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Probíhající  investiní akce
1. 5. 2015 započaly práce na výstavbě haly prvotního 
třídění.  Práce provádí firma CGM Morava.

Pro nezamstnané 
a ty co hledají práci
Obecní úřad za spolupráci s  úřadem práce zřídil na 
webových stránkách obce Strání rubriku pod názvem  
,,Nabídky práce v regionu“.
Kliknutím na kolonku získáte aktuální přehled o na-
bídkách zaměstnání
- na plný úvazek
- zkrácený úvazek
- brigády a přivýdělky
- nabídku pro OZP 
Přehledy se aktualizují každou hodinu.

Jak jsme na tom s nezaměstnaností ?
Duben 2015 – evidováno 123 nezaměstnaných ze  
Strání-Květné
Nezaměstnanost 4,98 %

Nejvyšší nezaměstnanost  na Uherskohradišťsku:
Stupava – 15,22 %
Žitková – 11,02 %
Staré Hutě- 10,53 %

Nejnižší nezaměstnanost:
Nivnice – 3,08 %
Nezdenice – 3,45 %
Drslavice – 3,60 %

Obec Strání zakoupila pracovní plošinu IP 14-3. Pra-
covní dosah 14m. Plošina bude využívána pro potře-
by obce, místních občanů a podnikatelů. 
Ceník pronájmu bude zveřejněn na webových strán-
kách obce.

Od 1. 7. 2015 do 27. 8. 2015 budou probíhat práce na 
nové elektroinstalaci v ZŠ a ZUŠ Strání. Práce se  bu-
dou týkat 3 NP části A a B

27. 7. 2015 – 29. 7. 2015  se bude rekonstruovat dět-
ské hřiště u ZŠ ve Strání  a budovat nové dětské hřiště 
ve Květné, v prostoru mezi bytovým domem čp. 619 
a bývalou policejní služebnou.
Výrobu a montáž bude provádět fa. TR Antoš, s.r.o. 
jedná se o hrací prvky z akátu.

Antonín Popelka, starosta

Finanní píspvky 
pro kulturní a sportovní 
spolky za rok 2015 
Na návrh komise pro kulturu a sport bylo zastupitel-
stvem a radou obce Strání ve 30 žádostech schváleno 
a rozděleno 497 500Kč. 
Všem spolkům a sportovcům přejeme hodně úspě-
chů a budeme rádi, když se o vaše aktivity a úspěchy 
podělíte s občany ve zpravodaji, či na webu a face-
booku obce Strání. 

Vedení obce Strání

ZPRÁVY Z OBCE 
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4/1 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
Smlouvu o dílo na stavební práce „Hala prvotního 
třídění v obci Strání“ a pověřuje starostu obce uza-
vřít tuto smlouvu s  uchazečem, jehož nabídka byla 
vybrána jako nejvhodnější v souladu s § 81 zákona 
č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. se společ-
ností CGM Morava s.r.o., U Habrovky 247/11, 140 00 
Praha 4 – Krč, IČ: 28962265 a její nabídkovou cenou 
4 969 254,- Kč bez DPH. 
V případě uplatnění námitek dle § 110 a následujícího 
zákona č. 137/2006 Sb. pověřuje zastupitelstvo obce 
Strání starostu obce uzavřít výše uvedenou smlouvu 
dle pořadí s druhým resp. třetím uchazečem tak jak 
vyplývá ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
ze dne 19. 3. 2015 v zadávacím řízení Hala prvotního 
třídění v obci Strání

4/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
Kupní smlouvu na dodávku „Dovybavení sběrného 
dvora v obci Strání“ a pověřuje starostu obce 

uzavřít tuto smlouvu s  uchazečem, jehož nabídka 
byla vybrána jako nejvhodnější v souladu s § 81 
zákona č.  137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, tj. se 
společností PRVNÍ CHRÁNĚNÁ DÍLNA s.r.o., Raisova 
769/9, 400 03 Ústí nad Labem, IČ: 286 85 521 a její 
nabídkovou cenou 2 498 000,- Kč bez DPH. 
V případě uplatnění námitek dle § 110 a následujícího 
zákona č. 137/2006 Sb. pověřuje zastupitelstvo obce 
Strání starostu obce uzavřít výše uvedenou smlouvu 
dle pořadí s druhým resp. třetím uchazečem tak jak 
vyplývá ze Zprávy o posouzení a hodnocení nabídek 
ze dne 19. 3. 2015 v zadávacím řízení Dovybavení 
sběrného dvora v obci Strání.

4/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
rozpočtové opatření č. 2/2015 dle návrhu

Výpis usnesení 4. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 27. 3. 2015

Obecní kompostárna
Obec Strání zřídila pro potřeby občanů kompostárnu, 
kde  mohou uložit zahradní odpad. Kompostárna se 
skládá ze dvou částí.
1. úložiště – tráva, seno, zbytky ovoce, zeleniny, vytr-
haný plevel
2. úložiště - větve, klestí

Ve Strání je kompostárna na skládce v části Jahodná.
Ve Květné je kompostárna u čističky odpadních vod.

Antonín Popelka, starosta

Co vám nejvíc chybí ve Strání? 
Starosta obce oslovil žáky ZŠ a  ZUŠ Strání, aby v ho-
dině výtvarné výchovy nakreslili nebo namalovali, co 
jim nejvíce chybí v naší obci. Podívejme se na pořadí 
tužeb dětskýma očima.

1. místo – Cyklostezka
2. místo – Sportovní hala
3.  místo – Zimní stadion
4. místo -  Kulturní dům
5.  místo – Dětské hřiště - průlezky
6. místo – Kino
7. místo - Obchodní dům, Mc Donalďs 
8.  místo - Štrbáň – sněžné dělo
9.  místo  - Krytý bazén

Chtěl bych tímto poděkovat všem žákům ZŠ a ZUŠ, 
kteří se na anketě podíleli.
Co k tomu dodat.. máme co dělat.    

Antonín Popelka, starosta  
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5/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje 
ověřovateli zápisu pana Mgr. Jana Jankových a pana 
Mgr. Hynka Horňáčka, zapisovatelkou paní Mgr. 
Michaelu Grebíkovou a sčitatelkou paní Bc. Marii 
Kusendovou

5/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
návrhovou komisi ve složení pan Antonín Zámeč-
ník, pan Mgr. Hynek Horňáček a paní Mgr. Anna 
Mimochodková

5/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
program 5. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Plán společných zařízení pro komplexní pozemko-
vé úpravy
5. Zpráva o činnosti rady obce
6. Finanční příspěvky
7. Obecní pozemky
8. Rozpočtové opatření č. 3/2015
9. Závěrečný účet a účetní závěrka
10. Zprávy výborů 
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

5/4 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
plán společných zařízení ze dne 1.6.2015 pro kom-
plexní pozemkové úpravy v  k. ú. Strání, zpracovaný 
společností Agroprojekt PSO s.r.o., Brno

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

5/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
poskytnutí finančních příspěvků – ZO ČSV (včela-
ři) 38.000,- Kč, FS Javorina 30.000,- Kč, DTJ Květná 
40.000,- Kč, HC Strání 35.000,- Kč, FC Strání 135.000,- 
Kč, OS TCV Vintr Strání 10.000,- Kč

5/7 Zastupitelstvo obce Strání odkládá 
poskytnutí finančního příspěvku ve výši 55.000,- Kč  
Oblastní charitě Uherský Brod, na úhradu spoluúčas-
ti na pořízení vozidla pro poskytování pečovatelské 
služby

5/8 Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje 
udělení souhlasu s  dodatečným povolením stavby 
plotu na  pozemku ve vlastnictví obce Strání parc.č. 
6222/15 

5/9 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
uveřejnění záměru na prodej pozemků parc.č. 
2570/11 o výměře 68 m², parc.č. 346/1 o výměře 95 
m² v ulici Nová Hora 

5/10 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
rozpočtové opatření č. 3 na rok 2015, příjmy ve výši 
5.776.000,- Kč výdaje ve výši 5.776.000,- Kč

5/11 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
závěrečný účet za rok 2014 včetně Zprávy č.257/2014/
KŘ o výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2014 
s výhradou a návrhem na nápravná opatření 

5/12 Zastupitelstvo obce Strání ukládá starostovi
na příštím zasedání ZO předložit ucelený návrh ná-
pravných opatření dle zprávy o hospodaření obce 
s termínem odstranění a určení odpovědných osob

5/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
účetní závěrku za rok 2014

Výpis usnesení 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 19. 6. 2015

LETNÍ KINO 2015. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÁ 10. 7. / 21:30 / Hřiště Zelničky

KNĚZOVY DĚTI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÁ 24. 7. / 21:30 / Točna Záhumenice

ČTYŘI LVI. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÁ 7. 8. / 21:30 / Rybníček

DIVOKÉ HISTORKY. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
PÁ 21. 8. / 21:00 / Zámeček Nádvoří

???
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V současnosti se zejména pro obce nabízí možnost 
tzv. komunitního kompostování.
Komunitní kompostování představuje jednoduchý 
a  levný způsob využívání bioodpadů. Z novely 
zákona o odpadech   č. 314/2006 Sb.,  § 10a) vyplývá, 
že se jedná o systém sběru a  shromažďování 
rostlinných zbytků z  údržby zeleně a zahrad na 
území obce, jejich úprava a následné zpracování 
na zelený kompost. Své uplatnění nachází 
v  místech, kde žije určitá komunita lidí, kteří 
nemají možnost domácího kompostování. 
V  obcích a jejich jednotlivých částech,  na školní 
zahradě, v  zahrádkářské kolonii, v chatové osadě 
nebo i  ve dvoře činžovního domu - zde všude lze 
založit komunitní kompostoviště, využívat tak zde 
vzniklé rostlinné zbytky a získat kvalitní organické 
hnojivo - zelený kompost.Nejen, že se dá ušetřit, 
ale zároveň i  vyhovět požadavkům na ochranu 
zdraví lidí a životního prostředí, naplnit cíle 
Plánu odpadového hospodářství České republiky 
a  Zlínského kraje a také Nařízení EU na snižování 
množství ukládaného biologicky rozložitelného 
komunálního odpadu na skládky odpadů. Z 10 písm 
a) dále vyplývá, že obec může ve své samostatné 
působnosti, jako opatření pro předcházení vzniku 
odpadů, stanovit obecně závaznou vyhláškou 
obce systém komunitního kompostování a způsob 
využití zeleného kompostu k  údržbě a obnově 
veřejné zeleně na území obce. Zároveň však 
úprava a  kompostování zelených zbytků musí 
být provozovány tak, aby nedošlo k  narušení 
složek životního prostředí nad míru stanovenou 
zvláštními právními předpisy. Kompostovací 
proces musí být řízen tak, aby byl zajištěn aerobní 
mikrobiální rozklad organické hmoty bez vzniku 
zápachu a  emisí metanu. Základem je vytvoření 
komunitního kompostoviště: Jeho podoba   je dána 
velikostí komunity a intenzitou třídění a množstvím 
kompostovaných rostlinných zbytků.   Od tohoto 
se také odvíjí potřebná plocha ke kompostování. 
Kompostovat lze volně na hromadách nebo 
v boxech, tzv. kompostérech, které jsou 
nejrůznějšího materiálu i tvaru. Při kompostování 
dochází k intenzivnímu rozkladu organické hmoty. 

Komunitní kompostování aneb jak je mo�né 
legáln ušetit za odvoz komunálního odpadu z obce

Postupně dochází k  viditelné redukci objemu 
kompostu. Pokud jsou dodrženy obecné zásady 
kompostování, kompostovací materiál nezapáchá 
(kompost musí být dostatečně vlhký tak, aby 
v  něm probíhal kompostovací proces a zároveň 
překopáván tak, aby byl dostatečně provzdušněn 
pro život  kompostovacích organismů). Kompost 
je zpravidla hotov za šest až devět měsíců.
Pokud se jedná o kompostoviště pro celou 
obec je zpravidla při komunitním kompostování 
využívána běžná malá mechanizace a o chod 
oploceného kompostoviště se stará pověřená 
osoba (správce). U malých komunit se místo ke 
kompostování podobá domácímu kompostovišti. 
I zde je nutné ustanovit osobu odpovědnou za 
chod kompostoviště. Důležité je, aby komunitní 
kompostoviště bylo snadno dostupné občanům, 
kteří jsou do kompostování zapojeni. Při 
komunitním kompostování lze využívat   rostlinné 
zbytky jak z údržby veřejné zeleně, tak i ze zeleně 
zahrad občanů – tedy listí, posečená tráva, zbytky 
ovoce a zeleniny, vytrhaný plevel, naštěpované 
větve apod.    

Výhody komunitního kompostování: 
- není třeba budovat nákladnou průmyslovou 
kompostárnu a řešit systém svozu. 
- dochází ke snížení množství produkovaných 
směsných komunálních odpadů 
- lidé, kteří nemají vlastní zahradu mohou využí-
vat bioodpady v blízkosti místa bydliště 
- zlepšení čistoty a vzhledu okolí 
- ustává obtěžování okolí při pálení bioodpadu ze 
zahrad 
- možná společná výstavba kompostéru. 
- pověřená osoba dohlíží nad čistotou vstupují-
cích materiálů a kvalitou vyrobeného zeleného 
kompostu - možné nové pracovní příležitosti. 
- účastníci získávají zdarma kompost pro svoji 
potřebu – sami tedy dohlíží na kvalitu vstupních 
surovin, odpadá nutnost řešit odbyt vyproduko-
vaného kompostu 

ZPRÁVY Z OBCE
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Straanský quest 
hledaka - píbh skla

Víte co je questing? 
Je to hra. Quest neboli hledačka je cesta, zábava 
i poučení.
Hráli jste někdy šipkovanou, nebo hledali poklad?
Nevadí, s námi si něco podobného vyzkoušíte.
Vydáte se na cestu, budete hledat indicie a luštit ta-
jenku. Nepotřebujete více než list papíru, na kterém 
je většinou formou veršů popsaná trasa podle ori-
entačních bodů. Splníte pár úkolů, vyluštíte tajenku 
a tím se dostanete k pokladu.
Je to jednoduché! Tato hra není omezena věkem, sta-
čí umět číst a sledovat okolí.
Pojďte si hrát i vy, najít si svůj poklad – něco nového 
poznat, pobavit se, užít si s rodinou či přáteli.
Pokud chcete vypátrat jaký poklad se nachází pod 
nejvyšší horou Bílých Karpat v údolí „květného po-
toka“, dejte se s námi na hravou cestu.
Na každém zastavení najdete střípek mozaiky. Za jed-
notlivá čísla, vyluštěná na každém zastavení, doplň 
do hlavní tajenky písmenko.
Obtížnost hledačky: nenáročná, cca 3 km dlouhá, cca 
2 hod.
Vybavení na cestu: aspoň tužku a dobrou náladu
Plánek a mapku si můžete stáhnout na webu obce 
Strání nebo vyzvednout v Informačním centru ve 
Strání.

Jana Popelková, IC

Novinky z knihovny
Beletrie:
Dívka s hnědýma očima – Kleypas L.
A co s tím má společnýho láska – Tůmová A.
Muž se zlatou zbraní – Fleming I.
Policie - Nesbø J.
Se zatajeným dechem – McKinley T.
Žhavá zóna – Quick A.
Ulovila jsem ho v buši – Pawlowská H.
Matčino srdce – Janouchová K.
Bohyně – Angelini J.
Kouzlo všednosti – Keleová-Vasilková T.

Dětská literatura:
Svět podle Norma 2 – Meres J.
Staré řecké báje a pověsti – Pitro M.
Hafík – Žižková H.
Na hradě Bradě – Smolíková K.
Modrá krev – Brezina T.

Tereza Mimochodková, knihovnice

�ivot dtem
V  období od 16. 3. – 20. 3. 2015 probíhala v  naší 
knihovně veřejná sbírka Život dětem. Návštěvníci 
mohli do sbírky přispět nákupem barevného plasto-
vého srdíčka s  logem této organizace a tím pomoci 
vážně nemocným dětem v celé ČR. Výtěžek z prodeje 
je určen na pomoc dětem, které jsou stabilně odká-
zány na domácí péči svých rodičů a to konkrétně na 
pořízení rehabilitačních a zdravotnických pomůcek, 
invalidních vozíčků, zdravotních kočárků, dále např. 
na úhradu zdravotnického materiálu, speciální výživy, 
rehabilitačních pobytů apod. 
Celkem se naší knihovně podařilo prodejem srdíček 
získat pro tyto děti částku 620 Kč. Chtěla bych tedy 
jménem mým i jménem organizace Život dětem 
všem dárcům srdečně poděkovat a to přímo jejich 
slovy: „Díky vám můžeme pomáhat.“

Tereza Mimochodková, knihovnice

KNIHOVNA A IC
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Svátek Zem
V týdnu od 20. do 24. dubna 2015 si naše škola opět 
připomněla Svátek Země. Celý týden chodily děti ob-
lečeny do barev symbolizující základní živly Země. Té-
matem tohoto roku bylo Slunce. Žáci prvního stupně 
absolvovali výukové programy vedené lektory vzdě-
lávacího informačního střediska Bílé Karpaty. Ve  tří-
dách i v okolí školy se dozvídali mnoho zajímavého 
na téma Tajemství včel, Brouci, Jak se rodí a rostou, 
Řekni mi, co jíš a Co nepatří do popelnice. Děti nebyly 
ani letos ošizeny o vycházky do blízkého okolí, či o ná-
vštěvu čističky odpadních vod ve Květné. 

     Alena Žďárská

Svátek Zem 
na druhém stupni
Ve středu 22. 4. 2015 probíhal na naší škole u příle-
žitosti Dne Země projektový den na téma SLUNCE. 
V hodinách českého jazyka, anglického jazyka, země-
pisu, přírodopisu, výtvarné výchovy a fyziky žáci zpra-
covávali úkoly a kvízy týkající se Slunce.

     Iva Stupková

Výukový program „Po 
stopách ztraceného mobilu“
Dne 30. 4. 2015 se 4. a 5. ročníky zapojily do výukové-
ho programu „Po stopách ztraceného mobilu“ v rámci 
projektu neziskové organizace ARPOK. 
Zahájení samotných lekcí předcházelo písemné vypl-
ňování dotazníků žáky na počítačích několik dní pře-
dem. Ve čtvrtek pak plněním nejrozmanitějších úkolů 
za použití zajímavých metod pátraly děti po součást-
kách ztraceného mobilu. Zkušení lektoři je tak sezná-
mili s dnešními problémy rozvojových zemí a životem 
jejich obyvatel. Děti byly nadšené i z různých pohy-
bových aktivit. Celý dvojhodinový blok byl ukončen 
evaluačním dotazníkem, který děti vyplňovaly na po-
čítačích několik dnů po ukončení celé akce.  

Třídní uč. 4. a 5. tříd

Výukový program 
„Hosté a hostitelé“
Ve čtvrtek 7. května si společnost ARPOK z Olomouce 
připravila pro žáky 8. a 9. ročníku výukový program 
s názvem Hosté a hostitelé.
V průběhu programu se žáci seznámili s méně obvyk-
lými formami cestování. Uvažovali nad svou motivací 
k cestování a porovnávali ji s motivací svých spolužá-
ků a lidí z různých koutů světa. V průběhu programu 
žáci vytvářeli „desatero“ zodpovědného turisty a hle-
dali, kde se přání a potřeby turistů setkávají s přáními 
a potřebami cestovatelů.        

Jana Jančová

Projekt „Spolené pozná-
vání Zlínska a Trenínska 
aplikací twinningu a ICT“
Ve školním roce 2014/2015 probíhal v Základní ško-
le a Základní umělecké škole Strání a Základní škole 
s mateřskou školou Podolie čtvrtý rok udržitelnosti 
projektu. 
Žáci zpracovávali prezentace na téma „Fauna a flóra 
Zlínska a Trenčínska“. Téma zpracovávalo 21 žáků sed-
mých tříd ze Strání a 26 žáků z Podolia. 
Výstupem udržitelnosti projektu bylo společné setká-
ní žáků a učitelů a promítání prezentací 15. 5. 2015 v 
Podoliu a 18. 5. 2015 ve Strání. Zároveň proběhl tur-
naj ve floorbalu a naučná exkurze po orchidejových 
loukách.

      Iva Stupková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Popáli jsme maminkám
Dne 24. 5. 2015 se uskutečnila ve velké tělocvičně 
ZŠ a ZUŠ školní akademie pořádaná ke Dni matek. 
Žáci pod vedením svých učitelů pečlivě nacvičo-
vali program pro své maminky.  Proto patří všem 
obrovský dík, protože každý se úkolu ujal velmi 
svědomitě a zodpovědně.
Eliška Janovská a Josef Zámečník z  deváté tří-
dy nás vzorně provázeli celým programem. Děti 
z  první třídy nám prozradily, jaké jsou jejich ma-
minky, zaposlouchali jsme se také do vítězných 
básní recitační soutěže jednotlivých kategorií, 
třeťáci zpívali melodické písně a děti z družiny 
tancovaly. Sedmáci nás rozesmáli dvěma scénka-
mi – jak jinak než ze školního prostředí. V  druhé 
části programu se také tancovalo: lidové tance 
předvedly děti z Javorinky, páťáci nám ukázali, 
jak se tančí v  jednotlivých věkových kategoriích 
a moderně tančili i šesťáci a žáci z Tanečního obo-
ru ZUŠ. Měli jsme možnost si poslechnout krásné 
myšlenky francouzského spisovatele Exupéryho z 
knihy Malý princ v podání žákyně sedmé třídy. Na 
závěr vystoupili hoši z devátého ročníku se svým 
cvičením. Parkour předvedli opravdu skvěle. Věří-
me, že připravený program se všem líbil. Pro ma-
minky a babičky byl připraven s láskou a s velkou 
snahou předvést vše co nejlépe.
Velké poděkování patří vybraným žákům  devá-
tých tříd, protože s  velkou ochotou pomáhali 
chystat  nářadí a mikrofony během celého před-
stavení. Jiní zase ochotně a s  velkou snahou po-
máhali v  zákulisí. Je nutné poděkovat SRPDŠ  za 
zajištěné občerstvení pro rodiče a děti. Děkujeme 
zvukařům Ing. Jiřímu Novákovi a jeho synu Jirkovi 
za výborné ozvučení a osvětlení nejen na neděl-
ním představení, ale také na generální zkoušce 
konané ve čtvrtek 21. 5. 2015. Nemalé poděkování 
patří všem rodičům, kteří se akademie pořádané 
ke Dni matek zúčastnili. Věříme, že i v příštím roce 
se u této příležitosti opět sejdeme v  tak hojném 
počtu. 

Zdenka Davidová

Naposledy v Euratsfeldu
Ve dnech 27. až 29. května 2015 jsme navštívili naše 
kamarády v rakouské obci Euratsfeld. Cesta byla dlou-
há a únavná, ale po příjezdu nás posilnil velký vídeň-
ský řízek. Odpoledne následovala cesta do aquaparku 
ve městě Amstetten, kde jsme si to užili. Po zpáteční 
cestě do školy už nás čekalo jen rozdělení do rodin.
Následující den si někteří z nás zahráli přátelské zápa-
sy ve fotbale a volejbale. Naše holky volejbal vyhrály, 
kluci bohužel výjimečně prohráli. Po vysilujících zápa-
sech jsme se všichni sešli v tělocvičně, kde proběhlo 
rozlosování na hádankové rallye. Díky tomuto rallye 
jsme poznali celý Euratsfeld. Odměnou pro první tři 
družstva byla obrovská pizza. Večer pro nás uspořá-
dali diskotéku na rozloučenou, nejdříve jsme se ostý-
chali, ale pak jsme to rozjeli!
Poslední den jsme se ještě ve škole rozloučili a jeli 
jsme nakupovat dárky pro své blízké. Cestou domů 
jsme si vyprávěli příhody, které jsme společně zažili. 
Výměnný pobyt byl pro nás poučný, protože jsme si 
zdokonalili cizí jazyky a poznali nová místa. Moc se 
nám tam líbilo a je nám líto, že tato patnáctiletá tra-
dice skončila.

Lucie Miklášová, Eliška Bušová, Zdeňka Popelková, 
Monika Reňáková, Terezie Kolajová, Tereza Končitíková, 

Matěj Adámek – žáci 8.A

Podkování
Základní škola a Základní umělecká škola Strání dě-
kuje všem, kteří podpořili jarní sběr papíru. Vybralo se 
rekordních 7 tun papíru. Doufáme, že nás podpoříte 
i na podzim a spolu zachráníme desítky stromů.

                                                                                   Vedení školy

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Sportovní zprávy
Ani po ukončení lyžařské sezóny jsme ve sportu neza-
háleli.  Již ve čtvrtek 26. 3. 2015 se zúčastnilo sedm ho-
chů z 8. a 9. třídy okresního kola ve volejbale. Ve spor-
tovní hale v Bojkovicích vybojovali krásné 2. místo.

28. dubna vyšlápli žáci 8. a 9. tříd v rámci tělesné vý-
chovy na Velkou Javořinu. Počasí nám moc nepřálo, 
již od začátku mírně poprchalo. Bylo však velmi těžké 
najít vhodný termín, protože mají žáci v dny tělesných 
výchov také fotbalové tréninky, takže jsme se počasím 
nedali odradit. Na vrcholu Javořiny byla taková mlha, 
že nebylo vidět na konce prstů natažené ruky. Hledat 
vysílač jsme se ani nepokoušeli. Na Holubyho chatě 
jsme se občerstvili, osušili a cestou zpět, kdy se poča-
sí umoudřilo, otestovali také dary přírody. Ochutnali 
jsme česnek medvědí, šťavel kyselý i méně známé bo-
bulky kyčelnice cibulkonosné. Dovoluji si ocenit nasa-
zení, s jakým se všichni účastníci této aktivity zhostili.

Sportem se však také zabývali žáci 1. stupně. 29. 4. 2015 
se konalo okrskové kolo fotbalové soutěže McDonald’s 
Cup. Letos se účastnilo 13 škol včetně sportovních. Klu-
kům  4. a 5. třídy postup v těžké konkurenci jen těsně 
unikl. Přesto si během dopoledne  zahráli dobrý fotbal 
a porovnali své umění se žáky okolních škol.

14. dubna 2015 jsme zamířili do Bojkovic opět. Žáci 
6.  a  7. třídy se zúčastnili okresního kola ve volejbale 
smíšených družstev. V poli hráli vždy 3 hoši a 3 dívky. 
Porovnali si síly se soupeři z jiných škol a podařilo se jim 
vybojovat pěkné 4. místo. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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V úterý 2. 6. 2015 se vybraní žáci také poprvé zúčast-
nili atletické soutěže O pohár starosty města Uherský 
Brod. Soutěžní tým tvořili vždy nejšikovnější žák a žá-
kyně z 2. – 5. třídy.  Všichni závodníci museli uběhnout 
60 m, čtyři vybraní absolvovali štafetu 4x175m, a navíc 
měl každý ročník přidělenou jednu disciplínu. Hodno-
ceno bylo jak celé družstvo, tak jednotlivci. V soutěži 
jednotlivců vybojoval 1. místo ve skoku z místa Samu-
el Ondruch z 2. A, který zároveň dosáhl i na stříbrnou 
pozici v  běhu na 60m. Medaile si odnesl také Adam 
Želibabka ze 3. B, a to za 2. místo v běhu na 60m i za 
2. místo v  hodu plným míčem. V  soutěži týmů jsme 
v konkurenci 17 škol obsadili 11. místo. Všem atletům 
gratulujeme a děkujeme za pěknou reprezentaci školy.

    Libuše Želibabková

Větší úspěch zaznamenal tým mladších žáků. Kluci vy-
hráli bez jednoho všechny zápasy ve své skupině a do 
okresního kola postoupili. V okresním kole pak sice na-
razili na silnější soupeře ze sportovních škol, ale náladu 
jim to nezkazilo a už se těší na další ročník.

Exkurze tvrák 
do istírny odpadních vod 
Letos na jaře jsme se vydali na pěší výlet do čistírny 
odpadních vod ve Květné. Tam na nás čekal pan Gu-
riča. Poutavě nám povyprávěl, jak čistírna funguje, 
a pustil nás do všech prostor. Když jsme po žebříku 
vylezli na lávku a byly pod námi 4 metry znečistěné 
rozvířené vody, žasli jsme, jak čistírna pracuje. 
Pak jsme po kamenech přeskákali čistou Klanečnici 
a navštívili jsme minifarmu pana učitele Mazánika. Na 
zpáteční cestě jsme se zastavili v  květňanské školce 
a v prodejně skla. 
Příjemně unaveni, ale plni zážitků jsme se vrátili do 
školy na oběd. 

Žáci 4. ročníku

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Královské pohádkové hry
Letošní školní rok je pro naše děti obdobím pohá-
dek a splněných přání. Podle  ŠVP jsme realizovali 
několik zajímavých pohádkových projektů. Hry jsou 
pro děti nejenom nejpřirozenější činností, kde si vy-
tvářejí a upevňují morální vlastnosti, ale i na základě 
zkušeností získávají základy vědomostí a především 
dovedností.
Již J.A.Komenský chápal význam hry jako nástroj vý-
chovy a vzdělávání, zejména hry s  pohybovými ak-
tivitami, které jsou základem harmonického rozvoje 
osobnosti dětí.
Po velmi úspěšném I. ročníku Olympijských her, kte-
ré se uskutečnily v posledním týdnu května 2014 se 
zaměřením na sportování ve světě, jsme na žádost ro-
dičů uspořádali II. ročník OH, tentokrát pod názvem 
Královské pohádkové hry.
Akce se konala opět v posledním týdnu v květnu, a to 
28.5.2015 , v odpoledních hodinách. Zúčastnilo se jí 
87 dětí z obou mateřských škol, které přišlo povzbu-
zovat téměř 200 rodičů a rodinných příslušníků. Tak 
jako vloni, tak i letos jsme požádali o spolupráci ta-
tínky nebo dědečky, kteří si děti vedli, co by koučové, 
přes jednotlivé stanoviště do cíle. Neméně důležitou 
roli sehráli naši „fanoušci“, kteří své ratolesti vyburco-
vávali pokřikem a máváním třásněmi k těm nejlepším 
výkonům.
Pro děti bylo připraveno deset pohádkových stano-
višť, kde si změřily síly se svými kamarády. Na začát-
ku na nás čekal vlk, se kterým si Karkulka dala závod 
v  běhu. Doběhli až k  Budulínkovi, který na ně čekal 
a těšil se, kolik dětí se trefí hráškem do misky, aby se 
dobře najedl. Jako skotačivá kůzlátka děti přeskákaly 
přes různé překážky až k Čertovi a Káči, kde si trošku 
odpočinuly, protože zde za ně sportovní úkony pře-
vzali tatínci, kteří je na zádech přenesli až na písko-
viště do Budky. Při skoku do písku děti zjistily, jestli 
je jejich skok dlouhý jako skok zajíčka, veverky nebo 
medvěda. Na dalším stanovišti je čekala spící Šípková 
Růženka, kterou musely vysvobodit. Trochu strachu 
zažily u Perníkové chaloupky, kde před zlou Ježiba-
bou utíkaly přes kládu a schovaly se u Malé mořské 
víly. Za odměnu jí nanosily vodu, ve které se víla kou-
pala. Nelehkou cestu měla Maruška, která šla ke Dva-
nácti měsíčkům, ale i tu zvládly. Jak rychle se Koblížek 
musí kutálet, aby utekl mlsné lišce, si děti vyzkoušely 
na posledním stanovišti. Huráá! Jsme v cíli!

Plasto�rout 2015
Každý rok se žáci naší školy aktivně zapojují do třídění 
odpadu. Celoročně třídí papír do svých papíráků, do 
přidělených košů - plasty a také se zapojují do akce 
pod názvem “Nakrmte plastožrouta“, což znamená 
průběžné sbírání uzávěrů od petlahví. 10.  června 
2015 byla soutěž vyhodnocena, prvenství získali lon-
ští vítězové – žáci ze třídy 2.A, kteří nasbírali necelých 
80 kg vršků. Do akce se zapojila i místní MŠ (téměř 
60 kg). Celkem se letos nasbíralo 331,80 kg tohoto re-
cyklovatelného materiálu. Zapojení jednotlivých tříd 
najdete v níže uvedené tabulce.

     Alena Žďárská

Fotografie ze všech akcí si můžete prohlédnout 
ve fotogalerii na webových stránkách naší školy: 
www. zsstrani.cz

třída kg

1.A 1,20

2.A 76,80

2.B 29,10

3.A 12,80

3.B 13,30

4.A 65,70

4.B 20,50

5.A 29,30

5.B 11,00

6.A 9,10

7.A 4,80

MŠ 58,20

MATESKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Děkujeme panu starostovi, který již podruhé, teď 
v roli pana krále zahájil hry a po sportování odměnil 
všechny naše sportovce medailemi.
Velké poděkování patří všem rodičům, kteří nám po-
máhali nejen při hrách, ale i během celého školního 
roku.
Sportu zdar a školce zvlášť!

Hezké prázdniny a hodně sluníčka přejí zaměstnanci MŠ

Tenisový klub 
DTJ Kvtná informuje:
   

Tenisová sezóna na našich kurtech je v plném prou-
du, uvádím výsledky v soutěžích smíšených družstev 
našich dvou zástupců. Dospělí hrají v soutěži IV. třídy 
sk. GA, v I.kole doma prohráli s tenisty TJ Sokol Vizo-
vice 2:7. Ve II. kole si reputaci napravili vítězstvím ve 
Starém Městě TC „B“ 5:4, ve III. kole zbytečně prohrá-
li v  Holešově TC 4:5. Zbývá jim ještě odehrát utkání 
doma s TJ S. Bojkovice a soutěž zakončí místním derby 
na Strání TCV „B“. Letos poprvé v historii našeho klubu 
hrají v soutěži dorostenci a nutno podotknout, že si 
vedou skvěle! V Kyjově zvítězili  6:3, doma nedali šan-
ci TK Bystřici p.Hostýnem 7:2, dále porazili ve Velkých 
Pavlovicích TJ SL. 6:3, a doma přesvědčivě zvítězili 7:2 
s TK F. Napajedla! Do výčtu výsledků odehrají ještě zá-
pas v Uh. Hradišti TK „B“ pak budou doma hostit TK 
V. Bílovice a poslední zápas budou hrát ve Vizovicích 
s TJ S. V našem klubu se staráme také o sportovní vy-
žití dětí v naší obci, funguje zde tenisová škola. V so-
botu 6. 6. proběhl na kurtech DTJ už velmi populární 
mezinárodní turnaj ve čtyřhře mužů za účasti tenistů 
ze Slovenska  (Stará Turá, Nové Mesto n.Váhom) a  te-
nistů z našeho blízkého okolí (Uh. Hradiště, Uh. Brodu, 
Slavkova a z pořádajícího TKK). Celkem startovalo 16 
párů. Výsledky: 1. Uher-Černý (Uh.Brod,Uh.Hradiště), 
2. Trubačík-Andrýsek (Uh.Hradiště), 3. Málek-Durec 
(Stará Turá), 4. Šálek-Kolaja P. (Uh.Hradiště, DTJ Květ-
ná). Nesmím také zapomenout na sponzory, kteří nám 
pomohli vytvořit pro všechny soutěžící dobrou atmo-
sféru a hlavně hodnotné ceny: Restaurace u Skláren, 
Restaurace Pečvik, Sportbar Číro, TKK, Čeme s.r.o., R.J.
Group, A.G.Transport, OÚ Strání a p. Staroba ml., moc 
děkujeme!    

Za  TKK Autrata Vladimír

SPORTMATESKÁ ŠKOLA
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Koupališt oteveno
Koupaliště bylo otevřeno v pátek  26.  6. 2015. Jako 
každoročně měli vyznamenaní žáci ZŠ a ZUŠ   Strání 
a ZŠ s MŠ Moravské Lieskové vstup zdarma. Každoročně 
otvíráme poslední týden v červnu, z důvodu velké 
nerentability provozu mimo letní prázdniny. Koupaliště 
v obcích, kde je majitelem obec, je možné  otevřít dříve, 
protože provozní ztráty jsou hrazeny z obecního rozpočtu. 
DTJ Květná tyto finanční možnosti nemá. 
Loňská sezona byla finančně velmi ztrátová protože z 64 
dní, po které bylo napuštěno koupaliště ( to znamená musí 
běžet čerpadla, spotřebuje se chlór a chemie - denně za 
cca 4.500,- Kč), jsme měli jen 18 dní otevřeno a z toho byla 
jen 10 dní návštěvnost nad 100 lidí. Tento údaj znamená, 
že máme za ten den zaplacený provoz a mzdy. Pokud je 
návštěvníků nad 100, tak tržby jdou už do zisku toho dne.
Ohledně finančního krytí na letošní sezonu jsme s obcí 
domluveni na podmínkách, a věřím, že budou splněny 
oboustranně. Po loňské sezoně a problémy s financemi 
na krytí ztrát jsme měli i scénář, že buďto zdražíme vstup-
né a nebo koupaliště neotevřeme z finančních důvodů.
Přeji návštěvníkům i nám pěknou a pohodovou sezonu. 

Daniel Sedlecký

Tenis centrum Vintr
Vážení sportovní přátelé, dovolte mně Vás informovat 
o aktuální sportovní činnosti v areálu Tenis Centrum 
Vintr. 

ZÁVODNÍ ČINNOST DRUŽSTVEV V ROCE 2015
V  letošním roce jsme měli poprvé v  historii našeho 
klubu v soutěžích družstev závodních hráčů celkem 
tři družstva.
A mužstvo dospělých ve II. třídě Jihomoravského 
přeboru obsadilo solidní druhé místo a k postupu do 
I.třídy chybělo opravdu velmi málo.
B mužstvo dospělých pod vedením kapitána Petra 
Mikláše ve IV. třídě Jihomoravského přeboru vyhrálo 
svou skupinu a tím postupuje do vyšší soutěže
Družstvo mladších žáků hrálo poprvé letos závodní 
tenis a v konkurenci silných moravských klubů obsa-
dilo pěkné druhé místo. 
Naše družstvo mladších žáků reprezentovali: Matúš 
Kido, Josef Mikláš, Pavel Novák, Hana Miklášová, Adé-
la Vintrová, Ema Vestenická.
Naše tři závodní družstva celkem odehráli 17 utkání 
a z toho pouze 2x prohráli.
V následujících tabulkách přinášíme konečné umístě-
ní obou družstev dospělých a družstva mladších žáků

Podrobné výsledky soutěží je možné najít na webu 
Českého tenisového svazu : www.cztenis.cz
Veškeré další informace k provozu tenisového areálu 
jsou rovněž k dispozici na webových stránkách www.
tcvstrani.webnode.cz
Věřím, že tak jak v minulých letech, tak i o letošních 
prázdninách navštíví tenisový areál mnoho příznivců 
bílého sportu a příjemně zde stráví svůj volný čas.

Václav Vintr, TCV Strání

Dospělí - II. třída krajské soutěže

1. místo Sokol Uherský Brod

2. místo TCV Strání

3. místo TK Šlapanice

4. místo Jiskra Otrokovice

5. místo Univerzita Zlín

6. místo TK Uherské Hradiště

7. místo TK Brno - Chrlice

8. místo Tesla Brno

Dospělí - IV. třída krajské soutěže

1. místo TCV Strání „B“

2. místo Sokol Vizovice

3. místo TC Holešov

4. místo DTJ Květná

5. místo TC Staré Město

6. místo Sokol Bojkovice

Mladší žáci – krajská soutěž

1. místo TK Hrušovany  n /Jevišovkou „A“

2. místo TCV Strání 

3. místo TK Natali Prostějov

4. místo Sokol Lanžhot

5. místo TJ Moravský Krumlov

6. místo TK Hrušovany n/ Jevišovkou „B“
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Z.Š.: Pilka a Križák by se mohli stát lídry týmu
 

Trenére, dva úspěšné roky jsou za vámi a před vámi 
odpočinek od fotbalu, jak hodnotíte to, co jste s tý-
mem dokázal?
Určitě bude přesnější, když se přikloníme k množné-
mu číslu, sám bych totiž nedokázal nic. Ve Strání se 
totiž sešli všechny věci potřebné k tomu, aby se do-
sáhlo úspěchu. V první řade je to vedení klubu, kte-
ré nám jak po materiální stránce, tak i po finanční 
stránce a v neposlední řadě také po stránce důvěry 
a času na práci,vytvořilo opravdu ideální podmínky. 
Mohli přijít kvalitní hráči typu Jardy Gardiana a Tondy 
Hráčka a doplnit tak chybějící tipy hráčů. V druhé řadě 
bych jmenoval to, že si tým sedl a to jak na hřišti, tak i 
mimo něj a to byl základ úspěchu, což byl postup do 
1.A třídy a následně velmi úspěšné působení v této 
třídě. V žádném případě bych nevyzdvihoval nějaké 
své zásluhy.

Na který okamžik nebo zápas vzpomínáte nejraději?
Je těžké vybrat jenom jeden okamžik nebo zápas. 
Celá jízda 1.B třídou byla obrovská euforie, zvednout 
nad hlavu pohár a slavit s fanoušky bylo naprosto 
neskutečné a navždy mně to zůstane v srdci. Jeden 
okamžik nemůže převýšit to, co jsem zažíval na Strání 
celé dva roky, ale stejně vám jeden speciální prozradím. 
Zápas na podzim v Újezdci a gól Pati Fruhaufa na 0:1, 

málem jsme zbořili střídačku, náš výbuch radosti 
s  Jirkou Kostelanským zachytil i pohotový fotograf 
a někdo ji okomentoval slovy „lepší než orgasmus“ 
 

Když pomalu přejdeme k jarní části soutěže, ta tolik 
radosti nepřinesla,  hlavně start do ní, čím to bylo 
Vašima očima?
Tady bych to viděl ve dvou rovinách. První je dost ra-
zantní zásah do týmu, který jsme v zimě udělali. Z ka-
ždé řady odešel klíčový hráč a kluci jako Igor Gučík, 
Jožo Koritina, Dejva Pomajbík a nakonec i Pepa Vojtek 
nám hodně chyběli i mimo kabinu. Nicméně k této 
generační výměně by dříve či později dojít muselo 
a vždy je lepší k tomuto kroku sáhnout v zimní pře-
stávce a když jsou nahráté body, aby byl potřebný klid 
na zapracování nových hráčů. Druhou rovinu bych vi-
děl v připravenosti soupeřů na naše zápasy. Zatímco 
na podzim nás většina protivníků nebrala moc váž-
ně a  z toho pramenilo i naše podcenění, na jaro už 
se na nás každý připravil úplně jinak. Kdo hrál fotbal 
musí uznat, že je potřeba taky kousek sportovního 
štěstí a toho jsme na jaro měli méně, prostě nám to 
tam nepadalo jako na podzim a bez gólů nelze vítězit. 
 

Jak se ve Vašich očích vydařili příchody posil?
Bylo by hodně laciné říct, že jsme od nich čekali víc. 
I když by to tak někteří fanoušci mohli cítit,  je třeba 
si uvědomit, jak moc složitá situace nastane, ať už pro 
samotné nové hráče, tak i pro zbytek týmu, při takto 

Trenér FC Strání Zdenk Šebesta odpovídá:
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velké obměně základní jedenáctky. Prakticky od zno-
vu si všichni musí začít zažívat jiné automatismy, než 
na které byli zvyklí. Proto naše hra na jaře působila 
rozháraněji a méně organizovaně, než v podzimní 
části. Při výběru hráčů jsme kladli velký důraz na cha-
rakterové vlastnosti kluků, aby nám dokázali bezpro-
blémově zapadnout do týmu. Čím více zápasů jsme 
odehráli, tím více jistoty jsme postupně získávali. Bo-
hužel hostování končí Vencovi Ondřejkovi a ten si hle-
dá zahraniční angažmá, ale Juraj Križák a Libor Pilka 
prokázali, že by se mohli stát jedněmi z lídrů týmu. 
U Marka Spaziera je situace trochu složitější, po ope-
raci zkřížených vazů v koleni, mu schází rychlost a dy-
namika, nicméně taky by si určitě ještě šanci zasloužil. 
 

Po kterém zápase jste přestal doufat ve vítězství 
v soutěži?
Ve fotbale už jsem zažil hodně neskutečných obratů 
a výsledků, které nikdo nečekal, takže jsem věřil do po-
slední chvíle, kdy bylo možné Újezdec bodově dohnat, 
tato možnost myslím padla po utkání s Novou Vsí.

Na čí výkony jste se v jarní části sezóny mohl nejvíce opřít?
Tohle je těžká otázka, individuálně už tolik nikdo 
nevynikal, jako například na podzim Tonda Popelka 
s  Patrikem Frühaufem. Absence lídra, který tým na-
kopne v situacích, kdy se nedaří, měla taky určitě vliv 
na naše jarní výkony.

Dokážete si tipnout na jakých příčkách se bude 
FC Strání pohybovat v nadcházející sezoně?
Já jsem přesvědčený, že opět  na těch nejvyšších, se 
zázemím a podmínkami pro fotbal, které je na Strání 
nejlepší v celé třídě a za zády s fanoušky, které nemá 
ani tři čtvrtě druholigových klubů, to tak musí být.

Chtěl byste na závěr něco vzkázat, fanouškům, hrá-
čům, funkcionářům nebo klubu jako takovému?
Pevně věřím, že to, co jsme začali před dvěma lety 
budovat, je teprve na začátku dlouhé a úspěšné ces-
ty. Silný přihraniční klub se skvělými fanoušky, který 
nezapomíná, jak důležitá je práce s mládeží, protože 
duší každého pořádného klubu jsou vlastní odcho-
vanci. Jsem hrdý na to, že jsem mohl být součástí ta-
kového klubu!!!

FC Strání

Hotovo?
Touto otázkou by mohl začínat náš článek o poslední 
hře, kterou pro vás náš divadelní spolek sehrál. Ano, 
by mohla znít odpověď a tím by článek pravděpo-
dobně také skončil. 
Nicméně velmi hezká účast diváku při téměř všech 
představeních na domácí scéně ve farní dvoraně a 
velmi dobrý ohlas při, zatím jediné, cestě mimo Strá-
ní, vzbudil zájem o představení v několika dalších 
vesnicích našeho kraje. Hotovo tudíž zatím nemáme 
a jsme tomu rádi.
I když musel být divák především v první půli velmi 
ostražitý, aby se nezamotal do děje, stejně jako se do 
něj zamotávali herci, kterým to však nakazoval scénář, 
druhá půle plná smíchu a potlesků a závěrečný ap-
laus nám dal za pravdu, že nastudování této hry nebyl 
krokem vedle.
Pokud se vám nepodařilo divadelní představení 
zhlédnout, nemusíte tedy zoufat. Jak jsem avizoval 
na začátku, už nyní máme domluvených několik pod-
zimních představení v  blízkých i vzdálenějších ves-
nicích kraje, a jak tomu bylo v  minulém roce, tečku 
za představením bychom chtěli udělat na domácích 
prknech farní dvorany.
Dovolte mi však, abych vám všem, kteří jste vážili 
cestu a naše představení zhlédli, velmi poděkoval. 
V atmosféře, kterou jste vytvořili, zaplesá nejen srdce 
každého herce, ale i všech, kteří nejsou vidět, ale bez 
nichž by to v divadle nešlo. 

Za divadelní spolek Karla Högera
David Smetana
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Oslavy osvobození 2015
Je to několik týdnů, co proběhly oslavy osvobození naší obce a celé republiky. Datum našich oslav bylo stano-
veno na 9. května, což výborně zapadlo k datu osvobození tehdejšího Československa. V 15hodin se ve Strání, 
u pomníku padlých, shromáždilo vedení obce Strání, jednotka dobrovolných hasičů, zástupci historických 
klubů a ostatní spoluobčané, abychom všichni společně vzdali hold padlým vojákům osvoboditelských vojsk 
a také našim padlým spoluobčanům.  Při tomto odpoledním pietním aktu byly položeny tři vzpomínkové 
věnce. První pokládali starosta a místostarosta obce Strání na památku toho, že v těchto bojích hrála velkou 
roli právě naše obec. Druhý položili členové jednotky dobrovolných hasičů na památku toho, že i díky osvobo-
zení může svobodně fungovat každý spolek, občan i sdružení v obci. Třetí věnec položili zástupci historických 
klubů na památku všem padlým vojákům a občanům. Za zvuku smuteční písně byla přečtena všechna jména 
našich spoluobčanů vyobrazená na desce pomníku. Na závěr po zaznění rumunské, sovětské a české hymny 
zazněl povel k odpálení slavnostní salvy. Tu provedli členové historického klubu VHK Východní fronda.
Po skončení obřadu následoval tichý průvod k náměstí U Zámečku, kde začínala výstava historické a současné 
vojenské techniky. Velkým lákadlem byla možnost vidět zblízka bojová průzkumná vozidla Pandur a Iveco. 
Dále byla k vidění německá historická technika. Děti se mohli projet v historických strojích, mohli si zkusit 
zamířit kanony Pandura a Iveca, vyfotit se na německé motorce a zkusit spoustu dalších aktivit. Zvědavý tatín-
kové si osahali nejmodernější střelné zbraně naší armády a srovnali je třeba i s exponáty používanými za dob 
druhé světové války. 
Od 18 hodiny  se otevřely dveře galerie na Zámečku, kde byla připravena výstava o průběhu osvobozování 
našeho regionu, kterou připravili členové Smedoma o.s. za velké pomoci pana Petra Mikláše.
Kolem 20 hodiny se náměstí vyklidilo a na řadu se dostali pyrotechnici připravující slavnostní ohňostroj k ju-
bileu osvobození naší obce a vlasti. S úderem 22. hodiny započal velkolepý ohňostroj podbarvený umocňující 
scénickou hudbou. Škoda deštivého počasí, ale i tak se u náměstí sešla hromada lidí. Další viděli ohňostroj i 
ze svých domovů.
Na závěr tohoto článku je nutné poděkovat všem, co obci Strání s oslavami pomáhali. Obrovský dík patří 
členům VHK Východní fronda, vojákům lehkého motorizovaného praporu AČR v Bučovicích a nadporučíku 
Janu Miklášovi, pracovníkům Zámečku, MH a IC obce Strání, dále panu Petru Miklášovi a panu Marku Jančovi, 
členům Smedoma o.s. a všem, kteří se oslav ať už aktivně nebo pasivně účastnili. 

Antonín Reňák, místostarosta obce Strání     
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Výstava výtvarník z regionu
Sdružení výtvarných umělců moravsko-slovenského 
pomezí ve spolupráci s  vedením obce Strání uspo-
řádalo v galerii na Zámečku výstavu obrazů, grafiky, 
fotografií a plastik. Výstava pod názvem „III. setkání 
pod Javořinou“, byla slavnostně zahájena vernisáží 
13. června 2015. 
Úvodní slovo pronesl poslanec Poslanecké sněmovny 
ČR a člen zastupitelstva obce Strání Ondřej Benešík, 
který byl u zrodu této, dnes už můžeme říct tradice, 
setkávání výtvarných umělců s občany Strání, což při-
spívá k obohacení kulturního života v obci.
Působivé vystoupení mužského pěveckého sboru 
S.E.N. a hudební vystoupení akademického malíře 
a  muzikanta v  jedné osobě – Jaroslava Jeřábka jen 
potvrdilo vzájemné souznění hudebního a výtvarné-
ho umění. Po zaznění zdravice „ živijó,..mnoho barev 
na paletě,..mnoho kreseb v zimě v létě, mnoho světla, 
živijó,...“ v  podání souboru S.E.N. se ujal slova jeden 
ze zakládajících členů Sdružení, Stanislav Knotek. 
Osvětlil účastníkům zvláštnost této výstavy, která se 
koná v roce 25. výročí vzniku tohoto Sdružení, jehož 
posláním je sdružovat výtvarné umělce tohoto regi-
onu a aktivně se podílet na kulturním dění ve spo-
lupráci s  místními orgány a organizacemi. Potřeba 
vzniku regionálních sdružení byla dána především 
skutečností, že výstavy celospolečenského významu 
nemohou a někdy ani nechtějí poskytnout prostor 
pro prezentaci tvorby všech umělců. Tak tomu bylo 
za tvorby Joži Úprky, tak je tomu i dnes. Tento region, 
který je tak bohatý svou kulturní historií a ještě ne-
zkažen postmoderní součastností, jeho přírodní krásy 
a uchované tradice jsou pro každého umělce zdrojem 
i inspirací pro uměleckou tvorbu.
Výstava potrvá do 12. července 2015.

Pochod rodi s dtmi
Naše obec je známa pro své udržování tradic. Pokud se ba-
víte s kdejakým turistou i novinářem, docela často se stane, 
že k naší obci přisuzuje udržování kulturních tradic. Chtěl 
bych vzpomenout jednu akci hodící se do výčtu tradičních 
náramně. Před jednatřiceti lety se kolem skupinky lidí ve 
Květné vyklubal nápad uspořádat pochod pro děti a jejich 
rodiče s pohádkovým podtextem. Několik stanovišť s po-
hádkovou postavičkou, náležitý úkol a odměna. Kolik dětí se 
tehdy účastnilo pochodu nevím a ani jsem to zatím bohužel 
nezjišťoval, ale celkem sebevedomě bych si troufnul odhad-
nout, že nejméně jedno z dítek procházející tehdy lesem se 
tento rok 29. května převleklo za pohádkovou postavičku 
a rozzářilo oči dalším dítkám.
Hlavní organizátorka pochodu paní Homolová za pomoci 
svých ochotných kamarádů a dobrovolníků ve žlutých trič-
kách, Smedomy a obce Strání opět vrhla do výzvy uspořádat 
pro stovky lidí kouzelný pochod s vodníky, lopežníky, indiá-
ny a trpaslíky, červenou Karkulkou, Asterixem a Obelixem, 
Hloupým Honzou a spoustou dalších krásných postaviček 
z říše bájí a pohádek.
Jakmile jste zdárně přešli přes poslední stanoviště a to  ča-
rodějnici, prošli jste lesními křovinami, otevřelo se před 
vámi prostředí ze světa reálného. U chaty Šajby jste mohli 
vyzkoušet střelbu ze vzduchovek, stříkání na cíl hasičskou 
hadicí, poskládat svoje vlastní letadýlko, nechat se pomalo-
vat hezkými ornamenty, prozkoumat sluníčko hvězdářským 
dalekohledem a spoustu dalších poutavých aktivit. O dob-
rou zábavu a poslech se postarala kapela Flower Creek. Děti 
pobavil a obdaroval herec Slováckého divadla Jožka Kubá-
nik. S uznáním musím konstatovat, že tým lidí podílející se 
na pochodu čítal zhruba stovku ochotníků. Jménem obce 
Strání bych chtěl poděkovat všem, kteří se na této parádní 
akci podíleli. Speciálně paní Homolové a všem ochotným 
účinkujícím, organizátorům, zúčastněným návštěvníkům 
a samozřejmě v neposlední řadě sponzorům.

Antonín Reňák, místostarosta obce Strání
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XXXI. POCHOD
Na letošním pochodu,
zažil každý pohodu.
Ráno deštník, potom slunce
také bouřka přišla prudce.

Na startu Jů a Hele dováděli,
aby všechny přivítali.
Děti se i trochu bály
ale více se jen smály.

Asterixe, Obelixe, Zorbího a trpaslíky 
také indiány a loupežníky
potkaly děti v lese.
I školník si s dětmi hrál 
jako Bílokarpat našich lesů pán.

Emanuel, Budulínek, zdravotníci,
Karkulka, Teletubbies i vodníci
vedli děti k Ježibabě,
která hlídala cestu k Šajbě.

Na Šajbě to hučelo
ve dvou ohnišťích hořelo,
špekáčky se připékaly
steaky od Smedomy pojídaly.
Jožka Kubánik se snažil 
naše děti mile bavil.
Pořadatelé byli rádi, že se lidé sdružili
i pan starosta zavítal k nám.
A dokonce nám i zazpíval.
Účast byla veliká
740 bez jednoho člověka.
Děkuji, moc děkuji,
všem co jakkoliv přispěli!

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

paní Danuše Grebíkové.
 Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi.

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

s panem Jaroslavem Hargašem. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Poděkování patří i všem myslivcům 
a zvláště Otci Janu Hrudíkovi.

Smutení rubrikaNarozené dti 
Michal Janovský, Adam Mahdal, David Hrbák, Da-
niel Harant, Aneta Kohnová, Izabela Michalcikova, 
Denis Macíček

Zemelí obané
Jaroslav Hargaš, Miloslav Sušil, Víta Homolová, 
Hedvika Vintrová.

Vítání obánk
V neděli 26. dubna jsme v obřadní síni Zámečku 
ve Strání přivítali celkem 8 nových občánků.

Podkování O. Benešíkovi
V posledních dvou měsících se rozrostl  registr dár-
ců kostní dřeně jenom ve Zlínském kraji o 1100 lidí, 
kteří se rozhodli zapsat do registru na základě hledá-
ní dárce pro Barboru Halodovou, maminku pětiletých 
dvojčátek z Polešovic. Po zveřejnění onemocnění 
začátkem dubna se okamžitě zapojil i pan poslanec 
Ondřej Benešík, který vyzval ke vstupu do registru 
dárců kostní dřeně ve videu Mladých lidovců „Dejme 
Báře šanci na život“, které shlédlo přes 7000 lidí a na 
jehož základě se registrovali lidé v celé republice. On-
dřej Benešík také jako první finančně podpořil dob-
rovolné dárce nad 35 let, kteří si registraci musí platit, 
za což mu patří velké poděkování. Stejně jako Vám 
všem, kteří jste se zapojili zaregistrováním, rozšiřová-
ním informací nebo modlitbami.
Moc si Vaší pomoci vážíme.

Antonín Haloda

XII. SETKÁNÍ 
HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ

11. 7. 2015 od 18:00 
Nádvoří na Zámečku

vstupné 50Kč

Zve Vás občanské sdružení SPOKOS

SPOLEENSKÁ RUBRIKA
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Prodám stavební parcelu 
o rozměrech 350 m2 

Strání - Drahy 1.
Inženýrské sítě před pozemkem. 

Cena 140 000 Kč. 
Tel. 775 139 044

MOTEL PEPČÍN 
v Havřicích Uh. Brodě 

příjme číšníka / servírku na HPP 
za velmi výhodných 

finančních podmínek.
 Tel.: 723 640 149

Hledám pronájem Bytu 
nebo domu do 6000Kč.

 Volejte tel.: 774 315 936

Chcete ušetřit peníze???
Jíst zdravě a levně???

Nakupovat české potraviny???
Nakupujte u nás….

AKCE ČERVENEC:
Vepřová krkovice bez kosti (chlazená) – 89 Kč

Kuřecí prsa ( mražená) – 99 Kč

AKCE SRPEN:
Kuřecí stehenní řízek – STEAK (chlazený) – 85 Kč

Vepřová kotleta bez kosti ( mražená) – 99 Kč

Objednávky na tel.: 778 434 534
Dovoz zboží až do domu.

Aktuální nabídka zboží vždy na 
www.strani.cz nebo na reklamních letácích 

ve Vašich poštovních schránkách. 

Akce platí od 
1. 7. -  31. 7. 2015 a 1. 8. – 31. 8. 2015 

nebo do vyprodání zásob.
Všechny ceny jsou konečné.

INZERCE:

Mudr. Eva Juenáková

ZMĚNA ORDINAČNÍ DOBY NA DĚTSKÉM 
ZDRAVOTNÍM STŘEDISKU 

S PLATNOSTÍ OD 1. 7. 2015

Po . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  8 - 11h

Út . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (nemocní) 12 - 14h   

              poradna pro kojence (dle objednání) 14 - 15h

St . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .  (nemocní) 8 - 10h    

                                  poradna na Březové 10:30 - 12:00h  

Čt . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 12:30 - 15:30h  

Pá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8 - 11h

OSTATNÍ



INZERCE:



INZERCE:





Kalendá akcí:

11. 7. 2015 
XII. SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ
Od 18:00 / Nádvoří na Zámečku, vstupné 50Kč

26. 7. 2015 
XXIII. SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ  
Velká Javorina 

30. 8. 2015 
XIV. FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB POD JAVORINŮ
Zámeček Strání

11. - 13.  9. 2015 
STRAŇANSKÉ HODY
11. 9.  / Taneční zábava s STREET 69 / Zámeček Strání 
12. 9. / Hodová zábava s DH JAVIRINKA a UŽASNÁ DVOJKA / Zámeček Strání
13. 9. / Koncert a taneční zábava s DH STŘÍBRŇANKA / Zámeček Strání

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 2. 7. 2015
Redakční rada: Ing. Antonín Reňák, Ing. Jana Popelková, Tereza Mimochodková, Bc. Kateřina Grebíková, 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

Fotografie přední strana:
Letní motiv (foto: Sabina Popelková)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 7. Oslavy osvobození 2015 (foto 1, 2: Jana Popelková / foto 3, 4, 5, 7: Antonín Reňák / foto 6: Petr Mikláš)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. Turnaj neregistrovaných (foto: Antonín Reňák) / 2. - 3.  Divadelní představení “Ve dvou se to lépe zahne“ (foto: Jana 
Popelková) / 4. - 5. Výstava III. Setkání pod Javořinou (foto: Jana Popelková) /  6. - 7. Parížské léto (foto: Josef Veselý). 

Fotografie zadní strana:
1. - 7. Pochod rodičů s dětmi (foto 2, 3, 4, 5, 7: Vladimír Autrata / foto 1, 6: Josef Veselý) 

CENÍK  INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI OD 1. 1. 2015
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.

KALENDÁ AKCÍ
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