tiskoviny 
(noviny, časopisy, knihy, sešity)

1. Až bude hmotnost tiskovin větší 
jak 5 kg, svažte tiskoviny do balíku 
a postavte v den svozu před dům.

2. Nalepte na balík čárový kód. Pod 
čárový kód napište např. fixem Vaše 
číslo popisné pro případ odlepení čáro-
vého kódu.

Větší kartonové krabice, které se 
nevejdou do pytle, rozlepte, svaž-
te do balíku o váhovém rozmezí  
5 kg a více a označte čárovým kódem. 
V den svozu tříděného odpadu postavte 
před dům.

Plechovky (konzervy)
1. Na průhledný pytel někam dopro-
střed nalepte čárový kód. Pod čárový 
kód napište např. fixem Vaše číslo po-
pisné pro případ odlepení čárového 
kódu. Čárové kódy, které jsou nalepené 
ještě před plněním pytle, lépe drží. 

2. Do pytle třiďte plechovky od po-
travin (např. od hrášku, od ananasu …), 
plechovky od nápojů (např. od piva …) 
a nádoby od kosmetiky (spreje).

3. Až bude hmotnost pytle mezi 
5  až  10 kg, pytel zavažte a postavte 
před dům v den svozu tříděného odpad

Drobné elektrozařízení
Drobným elektrozařízením je myšleno 
elektrozařízení, které se dá bez problé-
mů vzít jednou rukou respektive, které 
se vejde do klasické igelitové nákupní 
tašky o rozměrech 50 x 45 cm. 

1. Na igelitovou nákupní tašku nalep-
te čárový kód. Pod čárový kód napište 
např. fixem Vaše číslo popisné pro pří-
pad odlepení čárového kódu.

2. Do tašky dávejte drobné elektroza-
řízení (např. klávesnice, myš, notebook, 
kalkulačka, budík, rádio, fotoaparát, te-
lefon, kamera, videohry, ruční ovladače 
videoher,  set-top-box, DVD přehrávač, 
hračky, holicí strojek, fén, žehlička, 

toustovač, rychlovarná konvice, osobní 
váha, vrtačka, pájka, baterie …).

Až bude taška plná, zavažte ji a postavte 
před dům v den svozu tříděného odpadu.

Jedlý olej a tuk
1. Jedlý olej a tuk sbírejte samostatně 
do PET lahví o minimálním objemu 
2  litry (čím větší objem, tím líp).

2. Až bude PET lahev plná, nalepte 
na ni čárový kód, nad čárový kód napiš-
te např. fixem Vaše číslo popisné pro 
případ odlepení čárového kódu a  po-
stavte ji před dům v den svozu tříděné-
ho odpadu. 

Dagmar Nováková

Návod jak třídit vybrané odpady 
Program zodpovědného nakládání 
s odpady („PZNSO“) 

Třídění odpadu
Do systému na třídění odpadu se v roce 
2017 zapojilo 80% domácností. Jako 
malý dárek pro všechny, kteří se zapo-
jili do tohoto programu, proběhlo v MŠ 
Strání losování o věcné a finanční dary. 
Celkem bylo vylosováno 30 cen, z toho 
3 hlavní výhry – televizor, jízdní kolo 
a  mobilní telefon. Dalších 27 cen byla 
finanční odměna ve výši 500 Kč.

Dagmar Nováková
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Upozornění 
- výměna 
odpadových nádob
Ke každému obydlenému domu v naší 
obci je přidělena odpadová nádoba 
o  obsahu 120 l. V  případě, že v  jedné 
domácnosti žije a hradí částku za odpa-
dy pět a více osob je možnost nádobu 
o obsahu 120 l vyměnit za větší nádobu 
o obsahu 240 l.

V  případě změny počtu osob na 
méně než pět je povinnost majitele 
domu na tuto skutečnost upozornit od-
povědného pracovníka obecního úřa-
du a tuto nádobu vyměnit na sběrném 
dvoře za menší.

Nádoby na odpad lze vyměnit na 
sběrném dvoře ve Květné v úterý a ve 
čtvrtek v  době od 13.00 - 15.30 hod. 
a v sobotu od 8.00 -13.00 hod.

Dagmar Nováková

Uplatnění slevy 
na poplatcích
za odpady
Dle obecně závazné vyhlášky č. 1/2017 
o místním poplatku za provoz systému 
shromažďování, sběru, přepravy, tří-
dění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, účinné do 1. 1. 2018, 
lze uplatnit osvobození a úlevu na 
poplatku v  případě, že se poplatník 
na území obce zdržuje v  příslušném 
kalendářním roce méně než 3 měsíce 
z  důvodu dlouhodobého pracovního 
nebo jiného pobytu v zahraničí.  Dále 
se osvobozují osoby, které pobýva-
jí v  jiné obci a mají zde zaplacenou 
smluvní úhradu. 

Je nutné vyplnit ČESTNÉ PROHLÁ-
ŠENÍ a doručit jej na Obecní úřad ve 
Strání. Tiskopis na uplatnění slevy je 
k dispozici na webových stránkách 
obce nebo Obecním úřadě ve Strání. 
Vyplněný tiskopis vraťte nejpozději do 
31. března 2018.

Dagmar Nováková

Přiznání k místnímu poplatku za psa

Nedávno mě pan starosta poprosil o krát-
ké shrnutí současné situace ohledně tří-
dění odpadů a zapojení občanů do mo-
tivačního systému třídění odpadů v  obci 
Strání. V současné chvíli máme v databázi 
celkem 82 obcí, kterým pomáháme s tří-
dění odpadů a tak mám s čím srovnávat. 
Kdybych měl být hodně stručný, vystihlo 
by to pár slov: Wow, super, jen tak dál. Co 
mě k tomuto hodnocení vede?

Do 31. 12. 2017 tj. konec vyhodnocova-
cího období se do motivačního systému 
zapojilo celkem 589 domácností z celko-
vého počtu 738 domácností (pozn. sys-
tém vyhodnocuje pouze domácnosti, ve 
kterých vniká nějaký odpad). Převedeno 
na procenta to dělá nějakých 79,8 % zapo-
jených domácností, což je v  tak krátkém 
čase skutečně obdivuhodné. Celkem bylo 
uděleno 17 768 EKO bodů. Zastupitelstvo 
schválilo hodnotu jednoho získaného 
EKO bodu 10 Kč, což je dle mého pěkná 
sleva. Nejlepší domácnost získala 42,57 
EKO bodu na osobu. Jediné co mě mrzí, je 
skutečnost, že udělených EKO bodů moh-
lo být mnohem více. Jen 54 domácností 
totiž vyplnilo odpadový dotazník neboli zá-
vazek k efektivnímu využívání popelnic a 
snižování produkce odpadů. Systém totiž 
není jen o třídění odpadů, ale pamatuje na 
i domácnosti, které např. kompostují nebo 
snižují produkci odpadů. V rámci systému 
jsou stanoveny tři druhy odměn: 

1. odměna za třídění odpadů (maxi-
mum 25 EKO bodů na osobu) – tato od-
měna se řídí pouze skutečně vytříděnými 

a zaevidovanými odpady, jako je plast 
a papír.

2. odměna za efektivně využívané ná-
doby a pytle (maximum 25 EKO bodů na 
osobu) – tato odměna vychází ze závazku 
domácnosti k třídění odpadů, které nejsou 
adresně sbírané. Např. třídění a komposto-
vání bio odpadu nebo třídění skla. Nedá se 
zjistit, kolik kdo zkompostoval bio odpadu 
nebo kdo kolik vytřídil skla do veřejných 
kontejnerů. Co se ale dá měřit, jsou ob-
sloužené litry sběrných nádob. Z řady vý-
zkumů a statistik se ví, že domácnosti, kte-
ré kompostují, přistavují ke svozu popelnici 
méněkrát, protože popelnice není cítit a 
trvá, než se naplní. Tuto odměnu získávají 
domácnosti, které vyplní odpadový dotaz-
ník a následně ke svozu přistavují pouze 
plné popelnice netříditelného odpadu. 

3. odměna za snižování produkce od-
padů (maximum 20 EKO bodů na osobu) 
- tato odměna vychází ze závazku domác-
nosti ke snižování produkce odpadů. Kdo 
např. nekupuje balené vody, topí plynem, 
kompostuje, používá jednu nákupní tašku 
atd., tyto způsoby snižování produkce od-
padů může uvést jako závazek ke snižo-
vání produkce odpadů do svého odpado-
vého dotazníku. Systém následně začne 
vyhodnocovat, jak domácnost třídí a zda 
má skutečně málo odpadů.
Více se o bodovém hodnocení dočtete na 
www.mojeodpadky.cz/vypocetekobodu. 

S pozdravem 
Radek Staňka 

vedoucí týmu MOJE ODPADKY

Pár slov ke třídění odpadů ve Strání

Na základě zákona č. 565/1990 Sb. o míst-
ních poplatcích ve znění pozdějších předpi-
sů a Obecně závazné vyhlášky obce Strání 
č. 2/2010 o místních poplatcích je povin-
nost držitele psa přihlásit a následně uhra-
dit místní poplatek ve výši 200 Kč za rok.

Poplatek ze psů se platí u psů starších 
3 měsíců. Od poplatku ze psů je osvobo-
zen držitel psa, kterým je osoba nevidomá, 
bezmocná a osoba s těžkým zdravotním 
postižením, které byl přiznán III. stupeň mi-
mořádných výhod podle zvláštního práv-
ního předpisu, osoba provádějící výcvik 
psů určených k doprovodu těchto osob a 
osoba provozující útulek zřízený obcí pro 
ztracené nebo opuštěné psy nebo osoba, 
které stanoví povinnost držení a používá-

ní psa zvláštní právní předpis. Poplatek 
k  místnímu poplatku za psa pro rok 
2018 je nutné uhradit nejpozději do 
31. 3. 2018. 

Poplatek ze psů platí držitel příslušné 
obci podle místa trvalého pobytu nebo síd-
la. Obec Strání dlouhodobě drží poplatek 
za psa na spodní hranici stanovené záko-
nem. I v nedalekém okolí jsou obce a měs-
ta, které mají poplatek stanovený na část-
ce několikanásobně vyšší než v naší obci. 
Tímto způsobem se snažíme vycházet 
majitelům psů vstříc, a proto předpoklá-
dáme, že držitelé psů dostojí své zákonné 
povinnosti a zákonný poplatek uhradí. 

Dagmar Nováková
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Výpis usnesení 21. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 14. 12. 2017
21/1 Zastupitelstvo obce Strání ur-
čuje ověřovatele zápisu pana Ing. An-
tonína Reňáka a pana Karla Gryce, 
zapisovatelkou paní Mgr. Michaelu Gre-
bíkovou, sčitatelkou paní Ing. Dagmar 
Novákovou

21/2 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
předsedkyně paní Mgr. Anna Mimo-
chodková a členové paní Vítězslava Ku-
bíčková a pan Antonín Bruštík

21/3 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 21. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Zrušení pořizování zvukového záznamu  
     ze zasedání ZO
6. Ceny vodného a stočného pro rok 2018
7. Obecní pozemky
8. Rozpočet obce na rok 2018
9. Rozpočtové opatření č. 20
10. Zpráva o činnosti kontrolního výboru
11. Zpráva o činnosti finančního výboru
12. Odměny pro členy výborů a komisí
13. Odměny neuvolněným členům ZO
14. Veřejnoprávní smlouva SPOKOS
15. Obecně závazná vyhláška č. 1/2017
16. Veřejnoprávní smlouva Charita Uher-
      ský Brod
17. Kontrola plnění usnesení ZO  
18. Různé
19. Diskuze 
20. Závěr

21/4 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o činnosti rady 
obce

21/5 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje zrušení pořizování zvukového 
záznamu ze zasedání zastupitelstva 
obce

21/6 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje zvýšení stočného na 32  Kč 
bez DPH, vodné zůstává ve stejné výši 
31 Kč bez DPH pro rok 2018 dle podmí-
nek dotací

21/7 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 
3499/15 v k.ú. Strání, nově vzniklý po-
zemek parc. č. 3499/26, ve vlastnictví 
Obce Strání o výměře cca  61  m²  za  
cenu 75 Kč   za 1 m² panu  V.L. , Strání 
- Květná. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometric-

kého plánu a uhradí poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí

21/8 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje odkup pozemku ve vlastnic-
tví pana A.N. Orlová, parc.č. 6585/17 
v k.ú. Strání o výměře 83m²  za  cenu 
15 000 Kč

21/9 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje odkup pozemku ve vlastnic-
tví paní E.S. Větřkovice, parc. č. 6585/16 
v k.ú. Strání o výměře 40 m²  za  cenu 
10 000 Kč

21/10 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku par-
c.č. 2561/1 v  k.ú. Strání, nově vzniklý 
pozemek parc. č. 2561/48 ve vlastnictví 
Obce  Strání  o  výměře  cca 43 m² za 
cenu 40 Kč za 1 m² manželům A. a J.R. 
Strání. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometric-
kého plánu a uhradí poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí

21/11 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku parc. č. 
2561/1 v k.ú. Strání, nově vzniklý poze-
mek parc. č.  2561/49 ve vlastnictví Obce 
Strání o výměře 51 m² za cenu 40 Kč za 
1 m² paní J.R.  Strání. Kupující na své ná-
klady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, 
geometrického plánu a uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí

21/12 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočet  na  rok  2018  dle  
závazných  ukazatelů v  členění na 
paragrafy jako schodkový – příjmy  
57  828  700  Kč, výdaje 72  632  300Kč 
a  financování 14  803  600  Kč. Částka 
ve výši  432  400  Kč bude použita ke 
splácení půjčky ze SFŽP na ČOV

21/13 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Střednědobý výhled rozpoč-
tu Obce Strání na roky 2019 - 2020 dle 
návrhu

21/14 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje statut fondu a zřizuje 
peněžní fond na financování a obnovu 
vodohospodářské   infrastruktury Obce 
Strání s účinností od 14. 12. 2017

21/15 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 20 na 
rok 2017, příjmy ve výši 5 035 000 Kč 
a výdaje ve výši - 365 000 Kč a finan-
cování snížení schodku o 5 400 000 Kč

21/16 Zastupitelstvo obce Strání 
ukládá místostarostovi panu Antonínu 

Bruštíkovi vyvolat jednání s  likvidáto-
rem panem P. M. ohledně výmazu MH 
s.r.o.

21/17  Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o činnosti kont-
rolního výboru

21/18  Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o činnosti fi-
nančního výboru

21/19 Zastupitelstvo obce  Strání 
schvaluje odměny členům výborů 
a  komisí, kteří nejsou členy 
zastupitelstva, dle jednotlivých návrhů 
předsedů výborů a komisí: 
- Finanční výbor - celková částka 
23 500 Kč
- Kontrolní výbor - celková částka 
13 000 Kč
- Komise pro rozvoj, investice a výběro-
vá řízení – celková částka 5 000 Kč
- Komise majetková - celková částka  
20 000 Kč
- Komise bytová a sociální – celková 
částka 30 000 Kč
- Komise pro kulturu, sport a spolky- 
celková částka 5 500 Kč
- Komise likvidační – celková částka 
3 000Kč
Odměny budou vyplaceny v lednu 2018

21/20 Zastupitelstvo obce Strání 
neschvaluje změnu výši odměn neu-
volněným místostarostům

21/21 Zastupitelstvo obce Strání 
stanovuje dle Nařízení vlády o výši 
odměn členů zastupitelstev územních 
samosprávných celků č. 318/2017 Sb., 
a  v  souladu se zákonem č.  128/2000 
Sb,. o obcích, ve znění od 1. 1. 2018 svým 
neuvolněným členům za výkon funkce 
odměny za měsíc v  následujících 
částkách:
- člen rady obce: 4 000 Kč
- předseda výboru/komise: 2 600 Kč
- člen výboru/komise: 2 450 Kč
- člen zastupitelstva bez dalších funkcí: 
1 000Kč

V případě souběhu výkonu více funkcí 
neuvolněných členů zastupitelstva 
obce se stanovuje odměna jako souhrn 
odměn za výkon funkcí člena rady 
obce, předsedy výboru nebo komise 
a člena výboru nebo komise ve výši 
jednotlivých odměn schválených 
zastupitelstvem obce. Odměna bude 
poskytována od 1. ledna 2018. V případě 
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nástupu náhradníka na uprázdněný 
mandát člena zastupitelstva obce bude 
odměna poskytována ode dne složení 
slibu. V  případě budoucích změn 
v  obsazení jednotlivých funkcí bude 
odměna poskytována ode dne zvolení 
do příslušné funkce.

21/22 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje v  souladu se zákonem  
č. 128/2000 Sb., o obcích ve znění §80 
a §84, odst. 2, písm. o) o poskytnutí 
příspěvků uvolněným členům 
zastupitelstva obce ze Sociálního 
fondu zaměstnanců Obce Strání od 
1. 1. 2018:
- příspěvek na úhradu zvýšených 
nákladů na úpravu zevnějšku 
v souvislosti se zastupováním obce na 
veřejných občanských obřadech
- příspěvek na stravování 
- příspěvek na penzijní připojištění se 
státním příspěvkem
- odměnu při významném   životním 
výročí
- příspěvek na kulturní  a  sportovní 
činnost
- příspěvek na rekreaci
dle podmínek a ve výši stanovené 
Směrnicí č. 1/2017 pro tvorbu a použí-
vání sociálního fondu Obce Strání.

21/23 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
o  poskytování neinvestiční dotace 
z  rozpočtu Obce Strání uzavřenou se 
Společností pro kulturu Obce Strání, 
z.s.

21/24 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
Obce Strání č. 1/2017 o místním po-
platku za provoz systému shromažďo-
vání, sběru, přepravy, třídění, využívání 
a odstraňování komunálních odpadů

21/25 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytování investiční dotace ve výši 
188  000 Kč z  rozpočtu Obce Strání 
uzavřenou s Charitou Uherský Brod

21/26 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o kontrole 
plnění usnesení zastupitelstva obce

Antonín Popelka, starosta obce

Dovolte mi, vážení spoluobčané, abych 
se vrátil v čase do předvánočního ad-
ventního období. 

Řeč bude o koncertě Vojenského 
uměleckého souboru Ondráš, jenž v po-
lovině prosince loňského roku vystoupil 
v našem kostele s adventním pořadem 
Čas vzácný přišel. 

Pro Vás, kteří se tak o kulturní dění 
nezajímáte, VUS Ondráš je profesionál-
ním uměleckým tělesem čítajícím de-
sítky hudebníků, tanečníků a zpěváků. 
Je to jakési české a moravské dvorní 
těleso, které má za úkol prezentovat 
naše tradiční zvyky, písně a tance u nás 
i v zahraničí. Pro zajímavost VUS vystu-
poval a českou kulturu reprezentoval 
na nejrůznějších místech světa. Ondrá-
ši tleskali třeba v USA, Japonsku, Číně, 
Rusku atd. No a najednou 15. prosin-
ce roku 2017 se onen ansámbl před-
stavil i v našem kostele při adventním 
koncertě. 

Příjemným obohacením večera 
bylo spojení profesionálního tělesa 
s  domácími účinkujícími. Děkuji tímto 
sboru Netáta a Natálce Bruštíkové za 
krásné zahájení a nastolení atmosféry 
koncertu. 

Nechtěl bych zde někomu vnucovat, 
jaký kdo prožíval během koncertu zá-
žitek. Myslím ale, že si každý přišel na 
své. Program byl hluboce niterně a du-
chovně zaměřený. 

V předvánoční době, kdy už takřka na 
každém rohu slyšíte koledy, přišel Ond-
ráš s něčím úplně jiným a nečekaným. 
Hudebníci a zpěváci vojenského tělesa 
představili repertoár plný decentních 
adventních písní s duchovně zaměře-
ným průvodním slovem, plný nádher-
ných scénických obrazů a ozvláštněný 

světelnou hrou barev. Jak se mi přiznali, 
přivedlo dojemné vystoupení řadu po-
sluchačů až k slzám. 

Jsem moc rád, že se tento večer 
odehrál a povedlo se k nám VUS On-
dráš s takovým programem dostat. 
Samozřejmě nebylo na začátku vůbec 
jisté, jestli se koncert podaří uskuteč-
nit. O vystoupení Ondráše je veliký zá-
jem na mnoha místech, a proto musím 
poděkovat panu Čestmíru Komárkovi 
a Ondřeji Popelkovi za pomoc s vyjed-
náváním a za následné povolení Minis-
terstvem obrany ČR. 

V další řadě je nutné poděkovat 
přátelům ze spolku Smedoma, s jejichž 
pomocí jsme celý koncert organizačně 
zajistili a kolegyním z knihovny 
a  infocentra Strání za výborně 
zvládnutou podporu předprodeje lístků 
a propagaci. Dále děkuji Otci Matyášovi 
za vstřícnost a poskytnutí zázemí 
v našem kostele i ve farní klubovně. Moc 
děkuji zpěvačkám chrámového sboru, 
kostelníkům a správkyním farní dvorany 
za úklid a spolehlivou přípravu klubovny. 
Děkuji zaměstnancům Zámečku za 
přípravu jídla a občerstvení. Velký dík 
patří kolegům z vedení obce Strání za 
finanční podporu akce a důvěru. 

O koncert byl velký zájem. Svědčil 
o tom i fakt, že byl během dvou týdnů 
zcela vyprodán. Organizátoři koncertu 
byli nuceni řadu zájemců poslat 
z  důvodu vyprodání lístků domů. 
Tímto se všem, na něž se nedostalo, 
symbolicky omlouvám. O to více 
věřím, že ti, kteří se do našeho kostela 
15. prosince dostali, si odnesli silný 
a důstojný adventní zážitek. 

Antonín Reňák, místostarosta

Adventní koncert VUS Ondráš ve Strání

ZPRÁVY Z OBCE

7



Ve Strání to žije, slýcháváme z různých 
stran, když dojde na řeč o naší dědině. 
A vlastně nezbývá nic jiného než sou-
hlasit. Která jiná dědina má ve svém 
společenském arzenálu tolik spolků 
a aktivních organizátorů, než je právě 
Strání. Pořádají se u nás plesy, zábavy, 
festivaly, divadelní představení, kon-
certy, slavnosti, závody, utkání, turnaje, 
přehlídky, pochody, ochutnávky, košty, 
besedy, koledování, přednášky a vše, co 
vlastně k aktivnímu životu obce patří.

Nejvýznamnější a organizačně nej-
rozsáhlejší akcí je bezesporu dnes už 
vyhlášený festival masopustních tra-
dic Fašank. Letos jsme s organizátory 
zdárně odstartovali další dekádu festi-
valových ročníků. Masopustní svátek 
se uskutečnil už po jednatřicáté.

Festival Fašank se z programového 
i organizačního hlediska může měřit 
s  kterýmkoliv festivalem svého druhu. 
Je to velká akce, na které se podílí něko-
lik desítek brigádníků či dobrovolníků.

Zpravidla v létě startuje kolotoč pří-
prav v podobě prvních nástřelů progra-
mu. Programová rada festivalu se schá-
zí pravidelně v potřebných intervalech, 
aby se vytvořilo to hlavní, co sem pak 
přitáhne velkou část návštěvníků z celé 
ČR, rodáků Strání a turistů. Debatuje se 
o možnostech či nápadech na zpes-
tření programu. Musím říci, že rok od 
roku přibývají různé novinky a tak to má 
být. Záštitu a garanci kvality programu 
nese programový předseda a zaklada-
tel festivalu pan Pavel Popelka. I letos 
se podařilo připravit unikátní program, 
a proto je na místě poděkovat všem 
členům programové rady, tzn. Pavlu 
Popelkovi, Kateřině Myšinské, Marii 
Múčkové, Antonínu Zámečníkovi, Vác-
lavu Málkovi, Josefu Bruštíkovi, Aleně 
Popelkové a Věrce Hlouškové za jejich 
aktivní a nadšený přístup. Za jejich ná-
zory, postoje a nápady, které když pak 
všechny seskládáte tvoří právě tu pes-
trou mozaiku fašankových vystoupení. 
Je třeba poděkovat také všem účinku-
jícím ze ZŠ a MŠ Strání - Květná i hod-
ným paní učitelkám, všem folklórním 
souborům a  muzikám, moderátorům, 
straňanským fašančárům a všem nad-
šeným milovníkům našeho masopust-
ního festivalu. 

Pokud by se dala práce na festivalu 
rozdělit do dvou divizí, jedna je ta pro-
gramová o níž byla právě řeč. Ovšem 
je zde také rovina neméně důležitá. Ta 
organizační. Jedna věc je něco vymys-
let a naplánovat a druhá zkoordinovat, 
zorganizovat a zrealizovat.

Obě divize jdou ruku v ruce společně 
a jedna bez druhé ani nemůže fungo-
vat. Proto mi dovolte, abych poděkoval 
všem organizačním složkám a jejich 
koordinátorům za hodiny a dny práce 
spojené s telefonováním, domlouvá-
ním, vypisováním, ježděním, stavěním, 
přesouváním, zapojováním, instalo-
váním, tvořením, uklízením, vařením 
a vším možným, do čeho museli inves-
tovat svůj čas a energii, aby se uskuteč-
nil další ročník naší významné tradiční 
akce.

Musím poděkovat kolegyním Bar-
boře a Marcele z informačního centra 
a knihovny Strání za obrovskou a spo-
lehlivou pomoc při organizaci a koor-
dinaci skoro všeho, Zdeňku Majorovi 
a chlapům z místního hospodářství za 
kompletní technické zajištění akce, Míši 
Luzarové za skvěle zvládnutý festivalo-
vý jarmark a organizaci, Marii Popelkové 
za vedení festivalové kasy a samozřej-
mě dalším zaměstnankyním obecního 
úřadu, děkuji šéfce inspicientek Terce 
Horňáčkové, všem inspicientkám a bri-
gádníkům u vstupného, děkuji Zdeňku 
Vintrovi za koordinaci domácích sou-
borů, Andree Straussové a personálu 
Zámečku, ředitelce ZŠ Ivě Stupkové, 
školníku Karlu Bemerovi a uklízečkám 
ZŠ Strání, děkuji šéfu školní kuchyně 
Petru Miklášovi a týmu školních kucha-
řek, díky Petru Houšťovi a Mirce Havlí-
kové za zaměstnance charity UB a DPS 
Strání, Antonínu Zámečníkovi a týmu 
organizátorů ze SPOKOSu, díky Alči 
Zetkové a Terce Novákové za prodej 
koblihů a hospodě U Popelků (Pečeňár) 
a straňanským kuchařinkám za oběta-
vé nachystání fašankových koblihů, vel-
ké díky patří i Radkovi Bruštíkovi a celé 
CM Strýci za přípravu pátečního progra-
mu, Aleně Popelkové a FS Javorina za 
organizaci barů v ZŠ, chlapům ze SNU 
za košt slivovice, díky panu Miroslavu 
Vaškových a týmu pracovníku muzea 
Jana Amose Komenského v Uherském 

Brodě, díky vedení skláren za den ote-
vřených dveří, který je také obrovským 
tahákem a zpestřením programu, děku-
ji všem hospodám a zařízením, co se 
nadšeně ujaly pozvaných souborů, dě-
kuji všem letošním sponzorům: Minis-
terstvo kultury, Zlínský kraj, Rovina, a.s., 
Blachere Illumination, s.r.o., AG  Trans-
port, Zahrady Fornůsek, Ekostav, s.r.o., 
Montplast, s.r.o., Archico, s.r.o. Dále 
děkuji Albera Morava, s.r.o., STŘECHY - 
DŘEVOSTAVBY - SÁDROKARTONY Ve-
selý&Mimochodek, Geomma, s.r.o. za 
sponzoring velkoplošné TV. 

A na závěr děkuji největšímu a každo-
ročnímu sponzoru a zároveň organizá-
toru festivalu Fašank a tím je samozřej-
mě Obec Strání. Dík patří zastupitelstvu 
obce Strání a kolegům z vedení obce za 
podporu a důvěru.

Víte, dnes je prý doba, ve které jde 
převážně o zážitky. Všude se skloňují 
obraty typu životní zážitek, nekonečný 
zážitek, extrémní zážitek, silný zážitek, 
nezapomenutelný zážitek, atd. Dokonce 
je spousta soukromých agentur, které 
se takovým zážitkem živý. No a já 
jsem o to více rád, že festival Fašank 
je pro spoustu lidí a hlavně dětí právě 
tím naším silným zážitkem. Zážitkem, 
který není na klíč, ale od kterého máme 
všichni klíče. Protože si ho pořádáme 
sami. Pořádáme ho pro radost a oslavu 
naší dědiny. Za to všem ještě jednou 
veliké díky.

Antonín Reňák, místostarosta Strání

FAŠANK 2018 
- poděkování účinkujícím a organizátorům
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Zámeček ve Strání je obecní restaurace 
- místo pro Vaši svatbu, oslavu, firemní 
školení nebo večírky.

Pro informaci občanům podotýká-
me, že i když Zámeček patří pod obec 
Strání, stále je samostatnou hospodář-
skou činností. 

Je nutno upozornit na nepravdivý 
výrok, že Zámeček je dotován obcí. Jak 
všichni jistě vědí, po náročném starto-
vacím období 2011-2013 vedení obce 
přijalo nevyhnutné opatření. Od roku 
2014 hospodaření výrazně změnilo. 
V  současné době podle výkazu zisků 
a ztrát, který je k dispozici na Obecním 
úřadě k nahlédnutí všem občanům, Zá-
meček vykazuje zisky.

Hospodářský výsledek je rozdílem 
mezi výnosy, které restaurace má, a ná-
klady, které jsou potřebné pro vykoná-
vání činnosti.

Mezi základní náklady, na které Zá-
meček musí vydělat, patří:
- spotřeba materiálu (zboží, provozní 

režie)
- spotřeba energie (el. energie, plyn, 
voda, odpady)
- opravy, revize, pojistky

- mzdové náklady včetně sociálního 
a zdravotního pojištění
- sociální náklady
- poplatky
- nákup majetku k  okamžitému odpi-
su  i  majetku dlouhodobého např. led-
nice, el.  trouby, chladicí boxy, vinotéka, 
a jiné.

Pokud jsou na Zámečku potřebné 
investice, musí je mít obec schvále-
né v  rozpočtu obce na následující rok, 
popř. v průběhu roku schválit rozpočto-
vé změny. Pro rok 2018 v rozpočtu není 
počítáno s investicemi pro Zámeček.

Jelikož se termíny hodně plní, chtěli 
bychom dále informovat občany, kteří 

mají zájem o akci na Zámečku, ať si 
přijdou co nejdříve zarezervovat termín. 
Aktuálně zapisujeme rok 2019. Rádi 
bychom vyhověli primárně občanům 
Strání a Květné. 

Děkujeme věrným zákazníkům, že 
i navzdory překážkám, které občas 
vzniknou, přispívají svým dílem udržo-
vat Zámeček ve Strání v provozu.

Oceníme rady, nápady, námitky, 
dotazy od každého z  Vás. Informace 
prosím osobně nebo na tel. čísle 
777 364 511 nebo na emailové adrese: 
info@zamecek-strani.cz. 

 Andrea Straussová,
 manažer restaurace a penzionu

Zámeček Strání Poruchy 
na vodovodní síti
Prosíme vlastníky domů a zvláště těch 
neobydlených, aby zkontrolovali stav 
vodovodu a vodoměrů po velkých mra-
zech. Zejména v místech, kde hrozí 
poruchy (v nedostatečně zajištěných 
šachtách, sklepích, nevytápěných pro-
storách a podobně).

Radka Breznická, VH.

Čerpací stanice 
na kanalizaci
Upozorňujeme, že do vypouštěných 
odpadních vod nepatří nic, co se může 
zachytit na čerpadlech, a tím vyřadit 
čerpací stanici z  provozu. Opakovaně 
se to děje zejména v Dolině a nyní nově 
i u hranic.

Děkujeme za pochopení.

Radka Breznická, VH.

ZPRÁVY Z OBCE



Hledám garáž ve Květné
k pronájmu nebo ke koupi. 

Nabídněte prosím na 
tel.: +420 608 812 390. 

Děkujeme.

RESTAURACE NA HUTI KVĚTNÁ
Rozvoz pizzy do domu zdarma

Objednávky na tel.: +420 607 966 511
Výběr pizzy na stránkách: 
www.restauracekvetna.cz

Program 
velikonočních
bohoslužeb
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání

29. 3. / Zelený čtvrtek 
18.30 hod. / Mše svatá na památku 
večeře Páně a adorace v Getsemanské 
zahradě (kostel bude otevřen do 22 hod.)

30. 3. / Velký pátek
9.00 hod. / Křížová cesta v kostele
18.30 hod. / Velkopáteční obřady

31. 3. / Bílá sobota 
Od 8.00 do 15.00 hod. / kostel otevřený
k soukromé modlitbě
19.00 hod. / Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

1. 4. / Neděle 
- Boží hod velikonoční
7.30 hod. / mše svatá a žehnání pokrmů
10:30 hod. / mše svatá a žehnání pokrmů

2. 4. / Pondělí velikonoční 
7.30 hod. / mše svatá

Jak 
utrpení pomáhá 
přiblížit se Bohu?
Ježíšovo utrpení z lásky ke každému 
člověku nás zachránilo. Naše utrpení 
získává smysl, když ho s Ježíšem na-
bídneme Bohu.

Každý někdy prožívá utrpení. Bůh 
ale nechtěl, abychom trpěli. Je důleži-
té si uvědomit, že utrpení není žádným 
osobním trestem. Vstoupilo do světa 
poté, co Adam a Eva upadli do hříchu. 
Utrpení je nyní nevyhnutelnou součástí 
života. Ježíš se rozhodl trpět a zemřít 
za všechny lidi na kříži, aby nás zachrá-
nil od vítězství zla. Udělal to z lásky. Pro-
to Bůh neodstranil utrpení ze světa, ale 
sám ho nesl a udělal z něj prostředek 
našeho vykoupení. Ježíš věděl předem, 
že bude odmítnut a zabit (Mt 16,21; Mk 
8,31). Přijal utrpení jako součást své-
ho poslání na zemi. Skrze své utrpení 
a smrt nám otevřel cestu k věčnému ži-
votu v nebi. Ježíš trpěl a zemřel na kříži 
z lásky. Skrze přemýšlení o jeho utrpení 
můžeme hlouběji porozumět své vlast-
ní bolesti.

(z knihy Michel Remeryho Tweetuj s Bohem)

Pozvánka na pouť 
Přijměte pozvání na pouť na Svatý 
Antonínek, která se koná v sobotu 
26. května 2018. Mši svatou v 10 hod. 
celebruje Mons. Josef Nuzík. 

Bližší info na tel.: 730 573 461

Okénko farnosti 
Tak jako se snažíme v našem zpravodaji 
podávat informace z obce, školy, školky, 
sportu aj. Rozhodli jsme se oslovit i naši 
farnost, aby do každého čísla zpravoda-
je přispěla nějakým článkem, novinkou, 
pozvánkou, aktivitou z farnosti nebo tře-
ba jen zamyšlením. Proto děkuji Karolíně 
Flekačové, že se tohoto úkolu ujala a při-
slíbila s pomocí dalších dobrovolníků do 
našeho zpravodaje přispívat.

Barbora Macková

Zamyšlení
Zeptali jsme se v anketě, jak reagovat 
na ztrátu (krizi) víry někoho blízkého. 
Co dělat? Čeho se vyvarovat?

Kateřina Lachmanová, šéfredaktorka 
Karmelitánského nakladatelství

„Přemítám, podle čeho vlastně soudí-
me, že někdo víru ztratil. Například do-
spívající odmítá chodit do kostela, pro-
tože se obecně vymaňuje z vlivu rodičů 
a jejich hodnot; navíc atmosféra v někte-
ré farnosti může být těžkým soustem 
i pro dospělé ve víře. Otázkou pak je, zda 
takový mladý člověk víru ztrácí, nebo ji 
spíš dosud nenašel a chodil jen s rodi-
či do kostela. Totéž dospělý muž, který 
odešel ze zbožné dědiny do města za 
prací, a najednou v neděli necítí potřebu 
vyhledat kostel. Ztratil živou víru, nebo ji 
doposud nenašel?

Ale ať už je to jakkoli, uvedu, co určitě 
nedělat: 1) propadat beznaději a sebevý-
čitkám; 2) zvýšit tlak na „odpadlíka“, chtít 
ho nábožensky dovychovávat; vyčítat 
mu odklon od víry; nutit mu “nenápadně“ 
různé akce či knížky, které by ho mohly 
přiobrátit; nechat celý den puštěné Rá-
dio Proglas nebo TV Noe, i když mu to 
jde na nervy… A naopak, čím se nic ne-
zkazí: 1) „odpadlíka“ láskyplně přijímat 
a respektovat, že některé naše hodnoty 
nesdílí, ba dokonce zkoušet „vcházet 
jeho dveřmi“, zajímat se o jeho svět; 2) 
v důvěryhodné modlitbě ho svěřovat 
Pánu, který má klíč od jeho srdce a umí 
si najít způsob, jak se k člověku přiblížit 
pro něj čitelným způsobem. Naše naděje 
tkví v tom, že Bůh miluje naše blízké víc, 
než jsme toho schopni my sami, a hledá 
každého člověka mnohem aktivněji a vy-
trvaleji, než by se nám mohlo zdát.“

FARNOST
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Novinky
z  knihovny
Beletrie: 
Specialistka - Meyer, S
Černé lekníny - Bussi, M
Kněžna Ludmila - Whitton, H
Já hlupák - Váňová, M
Přítelkyně - Keleová – Vasilková, T
Hadrový panák - Cole D
Život ve dvou - Sparks, 
Všechno, co máme - Lonsdale, K
Jestli mi uvěříš - Gillerová, Brezníková, K
Velké maličkosti - Piccoult, J
O dívce Grace - Doerr, A
Otrávený pohár - Vondruška, V
Řekni mi svůj sen – Sheldon, S
Tiše a přesně - Robb, J.D.
Najdu si tě v Římě - Čuperková, Brezinská, T
Noc v Central Parku – Musso, G
Síťovky - Kubátová, T
Nech žije život živý - Popelka, P
Nevycházej po setmění - Tursten, H
Povídky na tělo - Formanová, M
Trhlina - Karika, J

Literatura pro mládež: 
Deník malého poseroutky 12. Výprava 
za teplem - Kinney, J
Lenčiny katastrofy - Pantermüller, A
Poklad u Bobří řeky - Brezina, T
Svět podle Norma. Musí se prát oddě-
leně - Meres, J
Kdo zabil Snížka? - Soukupová, P
Nové pohádky pro unavené rodiče - 
Viewegh, M

Naučná literatura: 
Řemeslo jak vyšité - Provodovská, V
Lidové stavby známé neznámé - Uher-
skohradišťsko II. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Statistika 
knihovny ve Strání
za rok 2017
Stav knihovního fondu k 31. 12. 2017  
- 12 725
Přírustky knihovních jednotek ve svaz-
cích za rok 2017 - 253      
Úbytky knihovních jednotek ve svaz-
cích - 27
Registrovaní čtenáři k 31. 12. 2017 - 333
Z toho čtenáři do 15 let - 115
Návštěvníci využívající internet   
v knihovně - 630
Návštěvníci kulturních akcí v knihovně  
- 580
Návštěvníci vzdělávacích akcí - 75
Návštěvníci on- line služeb - 844
Návštěvníci půjčoven a studoven - 1 928
Návštěvníci celkem - 4 057
Výpůjčky celkem - 6 027
Naučná literatura dospělým čtenářům 
- 650
Krásná literatura dospělým čtenářům 
- 3 739
Naučná literatura dětem - 57
Krásná literatura dětem - 867
Výpůjčky periodik k 31.12. 2017 - 714
Prezenční výpůjčky evidované - 70
Prolongace - 1 631
Výpůjčky celkové - 13 755

Meziknihovní výpůjční služby:
bylo vyžádáno z  jiných knihoven 
125 knih
z knihovny Strání bylo vyžádáno 40 knih
Počet návštěv webové stránky 
knihovny - 1 895
Počet vstupů do elektronického kata-
logu z prostoru knihovny - 61
Počet vstupů do elektronického kata-
logu z prostoru mimo knihovnu - 764
Počet vstupů do elektronického vý-
půjčního protokolu z  prostoru mimo 
knihovnu - 80

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Co takhle 
stát se čtenářem 
straňanské 
knihovny?
Stačí k  tomu málo, s  občanským prů-
kazem přijít do knihovny a zaregistrovat 
sebe nebo svého potomka. A ihned vy-
užívat všech služeb, které knihovna na-
bízí. A registrace nebude bolet příliš ani 
vaši peněženku. 

Roční registrace pro dospělé stojí 
60 Kč, děti, studenti a důchodci zaplatí 
40 Kč. 

Každý rok si můžete moci vybrat 
z hruba třista nových knih, které knihov-
na pro své čtenáře nakupuje. Pokud 
by vám nestačilo toto množství všech 
žánrů a  skupin literatury je tu ještě 
možnost další, a to hlavně pro studijní 
účely, vypůjčit si knihu prostřednictvím 
meziknihovní výpůjční služby z  fondů 
jiných knihoven v  ČR, ale i ze zahrani-
čí. Knihovna Strání spolupracuje s Ná-
rodní knihovnou v  Praze, Moravskou 
zemskou v  Brně, Krajskou knihovnou 
v  Havlíčkově v  Brodě, Vědeckou kni-
hovnou v  Olomouci, Krajskou knihov-
nou Františka Bartoše ve Zlíně a s kni-
hovnou Bedřicha Beneše Buchlovana 
v Uherském Hradišti.   Tato služba je už 
placená. 

Pokud máte raději noviny a časopisy, 
najdete ve výběru 27 titulů. 

Burda, Praktická Slovenka, Zdraví, 
Květy, Vlasta, Kreativ, Katka, 100+1, 
Lidé a Země, 21. století,  Svět motorů, 
Receptář, Chatař a Chalupář, Zahrádkář, 
Domov, Dům a Zahrada,  Bílé Karpaty, 
Méďa Pusík, Čtyřlístek, Čtyřlístek spe-
ciál, Moderní byt, Zvuk, Dáda, Mateří-
douška, ABC, 

Noviny: Dobrý den s  Kurýrem, Slo-
vácký deník. 

Přijďte – budete vítáni!!!

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA a IC

11



Březen 
měsíc čtenářů
Knihovna Strání se připojila ke Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků, 
který vyhlásil již devátý ročník celostátní 
akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. Je to 
akce podporující a propagující četbu, 
pořádaná 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 registrace nových 
čtenářů zdarma a proběhla i „amnestie 
čtenářů“ – prominutí dluhů a upomínek. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Beseda s prvňáčky
V měsíci březnu naši knihovnu navštívili 
všichni prvňáčci. 

Úvodem jsme si vysvětlili základ-
ní informace jako např. kdo je spiso-
vatel nebo kdo je ilustrátor. 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 hřbe-
tech knih. 

Dále jsme si povídali o tom, co je 
knížka a z  čeho se skládá. Ke konci 
besedy jsem jim přečetla kousek úryv-
ku z  knihy od Petry Braunové – Kuba 
nechce číst. Děti pečlivě poslouchaly 
a bylo vidět, že jich tato knížka zaujala. 
Na závěr byly děti odměněny záložkami 
a sladkostmi. 

Knihovna Strání se zapojila do pro-
jektu SKIP – UŽ jsem čtenář, knížka pro 
prvňáčka. V červnu budou tyto děti pa-
sované na čtenáře. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Na návštěvě 
u Inků v Peru
Ve čtvrtek 11. ledna 2018 se multi-
funkčním sálem nesly tóny peruánské 
hudby… to jsme v 17 hodin lákali ná-
vštěvníky na cestopisnou besedu paní 
učitelky Ireny Michalčíkové, která se 
s  námi přišla podělit o zážitky z  cest 
po Peru. Její poutavé povídání si vy-
slechla třicítka posluchačů. Vyprávění 
bylo doplněno o fotografie a také su-
venýry v podobě „bůžka štěstí“ nebo 
tkaných tašek. Nechyběla ani ponča 
– tradiční i ta v moderním pojetí, která 
nám paní Michalčíková dala vyzkoušet. 
I v současné době pobývá paní uči-
telka v Peru, kde má svou malou 
vnučku a syna s jeho krásnou peru-
ánskou ženou. Právě tam mají léto 
a jistě si tam pobyt moc hezky uží-
vá a přiveze si další zážitky, o které 
se s námi podělí zase někdy příště.  
Děkujeme všem, kteří přišli a cestovali 
s námi po Peru.

Barbora Macková

Po Francii na kole
Mapy, známky, pohlednice, fotografie 
a spousta zážitků… to vše jsme si mohli 
užít při cestopisné besedě „Po Francii 
na kole“, kterou uspořádala knihovna 
s infocentrem v úterý 13. března 2018 
ve spolupráci s cestovatelem, dob-
rodruhem a věčným optimistou Kar-
lem Sobotou, který si říká Čárlí a přijel 
z  Uherského Brodu. Ten si jako spolu 
přednášejícího pozval svého kamaráda, 
také cestovatele a našeho rodáka pana 
Tondu Štangla ze Květné, který dohlížel 
na správný průběh. Byla to taková správ-
ná klasická beseda, bez využití techniky 
– ani digi fota, ani hudba, ani projekce. 
Čárlímu stačil hlas, ruce a spousta zá-
žitků z cestování na kole po Francii. Do-
zvěděli jsme se o jeho dobrodružné ces-
tě se synem, při níž cestovali na kolech 
z Uherského Brodu přes Německo, Lu-
cembursko do Francie – Paříž a pak dál 
až k Atlantiku. Povídal o tom, jak k nim 
byli lidé milí, jak jim pomáhali, nechali 
je přespat, dali jim vodu, a i když fran-
couzštinu neuměli, se všemi si rádi po-
povídali řečí internacionále – jak jí Čárlí 
říká, a té rozumí prý všude na světě. 
Prohlídli jsme si velké sbírky pohlednic, 
poštovních známek i zápisků v dení-
cích. Přejeme Čárlímu, aby na svém 
kole ještě nějakou tu stovku kilometrů 
ujel, ať už po cizích krajích nebo třeba 
Bílých Karpatech.

Další cestopisnou besedu plánujeme 
na konec dubna a o své zážitky z EKVÁ-
DORU se přislíbili podělit manželé 
Brezničtí. Tak se těšte!

Barbora Macková

KNIHOVNA a IC
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Je to již nepsaná tradice – fašankové 
nedělní odpoledne patří vždy dětem 
a  karnevalu. A nebylo tomu jinak ani 
v  neděli 11. února. Ve 14:30 se začal 
plnit sál Zámečku princeznami, pirá-
ty, dráčky, vílami, kovboji, bojovníky 
různých stylů. Dokonce přišly i 4 želvy 
Ninja, asi 5 spidermanů, byla tam i Elsa 
a Micky Mouse. Ale kdo je vítal… to bys-
te neuhodli. Do Strání přijeli na fašank 
hned 3 indiáni – tedy dva indiáni a jed-

na indiánka. Náčelník „Bílý copánek“ 
zahájil karneval indiánským pokřikem 
a předal slovo a mikrofon bratru „Černé 
brko“, aby karneval vedl. Indiánka Ryba-
na s dětmi tancovala a ani „Bílý copá-
nek“ nezůstal s tancem pozadu. A byly 
tu soutěže a zápolení – jako první si 
Rybana vzala silné kluky a Copánek 
všechny holky a byla přetahovaná… ví-
těz není důležitý, hlavně, že byla sranda. 
Soutěží jsme pak zažili ještě spoustu, 

sladká odměna děti neminula. Celým 
karnevalem nás provázel DJ J. Zámeč-
ník, kterému děkuji za pěkné dětské pís-
ničky. Holky z naší školky nám chystaly 
soutěže a propriety a David Smetana 
vše moderoval. Děkuji i jim. Čas plný 
tance a zábavy rychle utekl… Dětem 
indiáni rozdali balónky ve tvaru srdíček, 
dárečkem byla pro menší reflexní ves-
ta a pro větší poznávací omalovánka 
a bublifuky. Všichni odcházeli spokoje-
ní a vydovádění. Díky za všechny indi-
ánské hrátky, a to všem těm, kteří nám 
pomáhali.

Barbora Macková

V rámci letošního festivalu masopust-
ních tradic jsme více podpořili myšlen-
ku – dílčí akci fašanku, která již vznikla 
před několika lety. Je to KOŠT STRA-
ŇANSKÝCH KOBLIHŮ. V loňském roce 
jsme totiž nechali iniciativu na čiré dob-
rovolnosti… a ejhle koblížky nám nikdo 
nepřinesl. A nás organizátory to mrzelo 
a řekli jsme si, že to tak nenecháme. 
Tentokrát jsem si vytipovala pár šikov-
ných paní ze Strání i Květné a poprosila 
je o nasmažení koblížků na ranní so-
botní fašankovou ochutnávku. Protože 
bych to sama koordinačně a časově 
nestíhala, požádala jsem o milou spo-
lupráci Alču Zetkovou, a ta se postarala 
spolu s Terkou Novákovou o úspěšný 
průběh ochutnávky. V pátek jsem roz-
vezla forotu a popřála, ať se koblížky 
podaří. A v sobotu po 9. hodině ranní 
už mě na nádvoří Zámečku s úsměvem 
vítaly dvě koblížkové hostesky. Koblížky 
voněly a lahodily oku i chuti. Měly jsme 
7 krabic koblížků a každé byly jiné… 
a v tom tkví kouzlo gastro ochutnávek 
– kouzlo rozmanitosti. Ráda bych po-

děkovala paní Marii Popelkové, Lidce 
Benešíkové, Ludmile Vintrové, Marii 
Mimochodkové, Marii Janovské a Jin-
dřišce Popelkové, že nám i všem mi-

lovníkům koblih udělaly takovou radost. 
Jsme moc rádi, že jste nás podpořily 
a budeme se těšit na další spolupráci.  
Závěrem jsem oslovila Alču Zetkovou 
a  zeptala se jí, jak se jim koblížky na-
bízely, jak lidem chutnaly a jaké byly 
reakce místních nebo i přespolních: 
„Straňanské tetinky nám napekly ko-
blihů požehnaně, takže jsme měly co 
nabízet a věřte tomu, co koblih to ori-
ginál! Zkoušely jsme je i my, abychom 
věděly, co vlastně prodáváme, a bylo 
to nebíčko v pusince. A podle toho, že 
se prodalo vše, co se nasmažilo, kob-
lížky chutnaly. A i podle reakcí ochut-
návajících to stálo za to. Vždyť i  né 
jeden návštěvník fašanků si odnesl 
sáček koblížků domů. Dokonce se nás 
ptali, zda se budou koblížky prodávat 
i v dalších ročnících festivalu. A  my 
na to odpovídaly, že věříme, že ano.“ 
Takže za rok opět a koblížku, koblížku 
třes se… já Tě sním.

Barbora Macková

Koblížku, koblížku… já Tě sním

Jak jsme tu na fašank měli indiány…

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Projekt EDISON

Twin Day
V  pátek před Vánocemi jsme si zpes-
třili výuku ve škole netradiční soutěží 
s názvem Twin Day. Žáci se převlékli za 
dvojčata nebo trojčata a soutěžili o nej-
lepší dvojici či trojici. Do soutěže se za-
pojili jak žáci, tak učitelé. Na všechny 
soutěžící se můžete podívat na webo-
vých stránkách školy.

Základní škola se zapojila do projektu 
Edison, který se uskutečnil v týdnu od 
12. do 16. února. Ve spolupráci s me-
zinárodní organizací AIESEC byl vytvo-
řen program, v rámci kterého na škole 
působili 4 zahraniční studenti, a to z 
Gruzie, Indonésie a Číny. Tito stážisté 
měli pro žáky připravené nejenom pre-
zentace o svých zemích, ale také různé 
aktivity a hry, do kterých zapojili naše 
žáky. Projekt probíhal primárně v hodi-
nách cizích jazyků, bylo ale možné vzít 
je i do jiných předmětů, a tak například 
probíhaly hodiny tělesné výchovy se 
zapojením Číňana, vaření s Gruzínkou 
a Číňankou, nebo občanská výchova s 
Indonésankou. Žáci se aktivně podíleli 
na programu pro stážisty i během od-
poledních hodin, kdy je například pozva-
li do svých rodin na večeři nebo pro ně 
připravili různé aktivity. Díky tomu, že 
zrovna probíhal Fašank, měli stážisté 
možnost vidět tradiční obchůzky, vy-
zkoušet si kroj, ochutnat místní speci-
ality nebo nahlédnout do skláren. Celý 
projekt byl v pátek ve škole zakončen 
tzv. “Global Village”, kde každý zahranič-
ní student předvedl různé zajímavosti 
své země. Naši žáci tak mohli ochutnat 
exotické pokrmy, napít se pravého čín-

ského čaje, nechat si napsat své jméno 
v čínštině a vyzkoušet spoustu dalších 
aktivit. Do prezentací se zapojilo i osm 
žáků naší školy, kteří v krojích repre-
zentovali naši kulturu a  tradice. Akce 
se vydařila a byla tak hezkou tečkou za 
pestrým týdnem. Díky celému projektu 
měli žáci jedinečnou možnost nejenom 
vyzkoušet si komunikaci v angličtině a 
dozvědět se nové informace o různých 
zemích a kulturách, ale také navázat 
nová přátelství.    

Kristýna Beníčková

Recitační soutěž
V pondělí 5. 2. 2018 proběhlo v místní 
ZŠ a ZUŠ školní kolo Recitační soutěže.

Ve  čtyřech kategoriích soutěžilo 
27 žáků z I. i  II. stupně, kteří postoupili 
jako vítězové třídních kol. Porota roz-
hodla o následujícím umístění žáků:
0. kategorie (1. třídy):
1. místo - Nela Straňáková (1.B)
2. místo - Aneta Málková (1.B)
3. místo - Josef Macek (1.A)
1. kategorie (2. a 3. třídy):
1. místo - Natálie Bruštíková (2.B)
2. místo - Barbora Popelková (2.A)
3. místo - Lucie Benešíková (2.B)
2. kategorie (4. a 5. třídy): 
1. místo - Markéta Popelková (5.A)
2. místo - Matyáš Zderčík (5.B)
3. místo - Edita Macíčková (5.B)
                - Klára Miklášová (4.A)
3. kategorie (6. a 7. třídy):
1. místo - Natálie Šimková (6.A)
2. místo - Soňa Hupková (6.B)
3. místo - Tatiana Popelková (6.B)

Dne 28. 2. 2018 proběhlo v  Uher-
ském Brodě Okrskové kolo stejnojmen-
né soutěže.

Z postupujících žáků, kteří naši školu 
reprezentovali, dosáhla ve velké konku-
renci na 1. místo Markéta Popelková 
(5.A). Tím si zajistila postup do okresní-
ho kola, které se uskuteční 13. 3. 2018 
v Uherském Hradišti.

Všem soutěžícím děkujeme za jejich 
účast a Markétě Popelkové přejeme 
hodně štěstí.

Alena Žďárská

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Na náš ples jsme se připravovali už 
od začátku školního roku. Každý týden 
jsme pracovali, ať už na výzdobě nebo 
na nacvičování tanečních kroků. Mnoh-
dy nám to nešlo, ale snažili jsme se, 
aby všechno bylo co nejlepší a nic se 
nepokazilo.

Pět měsíců příprav uteklo jako voda 
a nastal všemi očekávaný „Den D“, tedy 
27. leden 2018, kdy nás čekal Rodičov-
ský ples. Už od rána jsme se chystali 
a neskutečně nás to bavilo. My holky 
jsme se byly česat a malovat, prostě 
celý den jsme se všichni chystali, aby-
chom byli co nejdokonalejší, a mysleli 
jsme na to, jak to večer dopadne.

V  šest hodin večer jsme měli sraz 
v  multifunkčním sále, kde jsme udě-
lali poslední úpravy a šli se fotit. Před 
devátou hodinou jsme se přesunuli 
k  tělocvičně, kde proběhlo vyhlášení 
nejlepších učitelek, a poté nastal ten 
očekávaný okamžik. Začala hrát hudba 
a my jsme jako princové a princezny 
vešli do vyzdobeného sálu, který vypa-
dal jako pohádkový zámek z  Popelky. 
Každý byl nervózní, ale snažili jsme se 
to zamaskovat.

Nejprve jsme zatancovali polonézu, 
a pak následoval valčík, kterého jsme 
se báli, ale nakonec jsme ho zvládli na 
výbornou. Byli jsme odměněni úsměvy 

a ohromným potleskem. Následovalo 
sólo s rodiči, sólo s učiteli, a pak jsme 
to roztančili na diskotéce.

Ples byl úžasný a věřím, že jsme si 
ho všichni užili.

Upřímně děkujeme všem, díky kte-
rým se náš ples mohl uskutečnit, přede-
vším paní učitelce Věrce Zetkové a paní 
učitelce Zdence Davidové za jejich obě-
tavost a trpělivost při nacvičování.

Moc děkujeme, na tento večer nikdo 
z nás nezapomene.

Hana Miklášová, Michaela Popelková 
a Kristýna Havlíková (9.A)

Rodičovský ples

Naše bruslení
Skoro každé pondělí jsme chodili brus-
lit. Vždy ve třetí a čtvrté hodině. Jakmile 
jsme si brusle obuli, šli jsme na led. Ob-
čas přišel i hokejista Zdeno Režný, je to 
synovec paní učitelky. Učil nás přešla-
povat na obě strany. Dělali jsme různá 
cvičení s míčem, kužely a se vším mož-
ným. Také jsme přeskakovali a podjíž-
děli tyčky. Sem tam jsme se natáhli, ale 
nic se nám nestalo. Kluci s ním na kon-
ci hráli chvíli hokej. Pak jsme se přezuli 
a utíkali do hudebky, abychom nepřišli 
pozdě. Bruslení nás bavilo.     

Eva Adámková a Edita Macíčková z 5.B

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Perníková 
chaloupka 
trochu jinak. 
V  rámci školního vzdělávacího pro-
gramu naší MŠ – V  pohádce hledám 
bezpečí – jsme v  únoru ve třídě Vče-
liček ukončili pohádku „O perníkové 
chaloupce“.

Děti se během tří měsíců, kdy 
jsme si s pohádkou hráli v  různých 
variantách, vžily do příběhů Jeníčka, 
Mařenky a  Ježibaby natolik, že měnily 
chování jednotlivých postav, upravovaly 
pravidla tak, aby závěr byl vždy pozitivní 
a skončil vítězstvím dobra nad zlem.

A tak vznikla „Perníková chaloupka 
trochu jinak“, kterou děti předvedly ve 
školce svým rodičům a příbuzným 
s velkým úspěchem. 

Marie Petlachová

Projekt České 
Filharmonie 
a AZUŠ 2018
Náš přední orchestr Česká filharmo-
nie a Asociace Základních uměleckých 
škol už pět let organizují společný pro-
jekt, v němž se sejdou nejlepší profesio-
nálové s nejlepšími žáky ZUŠek. Šimon 
Bruštík, houslista ze třídy paní učitelky 
Anny Přikrylové, byl vybrán do projektu 
České filharmonie a  Asociace základ-
ních uměleckých škol 2018. Talento-
vaní žáci ZUŠ z  celé České republiky 
se setkají ve společném orchestru, kde 
je budou umělecky vést a samozřejmě 
s nimi také muzicírovat hudebníci Čes-
ké filharmonie. V sobotu 24. 2. 2018 se 
v  Praze konalo první soustředění a dal-
ší budou následovat v dubnu a květnu. 
Vrcholem společného snažení bude 
koncert v  Rudolfinu ve Dvořákově síni 
v neděli 24. 6. 2018. 

Bližší informace o programu a vstu-
penky najdete na adrese: 
http://www.ceskafilharmonie.cz/
koncert/1862-a-zaku-zus

Lyžák na Sachovce
26. února 2018 jsme odjeli na lyžařský 
výcvikový kurz. Přijeli jsme kolem devá-
té hodiny. Vybalili jsme si, šli se rozdělit 
do skupin a seznámit se s pravidly. Do-
poledne jsme lyžovali, pauza na oběd a 
zase jsme lyžovali. O půl šesté jsme si 
nachystali program, následovala večeře 
a po večeři jsme hráli hry. O půl desáté 
jsme se nachystali do postele a šli jsme 
spát. Ráno nás čekal super budíček:

„Ptáčkové a kytky vstali,
vstaňte i vy, nejste malí,

do trének, do trička,
bude malá rozcvička!“

Bylo to tam strašně super a bavilo 
nás to. Škoda, že to bylo jen na 5 dní. 
Budou to zážitky na celý život.

žáci 7. ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Za zvířátky do lesa
Jako každoročně, tak i letos v  prosin-
ci jsme si s dětmi udělali vycházku do 
lesa za účelem nakrmit zvířátka v zimě.

Cestou jsme sledovali stopy ve sně-
hu - kterému zvířátku patří?

U krmelce nás čekal hajný pan No-
vák, který dětem vyprávěl, jak žijí zví-
řátka v  zimě, a jak se správně chová-
me v lese. K překvapení všech nám na 
závěr ukázal, jak se střílí z  myslivecké 
pušky.

Děkujeme tímto panu Novákovi za 
opětovanou vstřícnost a spolupráci. 

Jitka Nesázalová

8.3. proběhla v MŠ Strání ukázková ho-
dina grafomotoriky  dětí, které půjdou 
k  zápisu. Na své budoucí prvňáčky se 
přišla podívat ze ZŠ paní učitelka Zdena 
Davidová spolu s  paní ředitelkou Ivou 
Stupkovou.  

Píseň červený šátečku kolem se 
toč… vrátila rodiče dětí i paní ředitelku 
MŠ Janu Bruštíkovou do dětství, zpívali 
s dětmi a pozorovali své děti při práci. 
Pohybové činnosti i grafické znázornění 
písně děti zvládly na výbornou.

Vážíme si spolupráce se ZŠ a  velké-
ho zájmu rodičů o práci svých dětí.

Jarmila Homolová

Spolupráce MŠ se ZŠ a s rodiči

Bim, bam, bim, bam,…
…zpívaly děti z nového dětského souboru 
„ KVĚTŇÁNEK“, který vznikl v MŠ Květná. 
Zpívat si a tančit spolu ve školce to je zá-
bava, ale vystoupit před lidmi, to už chce 
odvahu. My jsme to zvládli a poprvé jsme 
zazpívali při rozsvěcování vánočního stro-
mu ve Květné. I přes chladné počasí jsme 
se zahřáli krásnými písněmi a  dětským 
punčem. 

Svou premiéru v kroji si děti odbyly při 
setkání nejstarších spoluobčanů na Zá-

mečku a spolu s dětmi ze Straňánku na-
vodily atmosféru začínajícího adventu. 
Nejedna slzička ukápla maminkám při vá-
nočním koledování, a to je pro nás spolu 
s úsměvem a potleskem největší ocenění.

Děkuji maminkám za pomoc při oblé-
kání, panu Múčkovi a Ondrovi Zderčíkovi 
za hudební doprovod, paní Evě Janko-
vých a paní učitelce Janovské patří velké 
díky za pomoc při šití nových krojů.

Jarmila Straňáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA
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Že tady máme šikovné muzikanty, fotba-
listy, tenisty, běžkaře či bikrosaře se asi 
ví... ale že zde ve Strání máme i úspěš-
ný team MOTOKROSU, to možná ví má-
lokdo. Zeptala jsem se proto dvou nad-
šených mechaniků, spoluzakladatelů 
teamu a v neposlední řadě hrdých tatín-
ků Romana Krenka a Franty Jankových 
ml. Jak to bylo, jak to je a jak to bude? 
 
B.M.: Zabrousíme nejdřív trochu do 
historie, jak to bylo s motokrosem 
v souvislosti se Stráním?
F.J.: „Motokrosoví nadšenci ve Strání 
vévodili v roce 1989, kdy byl uspořádán 
1. závod ve Strání na Hrabině. Jely se 
tehdy ještě další 2 závody. Možná si na 
to čtenáři pamatují. Potom byly velkou 
motivací pro náš team úspěchy kluků 
Ladíka Kolaji a Petra Kolaji, kteří se nyní 
motokrosu věnují profesionálně, jak 
v Česku, tak na Slovensku.“

B.M.: Kdo tedy váš team tvoří?
R.K.: „Už pár let fungujeme ve složení 
Adam Gazdík, Erik Popelka, Erik Stýskal 
(ten už nám bohužel fandí z motorkář-
ského nebe), Frederik Jankových, Jiří 
Krenek, David Zderčík, Miro Popelka 
a  náš nejmladší jezdec Jakub Krenek. 
A máme zastoupení i v ženské kategorii 
Denisa Navláčilová. V  této sestavě zá-
vodníků se motokrosu věnujeme. A sa-
mozřejmě se nám hlásí i mladá krev.“

B.M.: A jezdíte pod nějakým tea-
mem, nebo máte vlastní? A jaké jsou 
úspěchy?
F.J.: „Ne vlastní team nemáme. Kluci se 
v prvních závodech zúčastnili kategorie 
„Volný Hobby“ a po roce jsme vstoupili 
do teamu Prakšic, kde jsme aktivní čle-
nové. Jsme zařazeni do třídy Slovácký 
hobby, kde Frederik vybojoval celkové 
1. místo, Jirka 5. místo, Erik 11. místo, 
David 20. místo a Mirek 19. místo. Naši 
nejmladší závodníci Kuba a Denisa sklí-
zeli bednu téměř na každém závodě.“

B.M.: Kde trénujete?
R.K.: „Trénink, jak je známo u každého 
sportu, je to nejdůležitější. Obzvlášť 
u motokrosu, proto se snažíme jezdit tré-
novat, kam se dá, ale zorganizovat team 
na trénink je dost náročné a nákladné. 
Touto cestou bychom chtěli poděkovat 
obci Strání, Bobospeat, Autodoprava 
Miča, Level za podporu a možnou re-
alizaci sportoviště, nejenom pro naše 
aktivity, ale i pro další mladší nadšence.“

B.M.: Kam jezdíte na závody?
F.J.: „Účastníme se 8 závodů Slovácké-
ho poháru: Boršice, Žlutava, Březolupy, 
Prakšice a také jezdíme na Slovensko 
do volných závodů Trenčín, Beckov.“ 
 

B.M.: Plány na sezónu 2018?
R.K.: „Sezóna 2018 je před námi. 
Doufáme, že bude stejně úspěš-
ná, jako ta loňská. Kluci na sobě 
zapracují a podají 100 % výkony. 
Sen každého motokrosového nadšen-
ce je uspořádat závod (organiz. trénink) 
a ukázat těm ostatním něco málo jiné-
ho, než to co znají. Budeme věřit, že se 
nám to podaří třeba už tento rok.“

B.M.: Děkuji vám oběma za zajímavý 
rozhovor a přeju všem závodníkům 
i celému teamu do přicházející sezóny 
hodně úspěchů a hlavně šťastné a bez-
pečné kilometry.

Ptala se za Vás Barbora Macková

Motokros žije! 

SPORT
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Lyžaři a lyžníci
Vážení sportovní přátelé. Dovolte mi 
pár slov k lyžařskému areálu ve Štrbáni.

Po dlouhých nevydařených zimách 
nám sněhové podmínky dovolily, tedy 
v omezené míře, spustit vlek ve Štrbáni, 
a tím samozřejmě přilákat malé i velké 
lyžaře, ač jich nebylo moc. Proto jsme 
poctěni každou spřízněnou duší, která 
nás přijde podpořit. Většinou to byly 
děti v doprovodu rodičů. A my jsme jim 
v závěru sezony, tedy té lyžařské, uspo-
řádali závody „Štrbáňský ďas“ jako dík, 
že chodily do Štrbáňa lyžovat. I když 
byly závody uspořádány velmi narychlo, 
všichni si užili krásnou sportovní neděli. 
Aktuální zimní podmínky nám totiž ne-
dovolují plánovat věci dopředu. Přesto 
všem zúčastněným závodníkům a or-
ganizátorům patří velký dík.

Chtěl bych říct, že nás stojí nemalé 
úsilí připravit vlek na sezonu a mož-
ná si někdo řekne, že to nestojí za to, 
vzhledem k době, po kterou jsme lyžo-

vali. Opak je pravdou. I ten malý počet 
lyžařů, který přišel a doufám, že ocenil, 
že nemusí jezdit za sněhem za kopec, 
nám za to stojí. Musíme si uvědomit, že 
všechny tyto přípravy organizuje sku-
pina nadšených lidí, kteří vše dělají po 
práci a ve svém volném čase. Jak jsem 
již vzpomněl, většinou chodí lyžovat 
děti. Dospělí na nás trochu zapomínají. 
Možná i na to, co jim Štrbáň dal v době 
svého rozpuku, kdy nebylo „široko da-
leko“ kam si jít zalyžovat, pomineme-li 
Javořinu či Lopeník. A že je třeba přijít 
podpořit, i když nejsou podmínky úplně 
ideální. A opravdoví lyžaři tělem i duší si 
cestu najdou, i když nemáme manžestr 
a silnici až k vleku. 

Kdybych měl mluvit za sebe, a tím 
trochu odbočím, jsem rád, že máme za 
humny takový přírodní klenot, jako jsou 
Bílé Karpaty. Nabízí nám plno možnos-
tí nejen v zimě, ale i po zbytek roku. Ať 
jsou to lyže, kolo či turistika.

Také bych chtěl říci, a tím mířím 
k  obecním zastupitelům, že je potře-
ba zauvažovat a pozvednout padající 
úroveň štrbáňského areálu, podívat se 
směrem dopředu, ruku v ruce s Lyžař-
ským klubem. Aby byl Štrbáň využit 
s  tím, co nám nabízí, je zde nutnost 
technického zasněžování a jiných ne-
zbytností, o kterých není třeba dále 
mluvit.

Také se zde nabízí spolupráce Lyžař-
ského klubu Strání - Květná se spolkem 
SMEDOMA na letním programu pro ve-
řejnost ve Štrbáni. Více nemohu prozra-
dit, zatím se vše vyvíjí.

Vážení přátelé, ať už si přeberete ten-
to příspěvek jakkoliv chcete, neseďte 
doma a sportujte!

   Jan Janovský
předseda Lyžařského klubu Strání-Květná
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31. ročník Festivalu masopustních 
tradic za sebou zavřel vrátka. Bude už 
žít jen ve vzpomínkách, na filmových 
záznamech a fotografiích. Já osobně 
jsem byl s jeho průběhem a úrovní vel-
mi spokojený a všem, kteří se na jeho 
realizaci podíleli, bych chtěl alespoň 
touto formou poděkovat, neboť všich-
ni přispěli k šíření dobrého jména naší 
rodné vesnice, a to nejen v širokém 
okolí, ale dokonce i v zahraničí. Moji 
milí rodáci, ať už jste o fašanku stáli 
na jevišti, či prováděli všemožné prá-
ce v jeho zákulisí, přijměte ode mne 
co nejvřelejší poděkování, a to za celý 
přípravný kolektiv festivalu.
  ―     ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―   ―     ―   ―   ―   ―   ―   ――   ―   ―

A pod čarou připojuji pár vzpomínek, 
které se k založení festivalu i jeho dal-
šímu vývoji vážou. Odpusťte, že jsou 
místy až důvěrné, ale pro mne je vztah 
k tanci Pod šable, a potažmo i festivalu, 
záležitostí srdce.

Myšlenka založit festival se zrodila, 
když už jsem pracoval jako poměrně 
etablovaný etnograf brodského muzea. 
Mimo jiné mě k tomu přivedla i okol-
nost, že jsem byl členem programo-
vých rad různých festivalů a vedoucím 
místního folklorního souboru Javorina. 
Na něm a místním tanci Pod šable 
jsem základy festivalu vystavěl. Velkou 
měrou k tomu přispělo  přátelství s od-
borníky na mečové tance ze zahraničí, 
kteří se o mečový tanec ve Strání zají-
mali. Jmenovitě to byl Angličan Trevor 
Stones a Belgičan Renaat van Craenb-
roeck. Renaat nám dokonce zařizoval 
i  první plánovaný zájezd do Antverp, 
kde jsme měli před tamější katedrálou 
tanec předvést.

Ale jak známo, závist může hodně 
pokazit, zvlášť když o věcech rozhodují 
lidé s nepříliš velkým rozhledem. „Do r..i 
pojedete,“ odkázal nám jeden z čelných 
představitelů KSČ obce Strání výsledek 
stranické schůze k výjezdu naší skupiny 
do zahraničí. 

 „Jo, na závist se člověk hodně na-
dře,“ říká jedna má kamarádka, a my 
tedy jeli až rok příští, poté, když Renaat 
van Craenenbroeck, vedoucí souboru 
Lange Wapper, atakoval rozhořčeným 
dopisem naše Ministerstvo kultury. 

Jak už to tehdy bývalo, před odjez-
dem jsme byli proškoleni, jak se máme 
správně chovat a s kým se nesmíme 

stýkat. Zejména jsme se měli vyhýbat 
našemu rodákovi, který v roce 1968 
odešel na západ a usadil se jako zubař 
v Antverpách. 

On, folklorista tělem i duší, nás vyhle-
dal již první večer.

Když jsme pak v noci spolu popíjeli, 
zahleděl se na zlatou špičku mého zubu 
a pravil: „Já se na to jako zubař nemo-
hu dívat, jeď se mnou, já ti to opravím.“  
A tak jsem hned první noc přestoupil 
všechna nařízení, navštívil ho a ráno 
jsem měl na předním zubu místo zlaté 
fazetky bílou. Ještěže jsem ten zlatý 
zub neměl zapsaný v celním prohláše-
ní, kde se uvádělo všechno cenné, co 
jsme v zahraničí nabyli či pozbyli. 

Náš gazda, jak se říká hlavní postavě 
v tanci Pod šable, zažil jinou frustraci. 
„Radosť umríť,“ prohlásil, když si prohlí-
žel jedno z pohřebnictví, kde se nabízely 
desítky rakví, věnců a jiných funerálií.

Úspěch s předvedením tance v Ant-
verpách i zformovaný kolektiv souboru 
Javorina mne přesvědčil, že o kolektiv 
se dá opřít i v případě větších populari-
začních akcí, a tak v počátcích festivalu 
na něm stálo vlastně všechno: program 
a třeba i smažení řízků pro hosty a účin-
kující. A několikrát jsme s vicepresi-
dentem Edynem a Martinem Popelkou 
- Šinkárem i tele zabíjeli. Tedy zabíjel ho 
řezník Jožo Papec, ale my mu byli vše-
stranně k ruce.

První ročník se podařilo uskutečnit již 
v  roce 1987 a jeho scénickým prosto-
rem bylo prostranství mezi Štrbákov-
cem a Zámečkem. První ročníky festi-
valu - obchůzky souborů - se původně 
konaly před vybranými rodinnými domy, 
každý rok v jiných částech vesnice, po 
vybudování amfiteátru u Zámečku pak 
v tomto prostoru. Scénické programy 
se až do vyhoření Domu kultury konaly 
ve Květné, poté pak v tělocvičně Základ-
ní školy. Časem se postupně rozrůstala 
i programová struktura festivalu, pů-
vodně soustředěná převážně jen na so-
botu a úterý. Dnes je již pětidenní a lze k 
ní přičíst i pořádání tematických výstav.

K tomu, aby ve Strání Festival maso-
pustních tradic vznikl, se muselo potkat 
několik věcí: hrdost na své kořeny, obě-
taví lidé, materiální a technické zázemí.

Hrdost na zdejší tanec Pod šable 
zdědili Straňané po předcích. Jistou 
dobu sice skomírala a vypadalo to, že 

se snad i vytratí a tanec zahyne, založe-
ní festivalu v roce 1987 ji však probudilo 
k dnešní košatosti. 

Obětavost je dvojí. Ta první pochází 
od těch, co tanec předvádějí, tou dru-
hou jsou obdařeni ti, kteří těm prvním 
umožňují tanec předvádět. Ti první jsou 
vidět, ti druzí, kterých bývá většinou víc, 
zůstávají často neviditelní. Potřební 
jsou ale stejně jako ti první.

 Ačkoliv je místní festival oproti jiným 
poměrně finančně nenáročný (kupodi-
vu přestože dnes svou pětidenní struk-
turou patří k nejdelším), bez finančních 
prostředků se pořádat nedá. O materi-
ální zabezpečení festivalu se naštěstí 
od počátku příkladně stará především 
obec Strání (původně skrze rozpočet 
Osvětové besedy, dnes SPOKOSu) a sa-
mozřejmě se nezřídka využívá i dotací 
Ministerstva kultury, Zlínského kraje 
a darů sponzorů. Čím dál větší rozsah 
a vzrůstající ohlas festivalu postupně 
vedl i k většímu zainteresování čelných 
představitelů obce do organizační pří-
pravy festivalu, a ti tak již nejedno vo-
lební období stojí v jejím čele. 

Že se odborným garantem festivalu 
stalo Muzeum Jana Amose Komen-
ského v Uherském Brodě, byla i neby-
la náhoda. Náhoda to nebyla proto, že 
tato instituce dokumentuje paměť re-
gionu už dlouho. Náhoda to byla proto, 
že jsem coby rodák ze Strání posedlý 
rytmem fašankového kroku připomína-
jícího tlukot lidského srdce našel v této 
instituci v pravou chvíli zaměstnání.

Přes všechno to, co popisuji, stej-
ně ale na počátku stálo slovo. To když 
jsme si se jmenovcem Pavlem Popel-
kou - Edynem (který podle příjmení po-
chází ze stejného rodového klanu, a tak 
máme pravděpodobně v mnohém po-
dobnou i genovou šroubovici) o fašan-
kovém úterý v roce 1986 u slivovice po-
dali ruku: Založí sa festival! A hned jsme 
se ve fašankovém odéru otitulovali jako 
president a vicepresident, ačkoliv jsme 
na to žádný glejt neměli a dodnes ani 
nemáme. 

Na festival, který letos oslavil už 
svůj 31. ročník, jezdí i politici a ministři. 
Mnohdy to přineslo příběhy až úsměv-
né, například když si Miroslav Kalousek 
na našem festivalu potřásl pravicí s ka-
tem a ministr zahraničních věcí Cyril 
Svoboda prokázal, že neumí tančit.  Na-

Ohlédnutí za fašankem
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víc ho jako první bytost ve Strání vítal 
smrťák Radek a Vašek Málek jej odlákal 
proti vůli ochranky do jednoho z míst-
ních domů okoštovat slivovici a vedl 
s ním rozhovor na nejvyšší úrovni.

„Napi sa, jmenovče!“ nabádal ministra.
„Vy jste také Cyril?“ tázal se ho ministr.
„Né, já su Metoděj,“ představil se mu 
způsobem jemu vlastním Vašek.

Za zachráněné nehmotné kulturní 
dědictví - tanec Pod šable v obci Strání, 
který byl oživen založeným Festivalem 
masopustních tradic, získalo Muzeum 
Jana Amose Komenského v Uherském 
Brodě v roce 2012 jedno z největších 
ocenění udělovaných Asociací muzeí 
a galerií v rámci soutěže Gloria musa-
ealis, cenu Českého výboru ICOM, kte-
rá ale velkou měrou patří i mé rodné 
vesnici. 

Pod Javorinú, horú zelenú  vzdával 
jsem písní hold své vesnici při přebírání 
ceny a zkušeného moderátora Aleše Ci-
bulku, který má rád netradiční přístupy, 
tak prý příjemně překvapil.

Jako zakladatel a vlastně i prezident 
jsem na festivalu každý rok. S výjimkou 
roku 2005, kdy jsem na Ostrově Lasto-
vo natáčel film o tamějším mečovém 
tanci. V roce 2014 jsem se zase kvůli 
expedici na Srí Lance nezúčastnil so-
botního slavnostního zahájení. Ale 
moje zdravice na něm ze zvukového zá-
znamu zazněla. Končila ironickou písní 
o pomíjivosti věcí i konečnosti žití.

Žijem, pijem, nevím do kedy, 
padnem, umrem, nevím, kde, kedy,

a co po mně ostane,
ostane mojéj ženě,

fajka, kabát, čutora, šparhák,
gatě zedrané.

A kdo by si myslel, že píseň byla ne-
patřičná, tomu budu oponovat, neboť 
masopust byl vždy příležitostí k  tomu, 
aby člověk sahal i po karikatuře, dovo-
lovalo se porušit pořádek, obracet věci 
naruby, svůj prostor měla ironie, smích 
a satira, blázen se mohl stát králem 
a  král bláznem, a bláznit se mohlo do 
sytosti. 

Tanečníci předvádějící mečový tanec, 
kterým se ve Strání říká fašančáré, s ob-
libou v tento čas zpívali erotické písně. 
Mnohé z nich zase vzpomínají gajdoše.

Gajdoši z pod Javoriny byli fenomé-
nem. Zaujali i Leoše Janáčka, který je 
pro jejich osobitou hru osobně navštívil. 
Byli kdysi základem zdejší instrumen-
tální hry a jako sóloví hráči též museli 
umět obecenstvo při produkcích poba-
vit. Hrou i přitažlivými obsahy písní. Sa-
mozřejmě v mnohých situacích přita-
hovala i obscénnost a erotika.  Zejména 
v čas rozpustilého masopustu.

Mám-li se vrátit k letošnímu fašan-
ku, Popelec, kdy duchovní pastýř svým 
ovečkám připomíná „pomni, že prach 
jsi a v prach se obrátíš,“ jsem po dlou-
hém dni ukončeném pochováváním 
basy nestihl, a tak konečnost věcí jsem 
si připomínal jen přehráváním balad na 
svých gajdách, na které jsem se začal 
učit hrát, když jsem coby muzejník za-
čal sbírat lidové písně.  A brzy jsem zjis-
til, že tragický obsah balad a naříkavý 
tón gajd k sobě pasují. Své gajdy, které 
pro mne vyrobil Pavel Číp ze Zubří po-
dle nádherného originálu z brodského 
muzea, miluji, nakonec i báseň jsem 
o  nich složil. Chtěl jsem do ní promít-
nout mýty, fašank i nevyzpytatelnou 
předurčenost bytí.

Před masopustem
ladím pískory gajd

co slyšely kohoutí kokrhání.
Můj předchůdce na ně chodil

do hlubokých roklí
kam hlas kohoutů nedoletěl

jeho gajdy dokázaly vyplašit smrt
tančívaly při nich víly

a gajdoš byl ze všech nejlepší.
Pískory už nejsou

z černého bezu podjavorinských strží
ale z ohraných klarinetových plátků

a já je omotávám nití.
Omotáš-li nitě málo

plátek zní temnými tóny samoty
omotáš-li nitě přespříliš

přiškrcený plátek falešně kvílí
jak večer před Popeleční středou

plačky při oplakávání basy.
Plátek lze naladit

jak ale vyladit duši?
Kdo spočítá omotky dní

které nám pohříchu ještě zbyly?

Nechci však, aby úvaha o našich 
krásných zvycích vyzněla smutně. Sku-
tečností je, že ačkoliv člověk je koneč-
ný, tanec Pod šable se ve Strání tančí 

od nepaměti a vše je rozkošatělé nato-
lik, že může vydržet a těšit ještě mnoho 
generací, které přijdou po nás. Když se 
o to všichni společně budeme snažit.

Pavel Popelka, prezident festivalu

Pozvání 
na POHÁDKU
Divadelní soubor Karla Högera pilně 
zkouší nové divadelní představení ŽEN-
SKÝ ZÁKON, aby bylo představení do-
konalé, potřebují herci trochu více času. 
Ale abychom Vás neochudili o  jarní 
divadelní zážitek, zveme Vás proto 
na přespolní divadelní soubor Kunov-
ští komedianti, který má svou vlastní 
pohádku 

O VESELÉM KRÁLOVSTVÍČKU
Své představení Vám přijedou zahrát 

v sobotu 28. 4. 2018 v 17.00hod. 
do farní Dvorany.

Vstupné je 60,- Kč dospělí a 30,- Kč děti. 
Všichni jste srdečně zváni!
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Poděkování
Cimbálová muzika Strýci děkuje všem, 
kteří se podíleli na pátečním fašanko-
vém programu, v rámci kterého si cim-
bálová muzika připomněla 40. výročí 
svého vzniku. Velký dík patří organizá-
torům, pořadatelům, ať v podobě spolků 
či jednotlivců, obci Strání, zkrátka všem, 
kteří se na tomto večeru a na celém 
průběhu letošního ročníku fašankového 
festivalu jakýmkoli způsobem podíleli. 
Zvláště děkujeme všem účinkujícím, ať 
jsou to muzikanti, tanečníci, divadelníci, 
vedoucí jednotlivých složek, a to starší i 
mladší a hlavně těm nejmenším-dětem 
z mateřské školy a ze ZŠ a ZUŠ. Není 
nic příjemnějšího než vidět, jak se i tito 
nejmenší snaží svým vystoupením jed-
nu z největších kulturních akcí v obci-
-fašank oživit a vytvořit tak okouzlující 
a nezapomenutelnou atmosféru. Právě 
díky tomuto si pak člověk uvědomí, že 
ta dlouholetá práce má smysl a potěší 
jej, že tuto atmosféru může spoluutvá-
řet. A nemalý dík patří rovněž hostům, 
fanouškům, zkrátka všem, kdo se ne-
jen v  pátek přišli podívat a pobavit. 
Bez obecenstva by veškeré úsilí shora 
zmíněných lidí bylo naprosto zbytečné 
a nemělo by smysl. 

Děkujeme.

CM Strýci

Vánoční přípravy vrcholily a my měli 
ve Strání možnost se zklidnit a naladit 
svou mysl a duši na Vánoce. Postarala 
se o to dechová hudba Javorinka, která 
ve čtvrtek 21. 12. v podvečer potěšila 
krásným hubebním zážitkem stovky 
posluchačů. Děkujeme všem, kteří se o 
to přičinili, koncert byl opravdu pohlaze-
ním po duši.

Na Štěpána na nás v kostele tradičně 
čekalo Štěpánské koledování s názvem 
„Koledníci idú, koledovať budú“. Před-
stavili se nám děti z Javorinky, sólistky 
Anetka Málková a Natálka Bruštíková, 
FS Javorina, CM Popremýšláme, S.E.N., 
Netáta, CM Mladí Bruštíci, CM Strý-
ci, Duo-trio ze Smedoma a také hosté 
Gajdoši z Kopanic. Moc děkujeme za 
příjemné odpoledne plné krásných me-
lodií a koled v tradičním i netradičním 
podání. Plný kostel spokojených tles-
kajících diváků snad byl tím nejlepším 
poděkováním tvůrcům i účinkujícím.

Barbora Macková

DH Javorinka a Štěpán

KULTURA
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Narozené děti 
Matěj Prajza, Ondřej Štěpánek, Daniel 
Janků, Lani Breznická, Terezie Frolková, 
Lukáš Zderčík, Jakub Kadlček, Elena 
Hrubá, Nikola Janovská

Zemřelí občané
Františka Tinková, Antonín Mikláš, Jan 
Popelka, Kočanová Kateřina, Jan Ševčík, 
Ladislav Zderčík, Cecilie Kubáčková, 
Marie Havlíková, Kotek František, Anna 
Zámečníková, Františka Kouřilová, 
Stanislav Kolaja, Jan Hanák, Josef 
Šabatka, Antonín Zetka

Statistika obyvatel 
za rok 2017
počet obyvatel k 31.12.2017 - 3 540
počet narozených dětí v roce 2017 - 30
počet úmrtí v roce 2017 - 48
počet přistěhovaných obyvatel v roce 
2017 - 29
počet odstěhovaných obyvatel v roce 
2017 - 42

Michaela Grebíková

Vítání občánků
V neděli 18. února 2018 jsme v obřadní 
síni Zámečku ve Strání přivítali novoro-
zené děti do života. Přišly jim zarecito-
vat, zazpívat i zatančit děti ze školky, na 
hudební nástroje zahrály děti ze ZUŠky 
a dokonce i paní Vlasta Grycová zazpí-
vala nejen své pravnučce krásnou uko-
lébavku. A  jak se děti jmenují? Sofie, 
Matěj, Ondřej, Daniel, Lani, Terezie a Lu-
káš. Ať se jim ve Strání krásně vyrůstá.

Smuteční rubrika
Oznamujeme tímto, že dne 10.11.2017 
zemřela doma obklopena svými blíz-
kými paní Ludmila Stružková ze Květ-
né ve věku nedožitých 82 let. Vel-
mi tímto děkujeme MUDr. Alžbětě 
Končitíkové za její pomoc a starostli-
vost; a děkujeme všem, kteří se zú-
častnili posledního rozloučení v kos-
tele Svatého Ducha ve Starém Městě.  
Dcera Libuše s rodinou.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří do-
provodili na poslední cestě paní Annu 
Zámečníkovou. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary, zvláštní po-
děkování paří Otci S. Matyášovi, paní 
doktorce Končitíkové, ochotným zpě-
vačkám, paní varhanici, muzikantům 
a pracovníkům Místního hospodářství 
Květná.

Pozůstalá rodina Janovská děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit s paní Cecílií 
Kubáčkovou. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Zvláštní 
poděkování patří otci S. Matyášovi za 
slova útěchy.

Pozůstalá rodina pana Josefa Tinky 
děkuje všem příbuzným, spolužákům 
a známým, kteří se s ním přišli rozloučit. 
Děkujeme za květinové a peněžité dary. 
Poděkování patří i duchovnímu otci 
p.  St. Matyášovi, zpěvačkám, muzikan-
tům a panu varhaníkovi z Březové.

Pozůstalá rodina upřímně děkuje příbuz-
ným, přátelům, známým, ročníku, spolu-
pracovníkům a všem,kteří se přišli roz-
loučit s panem Ladislavem Zderčíkem. 
Děkujeme za projevy soustrasti,peněžité 
a květinové dary. Poděkování patří i Otci 
S.  Matyášovi, zpěvačkám, varhanici 
a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem příbuz-
ným, známým, bývalým spolupracov-
níkům a ročníku 1942, kteří doprovodili 
na poslední cestě pana Jana Popelku. 
Děkujeme také za projevy soustrasti 
a květinové dary. Poděkování patří i mu-
zikantům, zpěvačkám a otci Matyášovi 
za slova útěchy.

Pozůstalá rodina děkujem všem, kteří se 
přišli rozloučit a doprovodit na poslední 
cestě pana Antonína Mikláše. Děkuje-
me za projevy soustrasti a květinové 
dary. Zvláštní dík patří otci Stanislavu 
Matyášovi za slova útěchy a také muzi-
kantům a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
se přišli rozloučit s panem Josefem 
Šabatkou. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Zvláštní 
poděkování patří MUDr. Končitíkové 
a Zdislavě Grebíkové za obětavou péči.

Pozůstalá rodina děkuje příbuzným, přá-
telům, ročníku 1947, spolupracovníkům 
a všem, kteří se přišli rozloučit s  pa-
nem  Stanislavem Kolajou. Děkujeme 
za květinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláště děkujeme MUDr. Alžbětě Končití-
kové, panu faráři P. Stanislavu Matyášo-
vi, zpěvačkám, varhanici a muzikantům.
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Paní učitelka

Fašančáři navštívili i DPS ve Strání…

Setkání s bytostí, která se otiskne do po-
vědomí jako člověk skromný, obdařený 
citem a humánností v nejširším smys-
lu, je pro každého velké štěstí. Nebývá 
to záležitost všední a každodenní. Paní 
učitelka Kapinusová  takovým člově-
kem byla. Její odbornost umožňovala 
rozdávat svým žákům vědomosti z ma-
teřského jazyka a literatury, z  historie. 
Považovala tyto předměty za základ-
ní kámen formování charakterových 
vlastností mladého člověka. Široký 
záběr tohoto působení se neomezoval 
pouze na učební látku předávanou ve 
školních lavicích. Literární exkurze do 
míst spojených s naší historií a s živo-
tem našich umělců zosobnily získané 
vědomosti. Paní učitelka organizovala 
každoročně návštěvy divadelních před-
stavení pro žáky, setkání s osobnostmi 
kultury (J. V. Pleva, E. Bernardinová, 
J. Tomeček, G. Vránová aj.), žáci samo-
statně literárně tvořili, vydali pod jejím 
vedením několik sborníčků. Vědomosti 
získané díky paní učitelce zúročili její 
žáci v dalším studiu, které bylo pro ně 
po této stránce snadnější. Při setkávání 
vyjadřují vděčnost za to, co se naučili, 
a vzpomínají na straňanskou školu, kde 
paní učitelka působila. 

Všichni byli zaskočeni smutnou 
zprávou, že paní učitelka Kapinusová 
odešla. Jsme vděčni a děkujeme Vám 
za všechno, co jste pro nás, paní učitel-
ko, vykonala.

Za kolegy učitelé ZŠ Strání paní učitelka
Marie Kloudová

Koblížky, klobásky, zpěv a spokojené tváře klientů. 
Nic z toho nechybělo v úterý 13. února v Pečovatel-
ské službě ve Strání.

I letos zavítal Fašank do Domu s pečovatelskou 
službou. Klienti se na zpestření dne velmi těšili a ne-
trpělivě fašančáře vyhlíželi. Ti začali přicházet krátce 
po poledni a během poledne se vystřídalo 11 skupi-
nek mladých i starších tanečníků. Klienti si společně 
s nimi zazpívali, se zaujetím sledovali mečový tanec  
,,Pod šable“ a zavzpomínali si také na své mládí.

Na všechny čekaly také fašankové pochutiny. Po-
hoštění, které nachystaly pracovnice pečovatelské 
služby, přišlo vhod jak tanečníkům, tak klientům. 

Spokojené a usměvavé tváře všech přítomných 
byly důkazem vydařeného odpoledne.

Lucie Jourová, Sociální pracovnice

Vzpomínáte rádi na chvíle a hlavně na 
lidi, kteří Vám obohatili život? Jednou 
z nich pro mnohé z nás byla i paní uči-
telka Ludmila Kapinusová. Jistě by se 
našli zasvěcenější pisatelé z  řad býva-
lých žáků, kteří s ní zažili více školních 
dobrodružství než já, ale nikdo příspě-
vek neposlal… A tak se úkolu ujmu 
s  radostí já. Paní učitelka Kapinusová 
přebrala mou třídu 8.A jako třídní uči-
telka až v posledním ročníku, když 
nám odešla pí. uč. Příborská do Brna. 
Ale češtinu nás učila již dříve. Byla člo-
věkem zásadovým a  svým přísným 
pohledem si uměla ve třídě sjednat 
pořádek, aniž by cokoliv řekla. Po pří-
chodu do třídy jsme museli stát všichni 
v „legendárním“ zákrytu a i u nás pu-
berťáků dbala na to, abychom v lavici 
seděli správně, jak se má. Byla přísná, 
ale naučila – její upozornění „Barboro, 
dávej pozor!“ slyším jako dnes. Moc 
ráda vzpomínám na to, jak nás holky 
i kluky učila v hodině češtiny před Ve-
likonocemi plést pomlázku, dodnes to 
díky ní umím. Její černé, vždy pečlivě 
upravené vlasy, bledý obličej a výrazná 
rtěnka a oční stíny – tak si ji všichni pa-
matujeme. I přes svou přísnost doká-
zala na tváři vykouzlit milý a upřímný 
úsměv, na který nikdy nezapomeneme!  
Děkujeme za to, že jste byla, a my mohli 
být součástí Vašeho života.

Za studenty a žáky ZŠ Strání
 Barbora Macková (dříve Kubíčková)
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Rodina jedné z našich klientek požáda-
la službu Centrum seniorů a Pečovatel-
skou službu Strání o pomoc při orga-
nizaci oslavy narozenin. Paní Anežka 
Vintrová oslavila krásných 90 let. Toho-
to setkání se účastnilo celkem 15 seni-
orů, kteří by se bez pomoci pracovníků 
na místo konání a zpět nepřesunuli. 
Pro všechny bylo připravené bohaté 
občerstvení, včetně kávy a přípitku, což 
hosté hodnotili velmi kladně a cítili se 
slavnostně. Pracovníci obou služeb byli 
rádi, že jim tento zážitek mohli zpro-

středkovat a vidět jejich rozzářené tvá-
ře. Oslavenkyně nevěřila vlastním očím, 
když viděla, kolik přátel má kolem sebe, 
a kolik lidí s ní sdílí její jubileum. Jedna 
z pracovnic klientce dokonce složila a 
přednesla báseň. Setkání bylo zakonče-
no zpěvem lidových písniček, což bylo 
přání klientky. Co se týče hmotných 
darů, tak ty by nejraději vzápětí rozdala, 
ale její oblíbený vaječný koňak nespus-
tila z dohledu. 

Simona Vrba, sociální pracovnice

Králům 
svítilo slunce.
My tři králové jdeme k Vám, štěstí zdra-
ví vinšujeme Vám… tento zpěv se v so-
botu 6. 1. od ranních hodin ozýval celou 
naší obcí. Do ulic totiž vyrazily skupinky 
TŘÍ KRÁLŮ s doprovodem. Tuto Tříkrá-
lovou sbírku už roky organizuje Charita 
České republiky. Ve Strání a  Květné ko-
ledovalo 28 skupinek – tři králové a do-
provod, což nám dá součet 112 osob 
a dalších 5 osob je pak zapojeno do 
počítání peněz vybraných do kasiček. 
Letos koledníkům počasí přálo, svítilo 
sluníčko a bylo nad nulou. A jak se ko-
ledovalo jsme se zeptali Báry Mackové, 
která koledovala se svými kluky ve Květ-
né: „Všichni, které jsme navštívili, byli z 
naší návštěvy nadšení a už nás očeká-
vali. Kluci ve všech domácnostech chtěli 
zazpívat všechny sloky písničky. Napsali 
jsme K+M+B 2018 na dveře, popřáli po-
žehnaný rok a vykoledovali spoustu dob-
rot. Klukům se ani nechtělo domů, tak se 
jim letošní sluníčkové koledování líbilo.“ 
A kolik že se v naší obci vykoledovalo?  
Krásných 112 970 Kč. Děkujeme všem, 
kteří se do sbírky zapojili a také všem 
těm, kteří koledníky s otevřenou náručí 
přijali. 

Organizátoři TKS

Děkuji všem pletařkám obvazů pro ma-
lomocné, před pár dny jsem odvezla se-
střičkám na charitu 195 ks obvazů. Byli 
z tohoto počtu velice překvapeni a říkali, 
že tolik obvazů nikdy žádná obec nedo-
vezla. Příze bude opět k mání u  mně 
ve Květné, popřípadě u dcery Barbor-
ky v IC Strání. Tak se stavte a budeme 
moc rádi, když v aktivitě nepolevíme 
a budeme malomocné zásobovat dál!

V úterý 20. března se konala výroční 
schůze Červeného kříže Květná. Sešli 
jsme se v sále Restaurace Na Huti ve 
velkém počtu. Děti z MŠ Květná pod ve-
dením paní učitelky Jarušky Straňákové 
se nám poprvé představili jako dětský 
soubor KVĚTŇÁNEK a jejich vystoupe-
ní některé dojalo až k slzám. Jsou moc 
šikovní, jen tak dál. Naše poděkování 
patří také paní provozní Restaurace Na 
Huti Dáši Falešníkové za bezplatný pro-
nájem jejich prostor.

Vloni se nám nepodařilo zrealizovat 
plánovaný výlet. Letos to určitě vyjde. 
Proto Vás už teď srdečně zveme na 
JARNÍ VÝLET, který se uskuteční 
v úterý 15. 5. 2018.

Vydáme se do nedalekého Vlčno-
va, kde navštívíme Muzeum pálenic 
a památkové domky a búdy. Poté vás 
vezmeme na projížďku po Baťově ka-
nále ze Spytihněvy do Napajedel, kde 
navštívíme centrum města a velmi zají-
mavé muzeum. Pokud nám zbude čas, 
vezmeme Vás i na Živou vodu v Modré 
s podzemním tunelem, kde uvidíte ob-
rovské sladkovodní ryby, jako je vyza 
velká, kapr, jeseter. Plakátek a podrob-
nosti určitě zaregistrujete a přihlásit 
se budete moct u mně nebo u Barbory 
Mackové v Infocentru, které pro nás zá-
jezd pořádá. Přihlásit se může kdoko-
liv, nemusíte být člen Červeného kříže. 
Rádi přivítáme i Klub seniorů nebo ko-
hokoliv, kdo bude mít čas a chuť poznat 
nová, hezká a nedaleká místa.

Vítězslava Kubíčková

Oslava 90. narozenin na DPSce. 

Český červený kříž informuje…
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STUDENÁ KUCHYŇ
Štěpánka Popelková 

oznamuje, že zahájila provoz 
studené kuchyně. 

- Nabízí služby cateringu 

- výrobu chlebíčků 

- obložených mís 

- vepřových a kuřecích rolád

- paštik a jiných výrobků 
studené kuchyně. 

Tel: 775 256 251, 773 677 800.



JIŘÍ KOSTELANSKÝ
TESAŘSKÉ PRÁCE

......................................................
Výroba a montáž dřevěných 

konstrukcí na klíč
...

Zahradní domky, 
pergoly, přístřešky, 

podhledy z palubek a OSB,
 dřevěné ploty, zateplení půdy, 

pokládka šindele.
...

Cenové nabídky, 
kompletní dodávka materiálu

...
Kontakt:

Jiří Kostelanský 
Obecnice III, Strání 660

tel.: 739 522 639
  e-mail: kostelansky.jiri@seznam.cz

PRONÁJEM 
POZEMKŮ

EKO rodinná farma Nuzíkovi
pokračující v rodinné tradici, 

má zájem po ukončení 
pozemkových úprav 

o pronájem zemědělských 
pozemků v ka. Strání.

Hospodaříme v ekologickém 
zemědělství zaměřeném 

na rostlinnou a živočišnou 
výrobu-chov plemene 

Charolais.

Bližší informace na:
tel.: 739 246 025, 739 246 026

e-mail: nuzik.v@seznam.cz







1. 4. 2018
VELIKONOČNÍ KOŠT VÍNA 
Zámeček

10. 4. 2018
BESEDA O BYLINKÁCH s Vlastou Ondrovou 
Od 17.00hod. / Multifunkční sál ZŠ Strání

12. - 14. 4. 2018
BABY BAZÁREK 
Sál IC Strání

21. 4. 2018
JAWA SRAZ MIKULČICE
Od 14.00hod. / U Zámečku

26. 4. 2018 
CESTOPISNÁ BESEDA O EKVÁDORU
s manžely Breznickými 
Od 17.00hod. / Multifunkční sál ZŠ Strání

Kalendář akcí:
28. 4. 2018
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ 
„O veselém královstvíčku“
Od 17.00hod. / Dvorana Strání

3. 5. 2018 

1. PROBOUZENÍ BROUKŮ A BERUŠEK
Akce knihovny a IC

16. 6. 2018  

POCHOD RODIČŮ S DĚTMI 
Strání-Květná

30. 6. 2018
DNY OBCE STRÁNÍ 
Oslavy 700 let od první pís. Zmínky
Strání

29. 7. 2018 
SLAVNOSTI ČECHŮ A SLOVÁKŮ 
Velká Javořina
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Fotografie přední strana:
Od ovčárny  (foto: Martin Stecher)

Fotografie přední vnitřní strana:
1 - 2. Adventní koncert VUS Ondráš (foto1: Ladislav Janča, foto2: Barbora Macková) / 3. Novoroční ohňostroj Strání (foto: Barbora 
Macková) / 4 - 5. Silvestrovská vatra ve Květné (foto: Barbora Macková)  / 6 - 7. Tříkrálová sbírka (foto: Ladislav Janča)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1 - 7. Fašank Strání 2018 (foto 1: Martin Stecher,  foto 2 -7: Barbora Macková)  

Fotografie zadní strana:
1 - 3.  Fašank Strání 2018 (foto: Barbora Macková)   

KALENDÁŘ AKCÍ
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