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Investiní akce
V tomto měsíci zahájíme tři velmi očekávané inves-
tiční akce.

Most ve Květné mezi ulicemi Nová hora – 
nám. Em. Zahna
Začaly práce na výstavbě nového mostu, který už ne-
splňoval kritéria (jak nosnosti, tak bezpečnosti)
pro dnešní podmínky. Práce provádí firma Silnice 
Group a. s. na Florenci 2116/15, Praha 1 – Nové Měs-
to, za vysoutěženou cenu 4 459  441 Kč bez DPH – 
5 395 592 Kč s DPH.
Dojde k rozšíření mostu na obousměrný provoz – šíř-
ka 5,5 m a navýšení nosnosti mostu na 40 tun.
Nyní se pracuje na přemostění (montáž provizorního 
mostu) u ,,Guričů“, které po dobu výstavby umožní 
průjezd přes Klanečnici na Novou horu.
Termín ukončení akce je plánovaný na 15. 11. 2017.

Rekonstrukce komunikace v ulici Dolina
Rovněž tento měsíc začnou práce na rekonstrukci ko-
munikace v ulici Dolina.
Dojde k rozšíření cesty na 5,5 m, vyústění kanalizace 
na ještě nezastavěné pozemky, aby se v budoucnu už 
nemuselo do komunikace zasahovat.
Práce bude provádět společenství firem Ekostav – 
SUS za vysoutěženou cenu 4 232 450 Kč bez DPH – 
5 121 264 Kč s DPH.
I tady je plánovaný termín dokončení 15. 11. 2017.

ZTV Nová hora
19. 7. 2017 jsme odstartovali výstavbu inženýrských 
sítí v lokalitě Nová hora.
Začali jsme budováním splaškové a dešťové kanali-
zační sítě v celkové délce 760 m a zároveň plánujeme 
posazení kanalizačních šachet. 
V druhé fázi přijde na řadu vodovodní sít´, plyn, veřej-
né osvětlení.
Práce provádí obec Strání. Chtěli bychom všechny 
tyto práce stihnout do konce letošního roku.
Zároveň chceme poprosit všechny občany, kteří bu-
dou těmito pracemi nějakým způsobem omezeni, 
o trpělivost a pochopení.

Školní hřiště
V červnu tohoto roku jsme na školním hřišti vyměnili 
starý umělý povrch za nový povrch třetí generace.

Podkování
Děkuji spolku VHK Východní fronta a ostatním účast-
níkům za organizaci rekonstrukce bitvy o osvobození 
našeho regionu s názvem Bitva o Bílé Karpaty. Akce 
se zúčastnilo stovky historických nadšenců, ochot-
níků a aktérů. Letošní vysokou programovou úroveň 
potvrdila také početná účast pestré vojensko-histo-
rické techniky, prezentace vybavení Armády České 
republiky, doprovodné programy a impozantní letec-
ké souboje. 
I přes náročné podmínky a nepřízeň počasí akce pro-
běhla v profesionálním podání. Věřím, že díky tako-
výmto akcím si stále spousta lidí připomíná, co je po-
dle mne hlavním poselstvím těchto rekonstrukcí. A to 
boj za svobodu a úctu k obětem druhé světové války. 

Antonín Reňák, místostarosta

Do konce prázdnin bude vybudován běžecký ovál 
s pokládkou běžeckého tartanu a dále bude uprave-
no doskočiště pro skok do dálky.
Ještě plánujeme před nástupem do školy připravit 
pro naše děti malé překvapení.
Chceme, aby školní sportovní areál sloužil ku prospě-
chu jak našim školákům, tak v odpoledních hodinách 
celé veřejnosti.
V případě dotazů nebo námitek volejte. Můžete kdyko-
liv zavolat na tel. 724 006 321 starosta - Antonín Popel-
ka nebo 602 710 900 místostarosta - Antonín Bruštík.

Kino pro školáky
V úterý 27. června proběhlo v tělocvičně ZŠ Strá-
ní promítání filmů pro žáky prvního a druhého 
stupně.  První stupeň se mohl těšit na animova-
nou komedii Tajný život domácích mazlíčků a pro 
druhý stupeň byl připraven dobrodružný film 
z  prostředí druhé světové války Z Paříže do Paříže.  
Promítání se uskutečnilo pod finanční záštitou obce 
Strání (školní licence filmů) a spolupracovali na něm 
zaměstnanci ZŠ Strání společně se spolkem Smedoma.  
 

Věřím, že se oba filmy dětem líbily a děkuji všem, kteří 
toto kino pro děti zrealizovali.

Antonín Reňák , místostarosta
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16/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana Mgr. Davida Smetanu a pana Antonína 
Zámečníka, zapisovatelku paní Mgr. Michaelu Grebí-
kovou, sčitatelku paní Bc. Marii Kusendovou
16/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návrho-
vou komisi ve složení: Mgr. Anna Mimochodková, Ví-
tězslava Kubíčková a Karel Gryc
16/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
16. zasedání ZO 
a) Určení ověřovatelů a zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Schválení programu
d) Zpráva o činnosti rady obce
e) Vykoupení pozemků
f) Směrnice pro poskytování a účtování cestovních náhrad
g) Veřejnoprávní smlouvy o poskytnutí neinvestiční 
dotace č. 3/2017 a 4/2017
h) Finanční výbor – změny ve složení
i) Různé
j) Diskuze 
k) Závěr
16/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce
16/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje vykou-
pení pozemků parc.č. 4341/7 o výměře 35 m², parc.č. 
4341/8 o výměře 60 m² a parc.č. 6531/52 o výměře 
6 m² za cenu 100,- Kč/m ² od pana P.K. Strání
16/6  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  vykou-
pení části pozemku parc.č. 4619 dle skutečného za-
měření dle GP za cenu 500,- Kč/m², od paní R.V. Brno
16/7 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje Směrnici 
č. 2/2017 pro poskytování a účtování cestovních ná-
hrad s účinností od 1. 5. 2017
16/8  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje Veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu Obce Strání č. 3/2017 uzavřenou mezi 
Obcí Strání a FC Strání
16/9  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje Veřej-
noprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dota-
ce z rozpočtu Obce Strání č. 4/2017 uzavřenou mezi 
Obcí Strání a HC Strání

16/10 Zastupitelstvo obce Strání ukládá starostovi
svolat zasedání zastupitelstva ve lhůtě nejpozději 
3 týdnů za účelem dořešení změn finančního výboru
16/11 Zastupitelstvo obce Strání  bere na vědomí
rezignaci členů finančního výboru Jany Mimochod-
kové, Bc. Drahomíry Miklášové, ing. Marcely Mahda-
lové a Pavla Nováka

Antonín Popelka, starosta

Výpis usnesení 16. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 28.4. 2017

Prázdninové veírky na hišti 
Ještě není ani polovina prázdnin za námi a už musí 
obec řešit prázdninové vylomeniny místní mládeže, 
které již hraničí s vandalismem. Na dětském hřišti ve 
Strání byla někým moc šikovným a chytrým zničena 
cedule - plechová cedule- s návštěvním řádem. A to, 
že si ráno malé děti přijdou hrát na hřiště a tam se válí 
plechovky od piva, láhve, často i rozbité, od alkoholu 
a desítky nedopalků cigaret… Kolem dětských hřišť 
ve Strání i ve Květné jsou v těsné blízkosti umístěny 
koše na odpadky, je tak složité si po svém večírku na 
hřišti použité věci uklidit. 
Děkuji a prosím i ty, kteří si po sobě uklízet umí, na-
učte to i své kamarády, ať si naše děti mohou hrát na 
čistém hřišti.

Barbora Macková
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objemné plasty, železo, lamino (kuchyňské linky, se-
dačky, polystyreny atd.). Disponujeme kontejnery, 
které mají kapacitu 5 m3 (průměrná váha odpadu 
1 – 2 tuny). Tento způsob skladování při dnešních ce-
nách za odvoz a jejich závislosti na vzdálenosti v kilo-
metrech je rovněž neefektivní, mj. svozová firma na-
jezdí při vývozu kontejnerů 1 000 – 1500 km měsíčně. 
Proto po vzájemné dohodě s  vyvážející firmou, kte-
rou je firma Rumpold Uherský Brod, jsme si nechali 
vyrobit 2 kontejnery o kapacitě 35 m3. Tímto chceme 
razantně snížit množství kontejnerů na plast a papír 
rozmístěných po obci, protože již funguje pytlový 
sběr a vše svážíme na sběrný dvůr, kde papír a karto-
ny navíc lisujeme do balíků a prodáváme odběrate-
lům. Kontejnery ponecháme jen u bytovek, na sídlišti 
ve Květné, u DPS, ZŠ a školky. 
Dále bychom chtěli podotknout, že sledujeme třídě-
ní odpadu domácností a těší nás, že mnoho z Vás se 
do systému zapojilo. Co Vás jistě zajímá je, co z toho 
budeme mít.
Tento rok je rozjezdový a zásadní ke kalkulaci výsled-
né ceny za odvoz odpadů pro ty, kteří třídí. Na kon-
ci roku chceme shrnout všechny náklady za odpady 
a  podle toho se zachovat. Tyto náklady se neustále 
zvyšují, a  protože nemáme stejné podmínky jako 
ostatní obce z našeho okresu, je to hlavně dáno geo-
grafickou polohou, musíme mít propracovaný sys-
tém, který se snažíme vytvořit. I když určitě budeme 
ještě někde chybovat, ale vše stejně začíná a končí na 
Nás všech. 
Ukažme okolí, že i při nejnevýhodnějších podmín-
kách budeme tady pod Javorinů nejlepší…

Antonín Popelka, starosta obce

Jak jste už všichni pocítili, v  naší obci jsme provedli 
mnoho změn v odpadovém hospodářství. Jako jedni 
z prvních v našem okrese jsme započali revoluci v od-
větví, ve kterém jde o velké peníze z našeho rozpočtu, 
a tak se k tomu musíme postavit zodpovědně. Neje-
nom zastavit nárůst nákladů, ale jako jedni z prvních 
náklady snižovat a vytvořit přehledný systém, kte-
rý bude šetrný jak k  obecním financím, tak k  našim 
peněženkám.

Komunální odpad
Abychom se mohli odrazit od pomyslného dna, 
tak bylo důležité udělat několik důležitých změn. 
Především:
1. Označení nádob - označili jsme všechny nádoby 
čipem, abychom mohli zmonitorovat jejich množ-
ství, nastavit systém, ve kterém budeme přesně vě-
dět kolik nádob, popelnic, se v jednotlivých obdobích 
vyvezlo, a tento zjištěný stav dále použít jako přesný 
podklad pro naši kontrolu a fakturační podklad pro 
svozovou firmu.
2. Odkup nádob – ve starém systému jsme svozové 
firmě platili měsíční nájem za nádoby. Např. měsíční 
nájem nádoby 110 l byl 11,66 Kč a roční 140 Kč. Při ak-
tuálních cenách jedné nádoby by měla být investice 
zaplacena do 4 let. Aktuálně používané nádoby jsou 
mnohem starší než zmiňovaná doba, a přesto nadále 
trval nájemní vztah. Proto jsme udělali tzv. stop – stav 
a nádoby jsme odkoupili za odkupovou cenu do své-
ho vlastnictví. Nyní zvažujeme bezplatný převod ná-
dob na občany.
3. Poptávkové řízení – v březnu tohoto roku jsme vy-
hlásili poptávkové řízení na likvidaci komunálního od-
padu, k němuž se přidali další obce z našeho okolí, kte-
rým se tento systém zamlouval. Oslovili jsme pět firem, 
nabídku podaly tři firmy. Základním kritériem byla cena 
za manipulaci s  nádobou, uložení odpadu a nutnost 
evidence nádob (čipování). Pořadí: 1. Joga Luhačovice, 
2. Suez Otrokovice, 3. Rumpold Uherský Brod.
Smlouva na odvoz komunálního odpadu byla pode-
psaná s firmou Joga Luhačovice na 1 rok.

Směsný a objemný odpad ze sběrného dvora
Dalším důležitým krokem, na kterém teď pracujeme, 
je likvidace odpadu ze sběrného dvora. To je odpad, 
který občané vozí na sběrný dvůr. Např.: dřevo, sklo, 

Odpady – vzali jsme to od podlahy

Svozový den odpadových nádob (popelnic):

Úterý - sudý týden

Výdej pytlů a kódů:

Obecní úřad Strání

Svozový den pytlů (vytříděný odpad):

část Strání – úterý - sudý týden

část Květná – čtvrtek - sudý týden
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PAPÍR
PATŘÍ -  papírové krabičky (od léků, čajů, bonboni-
ér,…) kancelářský papír, obálky (když je bublinkový 
vnitřek, tak vytrhnout), sešity, letáky, papírové obaly, 
knihy, cokoliv z lepenky, účtenky z obchodu
NEPATŘÍ - papírové kapesníky, obaly od vajec, ruličky 
od toaletního papíru, mastný nebo jinak znečištěný 
papír, celé svazky knih
VÍTE ŽE? - Obaly od vajíček jsou sice z papíru, ale velice 
nekvalitního. Vzhledem k tomu, že se dá papír recyk-
lovat jen sedmkrát, víckrát už tento druh papíru po-
užít nelze. A obal od vajíček nebo například prázdné 
ruličky od toaletního papíru jsou příkladem poslední 
fáze využití papíru. Víc už z nich vyrobit nelze a patří 
už jen do směsného odpadu. Nebo je můžete využít 
jako kompost na zahradu. Papírové kapesníky se hází 
do papíru? Použité papírové kapesníčky sice vypadají 
stále jako papír, ale z hygienických důvodů do papíru 
nepatří. Stejně jako nepoužité papírové pleny nebo 
voskovaný papír. A co dopisní obálky s fólií - patří do 
papíru? Ano, obálky s fóliovými okénky se mohou do 
papíru házet. Dokonce nevadí ani papíry s kancelář-
skými sponkami. Ty se během dalšího třídění oddělí. 
Z bublinkové obálky plastový vnitřek oddělte.

PLASTY
V průměrné české popelnici zabírají plasty nejvíc mís-
ta ze všech odpadů, proto je nejenom důležité jejich 
třídění, ale i sešlápnutí či zmačkání před vyhozením.
PATŘÍ - sáčky, SEŠLÁPNUTÉ PET láhve, obaly od kosme-
tických přípravků, pracích prášků, čisticích prostřed-
ků, sáčky od brambůrek, nápojový karton (krabice od 
mléka, džusů), plastové tašky, obaly od spotřebního 
zboží, obaly od CD disků, obaly od bonbónů, kelímky 
od jogurtů (dobře vyškrabané), mléčných výrobků
NEPATŘÍ - mastné obaly se zbytky potravin nebo čis-
ticích prostředků, obaly od nebezpečných látek (žíra-
vin, barev, aj. …)
VÍTE ŽE?  Polystyren se nesmí házet do plastu. Další 
omyl. Polystyren jako plast patří do plastu. Ovšem 
nesmí jít o polystyren, na kterém jsou zbytky omítky a 
jiné stavební izolace. Do plastů můžete házet i obaly, 
ve kterých si nosíte z restaurací jídlo, či výplně krabic 
od různé elektroniky. Do plastů se dávají jen vymyté 
věci? Ne, věci, které dáváte do plastu, nemusí být čisté. 
Ať už jde o různé PET láhve, sáčky, tašky, obaly od 

cédéček, fólie, či obaly od potravin. Neměly by v nich 
být samozřejmě zbytky jídla. A to se týká i plastových 
kelímků od jogurtů nebo umělohmotných lahviček 
od mýdel a šamponů. Jediné, co je potřeba vymývat, 
jsou plastové láhve od rostlinných olejů. V  letních 
měsících doporučuje vymývat obaly, které obsahují 
zbytky jídla a kelímky od jogurtů, protože zápach 
z  tohoto odpadu bude vadit nejen vám, ale i všem 
těm, kteří dále pracují na jeho sběru a vytřídění.

SKLO
Sklo se vhazuje do zeleného nebo bílého kontejneru. 
Pokud jsou k dispozici oba, je důležité třídit sklo i po-
dle barev: Barevné do zeleného, čiré do bílého. Po-
kud je kontejner na sklo jen jeden, pak do něj dávejte 
sklo bez ohledu na barvu. Vytříděné sklo není nutné 
rozbíjet, bude se dále třídit! Díky svým vlastnostem 
se dá skleněný odpad recyklovat do nekonečna.  
PATŘÍ - do zeleného kontejneru můžeme vhazovat 
barevné sklo, například láhve od vína, alkoholických 
i nealkoholických nápojů. Vhodit do zeleného kontej-
neru můžete také tabulové sklo z oken a ze dveří. Do 
bílého kontejneru vhazujte sklo čiré, tedy sklenice od 
kečupů, marmelád či zavařenin a rozbité skleničky.
NEPATŘÍ - do těchto nádob nepatří keramika a por-
celán. Nepatří sem ani autosklo, zrcadla nebo třeba 
drátované sklo, zlacená a pokovená skla a keramika. 
Vratné zálohované sklo vracejte zpět do obchodu.

BIOODPAD
PATŘÍ - zbytky ovoce a zeleniny (slupky, natě, ohry-
zky), zbytky jídla a kuchyňský odpad, prošlé potraviny 
bez umělých obalů, sáčky od vyluhovaného čaje, ká-
vová sedlina, tráva, listí, plevel, popel ze dřeva, piliny, 
hobliny, papírové kapesníky, pečicí papír
NEPATŘÍ - větve, kmeny, chemikálie, léky, kosmetika, 
smetí a prach z vysavače, cigarety, vaječné skořápky, 
oleje, kovy, sklo, barvy, textilie

LÉKY ODHAZUJEME DO SMĚSNÉHO ODPADU?
Léky všeho druhu do kontejnerů neházejte. V koši 
nebo v záchodové míse mohou kontaminovat vodu 
či půdu. Ani čistírny odpadních vod si totiž s kontami-
novanou vodou nemusejí stoprocentně poradit. Léky 
je nejsnazší odnést zpátky do lékárny, v některých od 
vás převezmou i použitý zdravotnický materiál. S léky 
můžete rovněž zamířit do sběrných dvorů. Stejně jako 

Jak správn tídit odpad
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s nebezpečným odpadem jako jsou také zbytky syn-
tetických barev, ředidel, lepidel, laků, nátěrů a moři-
del i jejich obaly.

ELEKTROZAŘÍZENÍ
Elektroodpad je odpad ve formě elektrospotřebičů 
a jejich částí, elektrických a elektronických součástek. 
Elektroodpad je oddělen od komunálního a směsné-
ho odpadu a má stanovena jiná pravidla jeho sběru, 
likvidace a nakládání s ním. Do systému zpětného 
odběru elektroodpadu jsou zahrnuty jen vybrané vý-
robky. Například baterie a akumulátory ano, klasické 
žárovky ne. V naší obci lze elektroodpad odevzdat na 
sběrný dvůr. Dále v obci nalezneme červené kontej-
nery označené nápisem – ZPĚTNÝ ODBĚR BATERIÍ 
A DROBNÉHO ELEKTROZAŘÍZENÍ, do nichž patří mo-
bilní telefony, vysílačky, navigace, přehrávače mp3, 
discmany, rádia, notebooky, klávesnice, myši, baterie 
a nabíječky, kalkulačky, budíky, elektronické hračky, 
auta na vysílačku, roboti, menší kuchyňské spotřebiče 
(šlehače, toustovače, mixéry, drtiče ledu, rychlovarné 
konvice aj.), fény a kulmy, elektrické kartáčky, holicí 
strojky, žehličky, ruční vysavače, další elektrospotře-
biče do velikosti 40 × 50 centimetrů.
Obec Strání je zapojena do kolektivního systému 
zpětného odběru použitých elektrozařízení.
Společnost EKOLAMP je na základě rozhodnutí mi-
nisterstva životního prostředí (MŽP) v ČR oprávněna 
ke zpětnému odběru elektrozařízení, a to pro skupinu 
elektrozařízení č. 5 (osvětlovací zařízení).
Společnost ELEKTROWIN je na základě rozhodnutí 
ministerstva životního prostředí (MŽP) v ČR oprávně-
na ke zpětnému odběru elektrozařízení ve skupinách 
č. 1, 2 a 6 (velkých a malých domácích spotřebičů, ná-
řadí a nástrojů (lednice, sporáky, pračky, vrtačky, pily 
atd.).
Společnost ASEKOL je na základě rozhodnutí minis-
terstva životního prostředí (MŽP) v ČR oprávněna ke 
zpětnému odběru historických elektrozařízení ve sku-
pinách č. 3, 4, 6, 7, 8 a 9 (zařízení informačních techno-
logií a telekomunikační zařízení (počítače, monitory, 
televizory, spotřebitelská zařízení, hračky, vybavení 
pro volný čas a sporty).

Michaela Grebíková

Naše obec recyklací 
elektrospotebi výrazn 
ulevila �ivotnímu prostedí 
Loni občané odevzdali k recyklaci 245 televizí, 62 monitorů 
a 1 770,42 kg drobného elektra. Snaha obyvatel obce recy-
klovat staré a nepoužívané elektrospotřebiče se již několik 
let vyplácí. Naše obec obdržela certifikát vypovídající nejen 
o přínosech třídění televizí a počítačových monitorů, ale 
také o velkém významu sběru drobných spotřebičů, jako 
jsou mobilní telefony. Díky environmentálnímu vyúčtová-
ní společnosti ASEKOL můžeme nyní přesně vyčíslit, o kolik 
elektrické energie, ropy, uhlí, primárních surovin či vody 
jsme díky recyklaci vysloužilého elektra ušetřili ekosystém 
Země. Víme také, o jaké množství jsme snížili produkci 
skleníkových plynů CO2 nebo nebezpečného odpadu. 
Informace vycházejí ze studií neziskové společnosti ASE-
KOL, která s  obcí dlouhodobě spolupracuje na recyklaci 
vytříděných elektrozařízení. Z certifikátu environmentál-
ního vyúčtování společnosti ASEKOL vyplývá, že občané 
naší obce v loňském roce vytřídili 245 televizí, 62 monitorů 
a 770,42 kg drobných spotřebičů. Tím jsme uspořili 83,90 
MWh elektřiny, 3 980,69 litrů ropy, 400,22 m3 vody a 4,00 
tun primárních surovin. Navíc jsme snížili emise skleníko-
vých plynů o 18,60 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných 
odpadů o 83,31 tun. Výsledek studie jednoznačně proká-
zal, že zpětný odběr elektrozařízení, i těch nejmenších, má 
nezanedbatelný pozitivní dopad na životní prostředí. Když 
si uvědomíme, že recyklace běžných 100 televizorů uspoří 
spotřebu elektrické energie pro domácnost až na 4 roky, 
nebo ušetří přibližně 400 litrů ropy potřebných až k sedmi 
cestám do Chorvatska, jsou to impozantní čísla. Pozitivní 
zprávou pro uživatele počítačů také je, že odevzdání 10 
vysloužilých monitorů ušetří spotřebu energie potřebnou 
pro chod notebooku po dobu necelých 5 let. Všichni ti, kteří 
tříděním takto zásadně přispívají k ochraně životního pro-
středí, si zaslouží obrovský dík. Studie LCA posuzuje systém 
zpětného odběru CRT televizorů, počítačových monitorů 
a drobného elektrozařízení. Hodnotí jejich sběr, dopravu 
a zpracování až do okamžiku finální recyklace jednotlivých 
frakcí vyřazených spotřebičů do nového produktu. Pro 
každou frakci byly vyčísleny dopady na životní prostředí. 
Výsledky studie jsou prezentovány jako spotřeba energie, 
surovin, emise do ovzduší, vody a produkce odpadu. Ko-
nečná bilance vyzněla pro zpětný odběr elektrozařízení 
jednoznačně pozitivně, a to ve všech aspektech.

 Společnost ASEKOL
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ché listí, nebo nerecyklovatelný papír – papírové utěrky, 
proložka od vajíček, atd.). Když je v  kompostéru málo 
vody (tzn. po zmáčknutí v dlani se sype (viz. prostřední 
obrázek), organismům se přestává dařit, v kompostéru 
se mohou objevovat mravenci a odpad neubývá. Poté 
stačí kompost zalít vodou. Pokud kompost zmáčknete 
v dlani, nevytéká z něj žádná voda a hmota drží při sobě, 
máte vyhráno. 

Vadí Vám zapáchající popelnice? Pokud ANO, stačí po-
pelnici dát do stínu, nechat pootevřené víko a hlavně do 
popelnice nedávat kuchyňský bioodpad. Nejefektivněj-
ším způsobem nakládání s biologicky rozložitelným od-
padem především odpadem z kuchyně (včetně plesni-
vého pečiva) je kompostování. Přirozeným rozkladem 
bioodpadu v kompostérech vznikají vhodné podmínky 
pro řadu organismů, které právě tento odpad zpracová-
vají. Jinak řečeno, když se dodrží správné postupy pro 
kompostování, bioodpad přímo mizí před očima a pře-
devším nezapáchá! Většina lidí ovšem neví, za jaký ko-
nec tuto problematiku uchopit a raději hodí bioodpad 
do popelnice. Kompostování přitom není žádná věda 
a v následujícím návodu se o tom přesvědčíte. Je potře-
ba dodržet základní podmínky:
1. udržování správného poměru dusíku a uhlíku (N:C)
Jinak řečeno také „kombinování hnědého se zeleným“. 
Zelený odpad je bohatý na dusík a vodu (např. tráva) 
a hnědý odpad je bohatý na uhlík (např. suché listí). Po-
zor ovšem v období podzimu! Suché listí je dobré kom-
binovat například s trávou, jinak se v jedné hromadě listy 
na sebe nalepí a vytvoří neprostupný „krunýř“, po kte-
rém steče veškerá voda, jádro kompostu vyschne a pro-
ces rozkladu se zastaví. Listí je lepší ponechat v pytlích 
a průběžně přidávat na kompost spolu s trávou. Smíchat 
trávu s  listím můžeme také jednoduše poházením listí 
na trávu, kterou se chystáme posekat. Dojde-li listí, mů-
žeme použít popel ze dřeva (POZOR, ne popel z uhlí!).

Kuchyský bioodpad do smsného odpadu nepatí

2. správná vlhkost kompostu
Dodržování správné vlhkosti kompostu je velice důle-
žité, protože jakmile je v kompostu více vody, než má 
být (tzn. po zmáčknutí kompostu v  dlani z  něj vyté-
ká voda (viz. první obrázek zleva), začne kompost hnít 
a  tím pádem zapáchat. Velkému množství vody se dá 
předejít přidáním suchého bioodpadu (např. piliny, su-

3. přístup vzduchu do kompostu
Aby všechno v  kompostéru probíhalo tak, jak má, je 
dobré jednou za čas kompost „překopat“. Nejen že se 
kompost provzdušní, ale také budou mít organismy 
k nové hmotě přístup ze všech stran, a ne pouze ze spo-
du, jak tomu je u nepřekopaného kompostu. Tady platí 
známé pravidlo: Je váš kompost cítit? Překopejte ho! 
A  opravdu to funguje. 

SPRÁVNĚ
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Další praktické rady, jak zdokonalit kompos-
tování
Mějte kompost ve stínu a ve styku s půdou, případně do 
něj čas od času přidejte zeminu.
Misku či kbelík, do kterého sbíráte bioodpad, po každém 
vyprázdnění vypláchněte vodou a s ní pak kompost za-
lejte. Nádoba bude vypláchnutá a kompost dostatečně 
vlhký.
Slupky od citrusových plodů se dají také kompostovat, 
ale nesmí jich na kompost přijít příliš mnoho zároveň.
Dají se kompostovat i proložky od vajíček, plesnivé PEČI-
VO a také pečící papír.
Věci, které do kompostéru nepatří, poznáte tak, že v něm 
zůstanou po celou dobu kompostování.
Na kompost můžete dát i kosti, nebudou Vám zapáchat 
v popelnici. Pokud se nerozloží, není problém je z kom-
postu vysbírat.
Kompostujte pomocí žížal, protože žížaly stimulují čin-
nosti organismů, rozmělňují bioodpad (čímž kompost 
provzdušňují) a také jsou indikátorem toho, že je kom-
post v pořádku. Je-li s kompostem něco špatně, žížaly 
jej opouštějí.
Menší kusy odpadu se rychleji kompostují. Tohle pravi-
dlo platí například u větví. Pokud domácnost nevlastní 
štěpkovač, může si pomoci sekačkou na trávu, která vět-
vičky rozmělní na menší kousky.
Kompostovat se dá několika způsoby, například na vol-
né ploše, na starém hnojišti nebo v nádobě přímo ur-
čené ke kompostování (v kompostéru). Třetí varianta 
je v dnešní době nejvýhodnější, protože esteticky lépe 
působí, zabraňuje návštěvám škůdců a také částečně 
chrání kompost před promáčením a vysušením. 
Buďte si jistí, že vyhazováním biologicky rozložitel-
ného odpadu především toho kuchyňského do kom-
postérů, předejdete zápachu ve vašich popelnicích se 
směsným komunálním odpadem, a navíc se zbavíte 
složky odpadu, za kterou obec/město potažmo i vaše 
domácnost zbytečně platí nemalé peníze.
Chcete-li získat více informací o kompostování, nebo 
se zajímáte o efektivní třídění odpadů, máte možnost 
na  YouTube zdarma zhlédnout pořad MOJE ODPADKY 
6. až 8. díl. Mnoho úspěchů v kompostování a nezapá-
chající popelnice přeje tým mojeodpadky.cz 

Radek Staňka, vedoucí týmu MOJE ODPADKY

Výpis usnesení 17. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání 
konaného dne 17.5. 2017 
17/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana Mgr. Hynka Horňáčka a paní  Vítězslavu 
Kubíčkovou, zapisovatelkou paní Ing. Michaelu Luza-
rovou a sčitatelkou paní Mgr. Elišku Málkovou
17/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návrho-
vou komisi ve složení: předseda pan MUDr. Vladimír 
Luzar, členové paní Mgr. Anna Mimochodková a pan 
Gryc
17/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
17. zasedání zastupitelstva obce
a) Určení ověřovatelů a zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Schválení programu
d) Smlouva o přeložce zařízení distribuční soustavy
e) Finanční výbor – změny ve složení
f ) Závěr
17/4  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje Smlouvu 
o přeložce zařízení distribuční soustavy č. 13008303
17/5  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
rezignaci člena finančního výboru Ing. Petra Kadlčka, 
MBA
17/6  Zastupitelstvo obce Strání odvolává 
předsedu finančního výboru pana Ing. Daniela 
Sedleckého 
17/7  Zastupitelstvo obce Strání volí předsedou 
finančního výboru pana Mgr. Hynka Horňáčka
17/8  Zastupitelstvo obce Strání volí členem finanč-
ního výboru pana Pavla Nováka
17/9 Zastupitelstvo obce Strání volí členem finanč-
ního výboru pana Ing. Petra Kadlčka, MBA
17/10 Zastupitelstvo obce Strání volí členkou 
finančního výboru paní Ing. Marcelu Mahdalovou
17/11  Zastupitelstvo obce Strání volí členkou 
finančního výboru paní Janu Mimochodkovou
17/12 Zastupitelstvo obce Strání volí členkou 
finančního výboru paní Bc. Drahomíru Miklášovou

Antonín Popelka, starosta
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Milí odpad třídící i netřídící občané, od listopadu 2016 probíhá v naší obci svoz tříděného odpadu, který je ad-
resně označen čárovými kódy.  V současné době jsou sváženy pytle v části Strání v úterý v sudý týden, v části 
Květná ve čtvrtek v sudý týden. Pytle jsou po svozu uloženy do nedávno nově vybudované haly na sběrném 
dvoře. Poté následuje jejich vizuální kontrola a vážení. Bohužel se často setkáváme s tím, že lidé do pytlů shro-
mažďují cokoliv a nejedná se v těchto případech ani o plast ani o papír. 
Prosíme proto občany, aby tyto pytle využívali pouze na vytříděný plast, papír nebo plechovky. Dalším pro-
blémem je hmotnost pytle. Nezapomínejte na to, že hmotnost pytle s vytříděným plastem musí být mezi 2,5 
až 4,5 kg, pytel s vytříděným papírem nebo plechovkami mezi 5 až 10 kg. V případě, že bude hmotnost pytle 
menší nebo naopak větší, nebudou vám přičítány ekobody, které budou vyhodnocovány na konci roku. Není 
nutné mít váhu a pytel vážit, důležité je, abyste vytříděné obaly sešlápli, než je vhodíte do pytle a nesnažili se 
obaly mačkat, až jsou v pytli, může se vám totiž stát, že se pytel protrhne.
Posledním krokem po zvážení pytlů na sběrném dvoře je jejich odvoz na třídící linku do Uherského Brodu. 
Nejdůležitější informací pro obec Strání je celková hmotnost vytříděného plastu a papíru. Na základě množ-
ství vytříděného odpadu dostává obec Strání příspěvek od autorizované obalové společnosti EKO-KOM.
Společně se můžeme podívat, jak se nám dařilo v prvním pololetí 2017. 
Celkem jsme společně od začátku roku 2017 vytřídili: 13,1 tun plastových obalů, 6,2 tun papíru, 561 kg ple-
chovek a 39 kg elektro odpadu, což jsou krásná čísla. Díky Vám tak tento odpad nemusel skončit na skládce, 
ale mohl být využit pro další zpracování a recyklaci.

Co se však týče efektivity třídění, máme ještě na čem pracovat. 
Řekli byste, že sešlápnutí PET lahví a jiných obalů představuje statisícové úspory nebo naopak, že jejich nese-
šlápnutí představuje statisícové náklady? Jak je to možné?
Náklady na nákup pytle, svoz, evidenci, aj. činí na jedno obsloužení pytle o objemu 120 litrů přibližně 12 Kč. 
Příspěvek od autorizované obalové společnosti činí přibližně 5 Kč za kg vytříděných plastových obalů. Další 
a zároveň poslední informací potřebnou pro doplnění mozaiky je kapacita pytle.  Do 120 litrového pytle se 
vejde 1,2 kg nesešlapaných PET lahví nebo 3,5 kg sešlapaných PET lahví.

Z tabulky je krásně vidět, že odpady je možné třídit se ztrátou -6 Kč na pytli nebo se ziskem + 5,5 Kč na pytli. 
Záleží jen na tom, zda se šlapou nebo nešlapou obaly, jako jsou PET lahve, krabice od mléka a další.
Možná si říkáte, co to je 6 Kč. Pokud ale budeme uvažovat v rámci obce, která ročně předá k recyklaci 40 tun 
plastů, tak už se pohybujeme v řádech statisíců, a to už jsou peníze, které na zemi nenajdete. Pokud se tyto 
peníze musí vzít z rozpočtu obce nebo kvůli tomu podražit poplatek za odpady, je to naprosto zbytečné a jsou 
to doslova do vzduchu vyhozené peníze.
Pokud nejste z tohoto článku moudřejší, doporučujeme zhlédnout 3. díl pořadu MOJEODPADKY na Face-
booku nebo na YouTube pod názvem Statisíce ve vzduchu.  

Michaela Grebíková a ISNO ITs.r.o.

Tidíme odpad efektivn???

Tabulka 1: Statistika prvního pololetí 2017 třídění v obci Strání

Tabulka 2: Kalkulace výnosů a nákladů za třídění odpadů

Komodita Počet [ks] Váha [kg] Efektivně vytříděno Neefektivně vytříděno
ks % ks %

Papír 1141 6200 464 41 677 59
Plast 4797 13100 2892 60 1905 40
Kovy 186 561 26 14 160 86
Elektro 10 39 10 100 0 0

Hmotnost Příjmy Náklady Zisk / Ztráta
1,2 kg nepošlapaných PET 1,2 * 5 = 6 Kč 12 Kč 6 – 12 =  Ztráta  – 6 Kč
3,5 kg pošlapaných PET 3,5 * 5 = 17,5 Kč 12 Kč 17,5 – 12 =  Zisk  + 5,5 Kč
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18/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana Antonína Zámečníka a Mgr. Davida Sme-
tanu, zapisovatelku paní Mgr. Elišku Málkovou                                                
a sčitatelku paní Bc. Marii Kusendovou 

18/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návrho-
vou komisi ve složení: předseda pan David Čermák, 
členové Ing. Antonín Reňák a Karel Gryc                                        

18/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje doplně-
ný program 18. zasedání zastupitelstva obce
a) Určení ověřovatelů a zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Schválení programu
d) Zpráva o činnosti rady obce
e) Obecní pozemky
f) Zprávy výborů finančního a kontrolního
g) Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2016
h) Pravidla pro odměňování členů výborů a komisí
i) Úhrada za opětovné napojení k vodovodnímu řádu
j) Různé
k) Diskuze
l) Závěr

18/4  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce

18/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
pozemku parc.č. st. 1507 v  k.ú. Strání ve vlastnictví 
Obce Strání o výměře 33 m2 za cenu 100,- Kč za 1 m2 
paní AH, Strání-Květná. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a 
uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí

18/6  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje odkup 
pozemku parc.č. 324/6 v k.ú. Strání, o výměře 33 m2, 
ve vlastnictví manželů  F, Strání za cenu 100,- Kč za 
1 m2. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní 
smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí

18/7  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje bez-
úplatné nabytí pozemků – pozemková parcela č. 
2563/62 a pozemková parcela č. 2563/63, z vlastnic-
tví České republiky do vlastnictví obce Strání na zá-

kladě Smlouvy o bezúplatném převodu vlastnického 
práva k  nemovitým věcem s  omezujícími podmín-
kami, včetně podmínek uvedených v  Čl. IV smlouvy 
č. UZSVM/BUH/3297/2017-BUHM

18/8  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti kontrolního výboru 

18/9  Zastupitelstvo obce ukládá starostovi  ověřit 
stav týkající se výmazu MH s.r.o.

18/10  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti finančního výboru 

18/11  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje plán 
práce finančního výboru dle návrhu

18/12  Zastupitelstvo obce Strání projednalo zá-
věrečný účet za rok 2016 a souhlasí s  uvedenými 
výhradami

18/13  Zastupitelstvo obce Strání ukládá starostovi
učinit opatření potřebná k  nápravě zjištěných chyb 
a nedostatků

18/14  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje  účet-
ní závěrku za rok 2016

18/15  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
rozpočtová opatření č. 4, 5, 6 a 7 schválená radou 
obce dle návrhů

18/16  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí
předložený záznam o změně čísel položek, paragrafu 
rozpočtové skladby ve schváleném rozpočtu na rok 
2017

18/17  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pravi-
dla pro odměňování členů výborů, komisí a zvlášt-
ních orgánů obce, kteří nejsou členy zastupitelstva 
dle návrhu

18/18  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje úhra-
du za opětovné připojení k  vodovodnímu řadu ve 
výši 1000,- Kč 

       Antonín Popelka, starosta

Výpis usnesení 18. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 23.6.2017

ZPRÁVY Z OBCE
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árlí a jeho modrý velbloud
Jednoho jarního dne přišel do Infocentra neznámý 
trochu ošuntělý pán s dlouhými vlasy a vousy, turistic-
ky s batohem a těžkou taškou… nevěděly jsme co po 
nás chce, byl trochu podezřelý. Jmenoval se Karel So-
bota a nakonec se z něj vyklubal zábavný cestovatel 
se srdcem a příběhem ze svých cest po Africe na dlani.  
Slovo dalo slovo a na Zámečku jsme uspořádali výsta-
vu jeho koláží z cest po Africe a zemích Berberů, které 
procestoval na svém modrém velbloudovi – na kole, 
které bylo součástí jeho výstavy. Vernisáž se konala 5. 
dubna 2017 a p. Sobota, řečený Čárlí, návštěvníkům 
v následujících dnech popovídal soustu zajímavých 
zkušeností, faktu i dobrodružství, která zažil. Jen nás 
mrzí, že naše základní škola tuto akci bojkotovala a 
své žáky na ni nevzala – důvod, prý snad moc jiných 
akcí. Nevadí, Čárlímu moc děkujme a snad za všechny 
jedna pochvala od těch, co výstavu navštívili a Čárlího 
si vyslechli: „Perfektní akce. Včera jsme s tímto milým, 
zajímavým a chytrým pánem strávili dvě hodiny, ani 
nevíme jak. A kdyby našemu drobušátku nevadilo, 
že je pán ukecanější než on, tak možná i víc:-) Děcka 
byly nadšené a prohlásily: to bylo úplně super, škoda, 
že sem nejdeme i se školou. Řecko bylo taky dobré, 
ale tohle bylo mnohem lepší... Všem moc doporuču-
jeme a snad se podaří příště taky navštívit naši školu, 
jako už řadu dalších.“

Barbora Macková

Radost nejen pro dti 
Chtěli bychom poděkovat všem organizátorům 
a protagonistům letošního Pochodu rodičů s dětmi.  
Je skvělé sledovat, že si zhruba stopadesát lidí ve svém 
volném čase udělá prostor, zapojí fantazii, připraví po-
hádkové kostýmy a rekvizity a vyrazí dělat radost dětem.  
Prostředí kolem chaty Šajby se tak proměnilo v po-
hádkové území, kde panovaly jiné zákony a pravidla. 
Kde se potkávají indiáni, ježibaby, trpaslíci, Spejblové 
a Hurvínkové, Šmoulové a spoustu dalších pohádko-
vých bytostí, aby vytvořili atmosféru jako v pohádce.  
Speciálně děkujeme paní Jarmile Homolové a Sabi-
ně Popelkové-Kolajové, které tento tým a celou akci 
koordinovaly. 

Antonín Reňák, místostarosta

Podkování za dlouholetou 
spolupráci v redakní rad 
Zpravodaje Obce Strání
Moc děkujeme za dobrou spolupráci naší milé kolegyni 
Ivance Bartoňové, která byla dlouhé roky v redakční radě 
našeho zpravodaje a korigovala dodávky článků ze zá-
kladní školy a zušky. Přejeme jí moc štěstí na další pouti 
životem o kousek dál než ve Strání. Ať potká samé milé 
lidi a hezky si zvykne život v Brně. 
Snad zůstane naší věrnou čtenářkou, když už není redak-
torkou. Na její místo nám bude ze ZŠ a ZUŠ přidělena jis-
tě jiná, milá a přinejmenším stejně šikovná paní učitelka. 
Za Obec Strání a celou redakční radu děkuje 

Barbora Macková

KNIHOVNA A ICZPRÁVY Z OBCE
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Naučná literatura:  

Čeština: barevná gramatika
Výlety s dětmi na jižní a východní Moravě - Obůrková, E
Bezlepková kuchyně   
Cvičení a terapie pro děti - Vingrálková, E
Lahodně s Ellou Džusy a smoothies pro každý den
Německo, ilustrovaný průvodce   
Chorvatské pobřeží Istrie se skládací mapou a ces-
tovním atlasem

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Novinky z knihovny
Beletrie: 

Francouzská jízda - Peroutková,  I 
Sekaná s malinami - Černá, J
Dcera někoho jiného - Gentry, A
Noční labuť - Hartmanová, Z
Srdce rebelky - Roberts, N
Dívka v měsíčním světle - Dubow, Ch
Dřív než ji najde - Kardos, M
Tajemný cizinec - Perry, T  
Británie, Scarrow - S
Výkupné z Vysočiny - Howell, H
Okénko do snů - Keleová – Vasilková, T
Stačí jen dotyk - Oakley, C 
Sběratel ztracených věcí - Hogan, R
Akta Julián - Loomis, G
Sucho - Harper, J
Manžel nikdy nespí - Jakoubková, A
Medová smrt - Münzer, H
Hrdina z Vysočiny - Howell, H
Vlk v pasti - Connoly, J
Ďáblův sluha - Vondruška, V
Zdislava a ztracená -  Vondruška, V
Podvedená - Link, Ch
Naděje na konci světa - Lark, S
Hovor se smrtí - Carter, Ch
Společný byt - Steel, D

Dětská literatura: 

Ať jsou velcí zase malí! - Vajsejtlová, B 
Strašidelná knihovna - Butler, D
Anča a Pepík 3 - Lomová, L
Buldin Krystal - Apple, J
Lena Notýsková se vydává na cestu - Oomen, F 
Žeryk pracuje - Jelínková, H
Pohozené kšandy - Kýrová, D
Družička k pronájmu  - Wilson, J
Moje první knížka

Cestopisná beseda 
s paní Markétou Klimentovou 
V pondělí 3. dubna 2017 v 10:00 hod. v multifunkčním 
sále ZŠ proběhla cestopisná beseda s paní  Markétou 
Klimentovou. Všichni žáci z  II. stupně ZŠ Strání byli 
pozváni na tuto besedu a měli možnost naslouchat 
zážitkům z  cest po zemích, které před několika lety 
navštívila. Vyprávěla o památkách, lidech, zvycích i za-
jímavostech Itálie, řeckého ostrova Kréta a Santorini. 
Po poutavém vyprávění a promítnutí fotek dostali 
žáci prostor pro dotazy, čehož zvídaví studenti využili. 
Beseda skončila velkým potleskem a autogramiádou. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice
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Slavnostní pasování tená
V úterý 20. června 2017 proběhl jeden z nejvýznam-
nějších dnů v životě každého prvňáčka, a tím bylo 
Pasování do řad čtenářů.  
Královna Elizabeth přivítala všechny přítomné prv-
ňáčky a jejich paní učitelky Mgr. Evu Bruštíkovou 
a Mgr. Pavlu Horňáčkovou. Představila jim pana krále 
Knihomila, který přijal naše pozvání a přijel ze země 
písmen a knih. Role Knihomila se zhostil náš pan sta-
rosta Antonín Popelka.  Slavnostního okamžiku se 
zúčastnila i paní ředitelka ze ZŠ a ZUŠ Strání Mgr. Iva 
Stupková a zástupkyně Mgr. Marie Šimková. 
Po krátkém programu, ve kterém děti předvedly 
svou znalost abecedy a čtenářskou dovednost, jsem 
se přesvědčila o tom, jak dětem jde čtení a zda jsou 
připraveni k samotnému pasování. Také měly za úkol 
přečíst čtenářský slib.  
Po složení rytířského slibu prvňáčci poklekli před 
královnou Elizabeth a před králem Knihomilem. 
V  tomto okamžiku se stali čtenáři knihovny Strání. 
Od krále Knihomila dostali pasovací listinu, průkaz 
čtenáře a knihu z projektu Lapálie v Lampálii od spi-
sovatele Martina Šinkovského. Také nechyběly malé 
drobné dárky a sladkost na závěr. 
Všem prvňáčkům přeji hodně pěkných chvilek se za-
jímavými knížkami. Nechť je jim kniha moudrým 
rádcem!
Na závěr bych chtěla poděkovat paní učitelkám 
Bruštíkové a Horňáčkové za pěknou spolupráci 
s  knihovnou, velké díky patří také panu starostovi, 
paní ředitelce a paní zástupkyni za to, že si udělali 
na chvíli čas, a přišli dětem zpříjemnit tak slavnostní 
dopoledne. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Setkání Bílých Karpat
V sobotu 20. května 2017 jste měli možnost navštívit 
folklórní svátek k 10. výročí Mikroregionu Bílé 
Karpaty, který se konal v Areálu Kopaničárských 
slavností ve  Starém Hrozenkově. Na akci byly 
vypraveny speciální autobusy, pro účinkující i diváky. 
Naši obec, v pestrém převážně folklórním programu, 
reprezentoval Divadelní soubor K.Högera, který byl 
příjemným zpestřením programu. Moc jim tímto za 
účast děkuji. Z okolních obcí vystoupili například 
„Retrobabky z  Dolněmčí“, Mužský pěvecký sbor 
Slavkované, DFS Kopaničárek nebo FS Horněmčí 
aj. Programem nás provázela Marcela Vandrová 
z  ČR Brno. Návštěvníků i  přes ochlazení a  mrholení 
přišlo asi 400, což nás organizátory velmi potěšilo. 
Mohli ochutnat trhané šišky od Babulek z  Březové, 
nebo místní specialitu žmolkovicu. Děti se mohly 
zabavit při hrách, soutěžích, jízdě na koni,nebo si 
nechat namalovat obličej. Do  pozdních nočních 
hodin vyhrávala k tanci a poslechu DH Hrozenčané 
a dobrou náladu si lidé jistě odnesli i domu. Závěrem 
přeji Mikroregionu Bílé Karpaty, další úspěšné 
desetiletí plné nápadů a spolupráce mezi obcemi 
pod Lopeníkem a Javořinou.

Barbora Macková
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Již dlouhá léta se 1. červen celosvětově slaví jako 
Mezinárodní den dětí.  Je tedy samozřejmostí, že 
ani pro nás, kteří s dětmi pracujeme skoro denně, 
není toto datum úplně obyčejné a bezvýznamné. 
Všichni ve škole jsme se snažili první červnový den, 
který letos připadl na čtvrtek, dětem nějakým způ-
sobem zpříjemnit, aby pro ně byl něčím zvláštní 
a nezapadl v každodenním stereotypu. 
Zatímco děti z prvního stupně navštívily Kino Máj 
a  zhlédly film Lichožrouti, vybrané paní učitelky 
druhého stupně si spolu sedly ke stolu a daly hlavy 
dohromady, aby pro naše starší děti vymyslely za-
jímavé sportovní vyžití. Výsledkem byl dětský den 
v „novém kabátě“. Všichni žáci druhého stupně si 
mohli vybrat 4  z  celkem 10 disciplín, kterých se 
v průběhu dopoledne postupně zúčastnili. 
Týden dopředu dostali možnost zapsat se do sku-
piny, která jim vyhovovala nejvíce. Podmínkou bylo 
jen to, že každou hodinu museli být zapsáni na jiný 
sport. Sportovní disciplíny byly vybírány tak, aby 
každý našel něco, co ho baví, v čem je dobrý, v čem 
se chce zdokonalit, porovnat svůj talent se spolu-
žáky, ale také aby si všichni mohli vyzkoušet něco 
nového, seznámit se se sportem, se kterým se tře-
ba ještě nepotkali, a rozšířit tak svoje znalosti a do-
vednosti v této oblasti. 
Ze sportovních odvětví, které děti znají i z běžných 
hodin tělesné výchovy nebo z kroužků, si moh-
ly zvolit volejbal, fotbal, ping pong, florbal nebo 
badminton. K  těm méně známým sportům patřil 
pétanque, kuželky, zumba, power joga a biatlon na 
suchu, kdy děti běhaly a střílely na cíl vzduchov-
kami. U každého stanoviště byla přítomna dospělá 
osoba, která dohlížela na dodržování pravidel, hru 
fair play a bezpečnost dětí. Všechny sporty měly 
určená místa, kde se přátelské zápasy v  tom či 
onom odehrávaly. 
Drsné volejbalové výměny probíhaly ve velké tělo-
cvičně, v malé tělocvičně se odehrávalo napínavé 
badmintonové zápolení, jídelna školy se na čtvr-
teční dopoledne změnila na pingpongovou halu 
vysoké úrovně. V rytmu zumby se především dívky 
„vrtěly“ v multifunkčním sále a na trávě za školou 
i některé chlapce překvapilo protažení svalů, o kte-
rých dosud nevěděli, při power joze. Běžecká dráha 
se změnila v dráhu kuželkářskou a všechny kuželky 

Sportovní Mezinárodní den dtí v ZŠ a ZUŠ Strání
se před koulí kutálenou šikovnýma rukama našich žáků 
ochotně kladly k zemi. Fotbalová utkání bylo možné sle-
dovat na umělé trávě a dopravní hřiště podstoupilo svoji 
funkci florbalu, který se u dětí těší velké oblibě. Pískové 
doskočiště se změnilo na prostor, kde se soustředěně 
házely petanque koule a na pozemku se pro tentokrát 
nesadily ředkvičky, ale běhalo se tam a střílelo.
Ať už se děti zapsaly na sport, který mají rády, nebo vy-
zkoušely něco zcela nového, je třeba zmínit, že se všichni 
snažili a „svůj“ den si užili. A musím říct, že i my jako do-
hlížející, když jsme viděli, že to žáky baví, jsme se bavili 
s nimi a dětem jsme fandili a podporovali je.

Klára Jakešová
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O pohár starosty 
msta Uherského Brodu
ZŠ Strání se 12. 6. 2017 zúčastnila atletické soutěže 
O pohár starosty města Uherského Brodu, kterou po-
řádala ZŠ Pod Vinohrady.
Reprezentovat naši školu jelo 8 žáků. Nastoupili v no-
vých dresech a již od začátku soutěže se jim velmi 
dařilo. V individuálních disciplínách získali neuvěřitel-
ných 8 medailí!
Na závěr jsme všichni netrpělivě očekávali koneč-
ný výsledek družstev. Tajně jsme doufali, že bychom 
mohli dosáhnout alespoň na 3. příčku, ale že se umís-
tíme na 2. místě, tak to nikdo z nás nečekal.
Velké poděkování patří v první řadě těmto reprezen-
tantům, kteří podali vynikající sportovní výkony:

Děkuji rovněž třídním p. učitelkám za vzornou přípra-
vu žáků na tuto soutěž.

 Veronika Zetková

     
- 1. místo v běhu na 60 m  
- 2. místo v soutěži družstev
- 2. místo v běhu na 60 m
- 2. místo ve skoku z místa
- 2. místo v soutěži družstev

- 2. místo v soutěži družstev
- 2. místo v soutěži družstev
 

- 2. místo v hodu tenisovým míčkem
- 2. místo v soutěži družstev
- 3. místo v běhu na 60 m
- 3. místo v hodu tenisovým míčkem
- 2. místo v soutěži družstev

- 2. místo v soutěži družstev
- 1. místo v běhu na 60 m
- 2. místo ve skoku do dálky
- 2. místo v soutěži družstev

2. třída 
Tereza Knotová        
  
Viktor Želibabka      

3. třída
Klára Miklášová
Jakub Petr Mikláš 

4. třída
Edita Macíčková 

Filip Pavlovič  

5. třída
Tatiana Popelková 
Adam Želibabka 
   
   

Podkování
Vedení školy děkuje SDH Strání, které zajistilo dopra-
vu dětí na pěveckou soutěž na Březovou. 
Dále děkujeme paní Petře Hrbákové za dárky pro žáky 
školy ke Dni dětí. 
Velké díky patří i obci a občanskému sdružení SME-
DOMA za ochotu při zajišťování promítání filmů v tě-
locvičně pro žáky naší školy.

Pání 
zamstnanc ZŠ a ZUŠ Strání
Užijte si horkého letního sluníčka, 
ať máte opálená líčka.
Spoustu prázdninové pohody, 
nejlépe s kamarády u vody.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

16



30. 5. 2017 byl svátkem všech ZUŠek neboli základ-
ních uměleckých škol. Celonárodní akci rozjela nada-
ce světové pěvkyně Magdaleny Kožené s cílem upev-
nit, zviditelnit a podpořit základní umělecké školy 
v České republice.
„Základní umělecké školy tvoří kořeny naší kulturnosti, 
naší lásky k umění. Ve světovém měřítku jsou zcela uni-
kátním vzdělávacím systémem, který je třeba hýčkat, 
rozvíjet a podporovat,“ uvedla k projektu ZUŠ Open 
světově uznávaná mezzosopranistka Magdalena 
Kožená
Také naše ZUŠka představila svůj program v rámci jed-
noho společného dne. Dopoledne se uskutečnil vý-
chovný koncert pro MŠ, kde žáci představili všechny 
hudební nástroje, které umíme rozeznít. Odpoledne 
jsem si „hráli ve foyer“, a to nejen na hudební nástroje. 
Také se zpívalo a tančilo. V multifunkčním sále jsme se 
ocitli v „Bájném světě“ – na výstavě výtvarného oboru 
a keramiky.  Ve třídách jsme odkryli tajemství hudeb-
ní kuchyně, čili nahlédli jsme, jak se tvoří hudba.
Mezitím už probíhala velká akce Malí velcí filharmoni-
ci ve Zlíně. Sedmdesát dětí, dvacet pět filharmoniků, 
dva dirigenti, tři koncerty a měsíce příprav. To je za-

tím největší projekt veřejných ZUŠ v kraji. Vybraní žáci 
z celého kraje dostali příležitost zahrát si s profesio-
nálními hudebníky Filharmonie Bohuslava Martinů. 
Ze Strání se do orchestru dostali dva: Šimon Bruštík 
a Stanislav Kolaja. 30. květen byl vyvrcholením jejich 
celoroční práce. Nejdříve se svými učiteli nacvičili své 
party. Od  března pak jezdili na celodenní zkoušky do 
Kroměříže, Uherského Brodu a Zlína. Svou práci pak 
zúročili celkem na třech večerních koncertech.  Pro-
jekt kromě Nadačního fondu a filmového festivalu 
podpořili svou záštitou hejtman Zlínského kraje Jiří 
Čunek, primátor města Zlín MUDr. Miroslav Adámek, 
starosta a senátor Uherského Brodu Ing. Patrik Kunčar 
a starosta Kroměříže Mgr. Jaroslav Němec.
„Tento projekt připravujeme dva roky a věříme, že přine-
seme našim žákům mimořádný vklad do dalšího života, 
už samotné zkoušky mají úžasnou atmosféru a překra-
čují naše očekávání,“ dodává manažerka projektu Jana 
Kubáčová. Její slova potvrzuje i dirigent Vojtěch Spur-
ný: „Kontakt s dětmi a jejich bezprostředností je velmi 
osvěžující a člověk si při něm uvědomí, nakolik ho už 
pohltila „orchestrální rutina“ a že je možné v sobě znovu 
obnovit přirozenou radost z muzicírování. A to už vůbec 
nemluvím o tom, že podobné projekty a jejich podpora 
jsou svého druhu investicí do budoucího publika filhar-
monie!“ Vzájemné klady spolupráce filharmonie na 
projektu zušek vidí i ředitel FBM Josef Němý: „Účast 
hráčů filharmonie ve společném orchestru s žáky ZUŠ 
z  mého pohledu zvýší pozitivní renomé naší filharmo-
nie. Pro žáky ZUŠ jsou jistě naši hráči velkými vzory. 
Možnost zahrát si s nimi ve společném orchestru pak ur-
čitě umocní jejich píli ještě více na sobě pracovat. A jejich 
nadšení zase pozitivně působí na naše hráče.”

Anna Přikrylová

ZUŠ OPEN 30/5 
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Podkování
Děkujeme za výbornou spolupráci a za vše, co pro 
děti v  uplynulém školním roce udělali  Myslivecké-
mu spolku Javorina Strání, Hasičům, Včelařům Strání, 
Květná a také rodičům za veškerou pomoc a příspěv-
ky pro školky. 

Zaměstnanci Mateřské školy Strání, Květná

BÁJNÝ SVT 
výstava výtvarného oboru
Žáci výtvarného oboru ZUŠ Strání a děti z  keramic-
kého oddělení Strání a Moravské Lieskové zahájili 
26.  května na vernisáži výstavu své celoroční práce 
pod názvem BÁJNÝ SVĚT. Malou slavnost podpořili 
svým vystoupením také tanečníci z projektového tan-
ce a houslové trio. Pod vedením učitelek výtvarného 
oboru a keramiky Lenky Blahové a Nikoly Jankových 
vznikla překrásná díla, která nás pozvou do světa dět-
ské fantazie. 

Anna Přikrylová

Reprezentace ZUŠky 
Naše ZUŠka je podle počtu žáků nejmenší umělecká 
škola z  celého Zlínského kraje. Přesto se nemusí kr-
čit, ba naopak. Máme žáčky, kteří patří svým uměním 
mezi nejlepší. Každý rok se konají soutěže v různých 
uměleckých oborech. Letos soutěžili smyčcaři a klaví-
risté. Lucka Pavlušová získala v okresním kole 2. místo 
a Šimon Bruštík se umístil na 1. příčce, kterou s pře-
hledem obhájil také v krajském kole. 1. místo získal 
dále na soutěži brněnské konzervatoře KLASICISMUS 
A SMYČCOVÉ NÁSTROJE 2017. Trojitý aplaus si vy-
sloužil na koncertě vítězů, kde zahrál Koncert G dur 
Josefa Haydna a Holku modrookou Otakara Ševčíka 
za doprovodu korepetitorky MgA. Libuše Pančocho-
vé. Přestože byl nejmladším houslistou, podal mezi 
studenty konzervatoře vynikající výkon. 

Anna Přikrylová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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V  minulém školním roce jsme vedli děti k  pozná-
vání rozmanitosti světa, k  zjišťování, že každý jsme 
jiný, máme rozdílné zvyky a potřeby, bydlíme v růz-
ných obydlích, jíme různá jídla a kolem nás žijí různí 
živočichové. 
V  květnu jsme oslavili Den matek. V  multifunkčním 
sále v základní škole jsme nejdříve popřáli maminkám 
a poté následoval program společnosti „Afrikana“.                                
Pan  Siaka Shabba Tiote z Pobřeží slonoviny nám vy-
právěl o Africe, o životě v této zemi, o jejich kultuře. 
Děti si zabubnovaly na bubínky a zahrály na různé 
rytmické nástroje. Společně s maminkami si také za-
tančily africké tance. Prožili jsme všichni velmi zajíma-
vé odpoledne. 

Při dalším putování jsme se dostali až na „Divoký zá-
pad“. Tam jsme dorazili 5. června, když jsme se s dětmi 
ze tříd Mravenečci ze Strání a Berušky ze Květné vy-
dali na Ranč Kostelany. Zde jsme si mohli vyzkoušet 
jízdu na koni, hod podkovou, lasem, prošli jsme si na-
učnou stezku, kde jsme hravou formou získávali nové 
poznatky z přírody, života Indiánů a kovbojů. Zhlédli 
jsme představení v dobových kostýmech i jízdu na 
koni pravého Indiána. Výlet se nám vydařil, počasí 
nám přálo a malí kovbojové se mohli s úsměvem vrá-
tit domů. 

A na kovboje si zahráli i předškoláci ze Strání při „Let-
ní noci s kovboji“. 
Dne 22. 6. přišli předškoláci navečer do MŠ s úsmě-
vem i plni nejistoty, co je čeká na nočním odloučení 
od rodičů.
Zahrada MŠ se proměnila v kovbojské městečko 
a i z našich dětí a personálu byli rázem kovbojové.
Na trase vesnicí po stopách pomyslného zloděje koní 
jsme si povozili poníka Sama a navštívili koně Matesa. 
Zpět na zahradě si děti vyrýžovaly zlaté nugetky 
v brouzdališti.
Potom si opekly špekáčky a posilnily se na soutěžní 
hry.
Po setmění si svou zlatou nugetku každý sám promě-
nil v BANCE u bankéře za pravý dolar. 

Na celém světě se sportuje a i my jsme si zahráli na 
sportovce. S  heslem „Mámo, táto, pojď si hrát, bu-
deme i sportovat“ jsme spolu s dětmi z obou školek 
a  jejich rodiči zahájili na zahradě MŠ Květná III. roč-
ník Olympijských her.  Po zaznění olympijské hymny 
a  vztyčení olympijské vlajky p. starosta Antonín Po-
pelka zapálil olympijský oheň a soutěžení dětských 
družstev začalo. Družstva dětí vedli rodiče, kteří za-
pisovali splnění sportovních výkonů. Ostatní rodiče 
i prarodiče povzbuzovali malé závodníky.

Naše putování po svt

MATESKÁ ŠKOLA
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Po světě se cestuje různě.  13.6. se sešli na zahradě 
MŠ Květná námořníci a piráti. Nejdříve se „plavili“ ko-
lem světa – vesnicí. Překonávali při tom různé pře-
kážky, až se dostali na ostrov – na zahradu. Ale než 
našli poklad, museli i tam splnit ještě mnoho neleh-
kých úkolů. Poklad byl na světě a po vydatné večeři se 
všichni námořníci a piráti i se svými kapitány odebrali 
k zaslouženému  odpočinku na loď – do školky. 

Cestovatelé se na svých cestách setkají s různými lid-
mi a navštíví spoustu míst. 
 Úžasný celodenní výlet na mysliveckou chatu se po-
malu stává tradicí. Procházka lesem, nádherná chata, 
ochota myslivců věnovat své volno dětem, i když ne-
jsou jejich. 
Promyšleně připravená stanoviště, kde se děti nejen 
dozví nové informace o lesní zvěři, ale také se procvi-
čí v  různých dovednostech. Nechybí ani pohoštění 
a možnost odpoledního spánku pro nejmenší.
Za to všechno děkujeme celému Mysliveckému spol-
ku Javorina ve Strání a těšíme se na další spolupráci. 

Další setkání jsme měli se členy místního spolku 
„Včelaři“.
Před koncem školního roku to ve školce Strání voně-
lo medem. Tatínci včelaři seznámili děti z obou MŠ se 
životem včel a s prací včelařů. Děti také ochutnaly čer-
stvě stočený med z „kouzelného přístroje“.
Děkujeme za ukázku stáčení medu a také za med, kte-
rý dětem včelaři věnovali. Těšíme se na zdravou, slad-
kou svačinu. 

A už se blíží konec školního roku. V MŠ Květná jsme se 
22. 6. 2017 rozloučili s třinácti předškoláky. Děti – piráti 
a námořníci „přísahaly“ na psí uši a na kočičí svědomí 
svému kapitánovi – p. starostovi, že se budou učit 
a nosit jedničky. Přísahu potvrdily položením ruky 
na lodní kormidlo. Pak si děti už převzala ředitelka 
školy p. Mgr. Stupková a vyzkoušela, co děti umí. 
Děti dostaly ze školky knížku a pamětní list a od 
rodičů výborný námořnický dort, o  který se rozdělily 
s ostatními dětmi. Po slavnostním přípitku „rychlými 
špunty“ následovalo posezení na zahradě spojené 
s  opékáním špekáčků. Přejeme všem předškolákům 
ve škole hodně úspěchů, samé jedničky a spoustu 
radostných zážitků. 

Děti ze Strání pro velkou nemocnost čeká pasování 
na školáky v srpnu. 

Zaměstnanci Mateřské školy Strání, Květná

MATESKÁ ŠKOLA

20



Jakkoliv se to zdá neuvěřitelné, je tomu opravdu tak. 
Fotbalisté FC Strání budou hrát v nadcházející sezó-
ně Moravsko-slezskou divizi!!! Na vesnické poměry 
se nám podařil uskutečnit husarský kousek, a to díky 
vhodné skladbě hráčského kádru, nadšení hráčů, kva-
litní práci trenéra Zdeňka Šebesty, činnosti vedení 
klubu a v neposlední řadě finanční podpory hlavního 
sponzora klubu. Důležitým faktorem bylo a je taktéž 
souznění pro společnou věc všech zainteresovaných. 
To, co by se mohlo zdát před pár lety sci-fi, se stalo sku-
tečností. Náš tým se umístil jako nováček soutěže kraj-
ského přeboru Zlínského kraje v  konečné tabulce na 
druhém místě a toto místo v letošní sezóně zaručovalo 
přímý postup do zmíněné vyšší soutěže. Na úspěšném 
výsledku mají podíl zejména velmi dobré výsledky 
v podzimní části soutěže. Tento historický úspěch bude 
už jednou pro vždy zaznamenán v kronice straňanské-
ho fotbalu. Ohlas o postupu našich fotbalistů přesahu-
je hranice regionu.  
Z  pohledu dosažených výsledků našich jednotlivých 
mužstev nemůžeme uplynulý ročník  2016/2017 hod-
notit jinak než jako úspěšný!  Všechny naše družstva 
se umístila ve svých soutěžích na předních příčkách.  
O výsledku 1. mužstva už bylo popsáno v úvodu. Na 
velmi pěkném 2. místě se umístili v krajské soutěži rov-
něž i naši dorostenci. Jejich další velmi důležitý přínos 
byl i ve významné výpomoci1.mužstvu zejména bratří 
Čaňových. Na velmi pěkném 2. místě skončili v tabulce 
taktéž krajské soutěže mladší žáci, starší žáci se umístili 
ve stejné kategorii na 4. místě. Družstva našich přípra-
vek disponují na dnešní poměry velkou členskou zá-
kladnou a jsou předstupněm do žákovských kategorií.  
Může nás těšit, že se naše mládežnická družstva umis-
ťují v soutěžích před tradičními regionálními rivaly, což 
svědčí o dobré práci našich trenérů s  mládeží a také 
o tom, že fotbal má v naší obci zvuk.  Nejlepší z našich 
mladých fotbalistů v kategorii U11 Benešík Martin, On-
drůch Samuel a Popelka Jan a U12 Toth Sebastian, Eliáš 
Dominik byli v letošní sezóně několikráte nominování 
do okresního výběru, zúčastňují se meziokresních tur-
najů jako např. O pohár předsedy KFS Zlín aj., což je pro 
náš klub velké vyznamenání. Náš odchovanec a nej-
větší talent mladý žáček Radim Zámečník byl vybrán 
do akademie 1. FC Slovácko a zúčastňuje se taktéž akcí 
okresního výběru. 
Nastavený trend je potřeba udržovat, podporovat 
a  dále rozvíjet, abychom byli schopni doplňovat do 

mládežnických družstev další mladé fotbalisty z  nej-
mladších kategorií. Za to opět patří dík všem trenérům 
mládeže, kteří se obětavě našemu mladému potěru 
věnují. Klub se jim snaží v  rámci možností vytvářet 
podmínky k vykonávání této velmi prospěšné činnosti.
Ve výčtu letošních úspěchů zůstalo pomyslný krůček 
před branami postupu jen naše B mužstvo, což je vel-
ká škoda. Velkou ztrátu nabranou po podzimu se partě 
pod vedením Pavla  Bruštíka – Kudlára nakonec mo-
hutným finišem už nepodařilo smazat, i když náš tým 
na jaře ztratil pouhé 2 body za domácí remízu s Hor-
ním Němčím a skončil tak těsně na 2. místě v okresní 
soutěži. Na mužstvu bylo znát, že dobře míněná kritika 
po 1. polovině sezóny padla na úrodnou půdu a celý 
tým prokazoval v  jarní části snahu dosáhnout svý-
mi výsledky na postupovou příčku. Velmi pozitivním 
signálem byl i nastoupený trend těsnější spolupráce 
s A týmem.  Tým bude hrát v podzimní části po reor-
ganizaci okresních soutěží základní třídu, což je soutěž 
s ohledem na naši členskou základnu a význam klubu 
neadekvátní. Pro hochy a klub nemůže být jiný cíl než 
postup do vyšší soutěže!! 
Vážení sportovní přátelé, v nastávající sezóně k nám bu-
dou zajíždět soupeři z hodně vzdálených krajů – např. 
z Havl. Brodu, Žďáru nad Sázavou, Šumperka, Blanska, 
Třebíče atd.  Je to pro nás všechny hráče, funkcionáře 
i diváky výzva a závazek, abychom kultivovaným způ-
sobem propagovali naši obec a náš kraj. Vnímejme to 
tak… Taktéž bychom potřebovali vylepšit prostředí 
našeho stadionu, aby odpovídalo úrovni soutěže, která 
se bude u nás hrát. Nějaké kroky se k tomuto připravují 
a chtěl bych apelovat na všechny zainteresované, aby 
se snažili tuto věc maximálně podpořit. V  konečném 
důsledku to bude nejlepší vklad pro dobrou reklamu 
naší malebné obce a podporu sportu v ní. Ohlas o fot-
balovém Strání už totiž přesahuje Zlínský region a naši 
soupeři si značí nový bod na fotbalové mapě Moravy.
Závěrem bychom chtěli za uplynulou sezónu podě-
kovat za podporu a přízeň všem věrným fanouškům, 
dobrovolným a ochotným činovníkům, obci Strání za 
finanční příspěvek a vůbec všem, kteří se o fotbal v naší 
obci zajímají a fandí mu. Přejeme Vám pěkné prožití 
letních prázdninových dnů a dovolujeme si Vás pozvat 
na zápasy našich týmů v nové sezóně 2017/2018.

Josef Šidlo, člen výboru FCS

Fotbalová pohádka pokrauje...
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I když nejsem aktivním fotbalovým fanouškem, ne-
mohl jsem si nevšimnout jakéhosi rozruchu, který 
se děje poslední dobou kolem našeho fotbalového 
A týmu. Zajímal mne konkrétně pohled jednoho z hrá-
čů. Jednoho z kluků, který byl u tohoto náběhu od za-
čátku. Oslovil jsem tedy gólmana áčka Tondu Popelku, 
aby nám onen fotbalový úspěch přiblížil. 

Fotbal ve Strání prožívá asi nejsilnější období za de-
sítky let. Zkus prosím Tondo našim čtenářům popsat, 
co se vlastně děje se straňanským fotbalem?
Místní fotbal vnímám cca od roku 1996, to byla doba, 
kdy první mužstvo hrálo proti našlapaným týmům 
z jihu Moravy a v nabité konkurenci neměl nikdo my-
šlenky na postupy o patra výš. Po přelomu tisíciletí 
a rozdělení krajů jsme začali hrávat spíše na Hradišťsku 
a Zlínsku, tady jsme cítili větší šanci a možnost posou-
vat se dál. Nicméně rok co rok tomu něco chybělo a ni-
kdy až do postupové sezony 13/14 se nám nepodařilo 
v 1.B třídě vystoupat na úplný vrchol. Myslím si, že až 
na pár výjimek nám v předešlých sezonách chyběli 
přespolní tahouni, jako například dnešní Gardian, kteří 
by vnesli do týmu jinou mentalitu. Za čtyři roky se nám 
podařilo třikrát postoupit, což doteď nějak nepobírám, 
ale jsem za to strašně moc rád.

Jo chápu, tahouni jsou jedna věc, ale i tak FC STRÁNÍ 
postoupilo do divize a bude hrát proti daleko větším 
městům a klubům. Nemáte respekt?
Přece jen má Ačko za sebou velice rychlý a strmý ná-
běh? Nebude chybět pevnější základ či podhoubí?
Respekt máme obrovský, ve fotbalovém prostředí se 
tak nějak všeobecně ví, že skok mezi krajským pře-
borem a divizí je největší v celé fotbalové struktuře. 
Okolí nás bere jako nějakou kometu, do které někdo 
dává bezhlavě finance a nepřejícní si přejí náš co nej-
rychlejší konec. FC Strání se jako opravdu jeden klub 
z mála na této úrovni může pochlubit naplněnými mlá-
dežnickými kádry, B-týmem a skvělou fanouškovskou 
základnou. Neměl bych o následující roky strach, po-
pereme se s každou situací, která před nás vstoupí na 
povrch. Ještě perlička k otázce o respektu. Pamatuji si 
první zápas v 1.A třídě a první zápas v kraji. To nadšení, 
nervozita z toho, že relativně nevíme, co nás čeká, byla 
enormní, ale krásná. Takže s respektem, ale velkým od-

hodláním se jdeme prát za náš klub a celé Slovácko, 
jelikož v Divizi D jsme jediným zástupcem.

Takže co takový postup udělá s týmem? Čekáš, že se 
bude sestava měnit?
Již po posledním zápase jsme věděli, že nás nejspíš ně-
kteří hráči opustí. Divize si vyžaduje pravidelné trénin-
ky a hromadu obětovaného času. Sestava se podle mě 
změní dost. Jistý je odchod Samotného, Brázdila a nej-
spíš Straňáka. Co nás musí všechny těšit je příchod Pati 
Frühaufa, na kterého se asi všichni moc těší.

Budete hrát proti renomovaným zkušeným 
týmům  … asi plánujete i nějaké zásadní změny 
v pojetí tréninků?
Spíš budeme muset trénovat víc. Divize je strašně fy-
zicky náročná soutěž, nenajdete tam už nějaké hos-
podské povaleče nacpané v dresu. Hraje tam mraky 
bývalých ligistů, mladí kluci, kteří se naopak v lize ne-
prosadili, ale mládežnické akademie v nejlepších čes-
kých klubech prošli až po vrchol. Výhodou nám je nový 
povrch umělé trávy za školou, kde, pokud by se dodě-
lalo osvětlení, můžeme v klidu trénovat i ke konci pod-
zimu a začátkem jara, kdy je dříve tma. Více se budeme 
věnovat videu a standartním situacím, to je jasné.

Před postupem do krajského přeboru jsem občas 
slýchal názory, že tím, jak se ta herní síť rozrůstá, 
a  vzdálenosti prodlužují, upadne zájem fanoušků? 
Cítíš něco takového?
Všichni si pamatujeme ten skvělý pocit, když na nás 
v Újezdci přišlo 800 lidí, doma se to často v derby zápa-
sech motalo kolem šesti set. Zápasy s Dolním Němčí, 
Hlukem, Nivnicí byly nádherné. Jenže na druhou stra-
nu ztráceli bychom motivaci, kdybychom stáli na mrt-
vém bodě, každý rok si ťukli derby a nic by se nedělo. 
Osobně se těším na to, že poznám nové místa v zemi, 
poznám nové fotbalové stadiony... Baví mě to a dou-
fám, že to tak cítí i kluci v kabině, kteří se rozhodnou, že 
se chtějí v kariéře posouvat. Nyní už fanoušky nebude 
lákat to, že se budou moct v práci vytahovat, po výhře 
nad Nivnicí, nad kolegou z Nivnice. :-) Ale snad je nalá-
kají ikony soutěže, jako například Petr Švancara a jiní. 
Zájem cítím pořád, jinak bychom to nedělali a nebavilo 
nás to.

Musíme do toho dát 
mnohem víc energie, ti špunti nám to milionkrát vrátí!
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Je zajímavé poslouchat, jak je ten fotbal propojený 
i  se soukromým či pracovním životem. Teď proto 
otázka na Tebe …
Přemýšlíš o tom třeba i profesně? Bude potřeba 
upravit pracovní plány?
Kdo mě zná, ví, že jsem v této otázce zásadový. Svě-
domí mi nedovolí vynechat jediný trénink. Proto jsem 
i po škole volil práci v místě, abych se mohl věnovat 
svému nejoblíbenějšímu koníčku. V práci u mě dělá 
trenér, takže si samozřejmě plánujeme tréninky podle 
naší práce a chceme mít všude stoprocentní účast. :-)

Takže disciplína. Pamatuji si několik afér, kdy přes-
polní označili fotbalové straňáky za křováky … Teď 
se zdá, že jste všem vypálili rybník … Co ty na to?
Historie byla divoká, deštníky, mokré sprchy od piva, 
popelnice. Tím jsme se proslavili spíš, nyní se zvedá fot-
bal i místní chování. Myslím, že jsme daleko větší gen-
tlemani než v minulosti, ale této nálepky se asi ještě ně-
jaký rok nezbavíme. Hodně kluků, co přijdou do kabiny, 
už minulost nezná, a proto, když nás podobnými slovy 
oslovují protihráči, tak si to někdy nedokáží spojit. 

Nedávno jsem se bavil s panem starostou a říkal mi, 
že vedení fotbalu investuje hodně energie do mláde-
že. Je možné, že bychom měli ve Strání vyhlášenou 
fotbalovou školu?
Je to věc, ve které bych se chtěl v budoucnu dost an-
gažovat. Investuje se dost, ale tady musím být trochu 
kritický. Myslím, že kdyby více správných lidí spojilo své 
síly, tak můžeme dosáhnout lepších výsledků a podmí-
nek pro naše kluky. Hodně se mi líbí styl Pavla Tótha, 
který nastavil systém, jenž funguje, a děti pod ním hra-
jí výborný fotbal. Tuším, že už i první hodně šikovnou 
vlaštovku (Radima Zámečníka - Brůška) posíláme do 
Slovácka. Tohle bychom měli podpořit jak finančně, tak 
i fyzickou pomocí.

Teď možná jedna méně příjemná otázka, ale myslím, 
že by měla padnout. Slyšel jsem i názory, že takový 
postup už úplně odstřihne domácí hráče od A týmu. 
Že to může být podřezávání vlastní větve.
Já to vidím jinak. Jsem strašně rád za comeback Pat-
rika, Jarda Mimochodek na pravé straně obrany to je 

jistota. Na levé straně ukazuje někdy neuvěřitelné věci 
Tomáš Haloda. Michal Bruštík, je žolík k nezaplacení, 
často rozhoduje důležité zápasy. Lukáš Tomanec a já 
jim kryjeme záda zezadu, to už je nás šest. Čekáme na 
uzdravení Jožky Kolaji a velké ambice dáváme do dvoj-
čat Čaňových, které nám od mala v žáčcích mazlil pan 
Audy. Já to vidím tak, že v divizi budeme mít tutově 
nejvíc odchovanců. :-) Všichni budeme jen rádi, když 
tento počet do budoucna poroste.

Plánujete i nějaké doprovodné akce? Třeba besedu s 
našimi fotbalisty - žáky z přípravky? Přece jen může 
být fakt, že hrajeme relativně vysoko určitý druh 
motivace.
Můj názor je stejný jako u předešlé otázky o mládeži. 
Musíme do toho dát mnohem víc energie, ti špunti 
nám to milionkrát vrátí!

Vidím, že tomu opravdu věříš. Proto tedy poslední 
otázka. Postup do divize je pro A tým bezpochyby 
obrovský úspěch a je za ním určitě kus tvrdé práce. 
Ovšem předpokládám, že se díváte i dál. Kam mys-
líš, že straňanský fotbal jde? Za čím? Co je týmovým 
snem? :)
Havlíčkův Brod je přes 200 kilometrů, dál se zatím asi 
nedíváme, pak tam jsou už Čechy. :-) Těšíme se na nové 
výzvy, uvidíme, jak poskládáme tým a na co to bude 
stačit. Myslím, že všichni teď žijeme MOL Cupem, což je 
národní pohár. 16. května máme doma v předkole Bze-
nec, vítěz si to doma rozdá s Hanáckou Slávií Kroměříž. 
Tohle je náš aktuální cíl a přejeme si, ať si ho jdete užít 
společně s námi.
Děkuji za rozhovor Tondo. Myslím, že je to také dal-
ší obrovská příležitost ukázat, že ve Strání - Květné 
něco umíme a za to vám patří velký dík. Přeji hodně 
úspěchů celému týmu a nejen týmu, ale celému do-
mácímu fotbalu napříč všemi mužstvy. Myslím si, že 
i na nich a jejich podpoře bude stát míra odpověd-
nosti, jak se vlajkovému Áčku povede. Tak hodně 
štěstí a ať to jde podle plánu. 

Ptal se za nás Antonín Reňák

SPORT
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Setkání 
harmoniká a heligonká
V sobotu 10. června se na nádvoří Zámečku uskuteč-
nil již 14. ročník této kulturní akce, které se zúčastnilo 
více jak 20 účinkujících (jednotlivci a skupiny) jak ze 
SR (Myjava, Nitra), tak z Moravy (Žamberk, Brno aj.). 
Potěšující byl zájem mládeže, která se věnuje hře na 
tento hudební nástroj jak z naší ZUŠ Strání, tak ze sou-
sedních obcí Horní Němčí a Komňa.
V hlavním programu předvedl každý účinkující 2-3 
skladby, které nejsou soutěžní. Hlavní cenou je po-
tlesk přítomných diváků, kterých bylo téměř 200. Po 
skončení hlavního programu následovala zábava, 
kde podle možností vystoupili všichni účinkující.
Rádi bychom touto cestou poděkovali všem míst-
ním harmonikářům a heligonkářům, kteří se letošní-
ho ročníku zúčastnili. Děkujeme také moderátorovi 
M. Záleskému, vedení obce Strání, pracovníkům MH 
a zaměstnancům restaurace Zámečku za zajištění 
občerstvení.
Příští již 15. ročník by se měl konat 30. června 2018. 
Rádi bychom uvítali větší zájem místních harmoni-
kářů, aby se přihlásili a svým vystoupením inspirovali 
naši mládež ke hře na krásný hudební nástroj. 

Za organizátory obce, spolek SPOKOS Antonín Zámečník

B�ecký závod 
CUTT Bílé Karpaty
V sobotu 20. 5. 2017 se uskutečnil již 2. ročník běhu 
Czech Ultra Trail Tour, který je složený ze tří závodů 
Bílé Karpaty, Jeseníky a Beskydy. První závod se běží 
vždy u nás v Bílých Karpatech, mimo jiné i v katast-
ru naší obce Strání. Také letošní ročník se krásně vy-
dařil, a to i zásluhou nás-místních lidí, kteří v rámci 
organizace zajišťujeme občerstvovačky na různých 
místech, za což všem patří velký dík.  Dále je třeba 
poděkovat místním fotografům, obci Strání za finanč-
ní podporu, kterou jsme „proměnili“ ve straňanské 
vdolečky (měly velký ohlas), a dále o. s. SMEDOMA 
za zapůjčení aparatury. Je skvělé, že Marek Navrátil-
-hlavní organizátor CUTT  pořádá  tento běžecký zá-
vod v místním kraji, což je pro naši obec určitě velký 
přínos nejen v oblasti turismu. O to víc nás potěšilo, 
když závodníci z celé ČR-SR měli jen pozitivní zážitky, 
dokonce se jim u nás líbilo více než v Beskydech, či 
Jeseníkách. Další info o závodu naleznete na http://
cutt.cz/bile-karpaty-2017/
Za organizační team všem děkuju. 

Sabína Kolajová Popelková

Bikrosa David Pagá 
ze Strání tvrtý v Evrop
ěě

Děkujeme Davidovi Pagáčovi a jeho rodině za skvě-
lou reprezentaci obce, kdy na Mistrovství Evropy BMX 
obsadil výborné 4. místo. Přejeme mu hodně podob-
ných úspěchů jak na domácí tak i zahraniční scéně.

Antonín Reňák, místostarosta

SPORT KULTURA
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Pokud jste v pátek 14. 7. ve večerních hodinách ne-
zůstali doma a navštívili nádvoří na Zámečku, byli 
jste u události, která je v našich končinách v poslední 
době určitě ojedinělá. Ne, že by snad o autorská CD 
byla v poslední době nouze, ale co se rockových vod 
týče, od posledního CD kapely Sacchie Phantes „Ne-
zlob mě“, nepřiplula do tohoto rybníka žádná nová 
rybka. Změnit se to rozhodl David Smetana, který 
na svém autorském nosiči nazvaném „Do neznáma“ 
poslední rok a půl spolupracoval s místním rodákem 
Honzou Grebíkem a Ivošem Ledabylem, který je kyta-
ristou Argemy. 
I když byl začátek akce stanoven na 19:30, první ná-
vštěvníci se začali na nádvoří objevovat už v 7 hodin 
večer. Hudebními hosty celého večera byla Úžasná 
dvojka a DJ Novas. „Jelikož CD obsahuje jen 10 písni-
ček, bylo by pro mě nemožné mít celý večer ve vlastní 
režii. Jelikož jsem s Úžasnou dvojkou jako baskytaris-
ta zažil hodně vydařených akcí a „úžasných“ večerů, 
byli pro mě kluci jasná volba“ dodává David. 
Po prvních dvou hodinách akce vyplněných písnička-
mi Úžasné dvojky a diskotékou DJ Novase přišlo na 
řadu to, na co se asi těšili všichni přítomní, ale nejví-
ce určitě David. Po ukázce prvních 4 písniček z alba si 
David na pódium přizval svého bratra Adriana, s nímž 
si zazpíval píseň Půlnoc zavírá, a svého strýce Jana „Ja-
nových“ a mohlo se začít křtít. K výběru kmotrů Da-
vid dodává: „Už od malička jsem oba pozoroval, když 
zpívali ve svých kapelách a tvořili své vlastní písničky 
a tak nějak podvědomě jsem věděl, že tohle je to, co 
bych chtěl jednou zkusit. I když možná nevědomky, 
určitě můžou za to, že jsem si chtěl taky já vyzkoušet 
tuto roli. Ale to, že z toho bude jednou mé vlastní CD, 
by mě tehdy ani nenapadlo.“
Dalším hostem večera byla Barča Popelková, která 
si s  Davidem zazpívala československý duet Chybíš. 
„Jedná se o písničku, kterou si na své poslední CD 
s  mým laskavým svolením půjčila Argema, a jelikož 
Ninka Balková, se kterou jsem duet původně nahrál, je 
v 7 měsíci těhotenství, a křtu se tedy nemohla zúčast-
nit, jsem ohromně vděčný Báře, že do toho šla, i když 
se vůbec nejedná o lehkou písničku a na zvukovou 
zkoušku jsme neměli čas. Hodně by mě mrzelo, kdyby 
zrovna tato písnička nemohla na křtu zaznít, protože 
podle mnohých posluchačů se jedná o nejlepší „kus“ 
z alba,“ říká David. 

I když se kvůli velkému počtu ubytovaných hostů na 
Zámečku akce mohla protáhnout pouze do půlnoci, 
velký počet hostů, kterých přišlo více než 150, a vý-
borná atmosféra vypovídá o tom, že se jednalo o akci 
více než povedenou. „O tom také svědčí fakt, že i když 
jsme oficiálně museli skončit už kolem půlnoci, po-
slední účastníci se domů dostali až v brzkých ranních 
hodinách.“ uzavírá David. 
Kdo z vás tuto vydařenou akci nestihl, může si zakou-
pit Davidovo cédéčko v Infocentru, cena je 170,-.

Jan Mimochodek

Do neznáma
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Divadelníci dobyli Evropu
V sobotu 22. dubna 2017 uvedl Divadelní soubor Kar-
la Högera premiéru francouzské komedie s názvem 
„Ať žije Bouchon“. Režie se ujal Miloš Záleský a do 
4  hlavních rolí obsadil jak zkušené ochotníky Věrku 
Hlouškovou a Michala Reňáka, tak i dva téměř no-
váčky Romana Tomáše a Martina Fišera. Všichni čtyři 
si zaslouží velkou pochvalu, byli úžasní! A o co v této 
téměř absurdní frašce šlo? 
Bouchon je malé francouzské městečko kdesi ve vnit-
rozemí. Všichni jeho obyvatelé již dávno odešli a tele-
fonní budka slouží jako víceúčelový společenský sál. 
Starosta Jacques se ze všech sil snaží vyždímat z Bru-
selu co možná nejvíce dotací v rámci evropského spo-
lečenství, a to společně se svou sekretářkou Odette 
a bratrem Nicolasem (který ve svých pětadvaceti le-
tech ještě stále chodí v krátkých kalhotách a s taškou 
na zádech, protože je jediným žákem místní školy). 
Vypracovává proto množství nesmyslných projektů. 
Když se objeví Robert, inspektor vyslaný z Bruselu, 
rozhodne se Jacques vyhlásit Bouchon dvacátým šes-
tým státem evropského společenství a sám sebe za 
jeho prezidenta. 
Tato barevná komedie plná zvratů a osobitého hu-
moru dvou nejhranějších současných francouzských 
autorů slaví více než deset let velké úspěchy u paříž-
ského publika a ve Strání si našla také stovky nadše-
ných diváků. Kdo přišel, určitě nelitoval!
Děkuji jménem obce Strání divadelníkům a všem od 
režiséra přes herce až po osvětlovače a nápovědu 
za to, že dělají kulturu v naší obci pestrou. Celému 
souboru přeji hodně úspěchů s komedií i v soused-
ních obcích. A již teď se těšíme, s čím nás překvapíte 
napřesrok.

Barbora Macková

KULTURA

Narozené dti 
Tereza Nožičková, Jakub Mikláš, Matyáš Popelka, Na-
tálie Zderčíková, Viktor Havlík, Laura Karasová, Ellen 
Zámečníková, Ondřej Kapusta, Jáchym Grebík, Adéla 
Janošíková, Andělka Zetková, Maxmilián David

Zemelí obané
Pavel Popelka, Marie Grebíková, Jan Zetka, Josef 
Mikláš, Jan Knotek, Miroslav Janovský, Josef Paulina, 
Lubomír Kubiš, Vlasta Žajglová, Ludmila Popelková, 
Anežka Bruštíková

Vítání obánk
V neděli 11. června 2017 jsme v obřadní síni Zá-
mečku ve Strání přivítali do života 10 novorozených 
dětí. Jaká jim rodiče vybrali jména: Dominik, Mia, 
David, Petr, Matyáš, Viktor, Natálie, Jakub, Tereza 
a  Dominik. Dětem zarecitovaly básničky a zazpíva-
ly ukolébavky Markétka, Anetka, Lukášek a Maruš-
ka a děti ze Straňánku zatančily zvesela o trnkách. 
Dětem, které nám odchází do školy děkujeme za je-
jich milou účast na desítkách vítání občánků. Rodi-
čům i novorozeňátkům přejeme hodně zdraví a spo-
kojený život u nás ve Strání a Květné.

SPOLEENSKÁ RUBRIKA
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PRONÁJEM A MONTÁŽ LEŠENÍ
Více na tel. č.: 

739 640 860 nebo 728 152 771  

Pochod rodi s dtmi
V sobotu 3. 6. 2017 se uskutečnil v naší obci tradiční, 
tento rok již XXXIII. ročník Pochodu rodičů s dětmi, vě-
novaný památce zakladatelů pochodu. Start, jak je již 
zvykem, začínal u Sklárny Květná a trasa dále pokra-
čovala přes různá stanoviště až na chatu Šajba. Trasy 
byly tři, pohádkový les, kočárková a turistická trasa 
(tato vedla přes Velkou Javořinu). Celou trasu „obsa-
dily“ různé pohádkové   a jiné zajímavé postavičky. 
Na konci-na chatě Šajba pak na všechny čekaly ještě 
další atrakce - šermíři, hasiči, střelba ze vzduchovky, 
špekáček na opečení a kapela k tanci i poslechu Flo-
wer Creek. Tento rok se role uvádění ujal náš mladší 
místostarosta. Akce se vydařila, počasí přálo a byla 
krásná účast, i s pořadateli kolem 900 lidí. Velké podě-
kování patří obci Strání, která akci finančně zastřešila, 
dále sponzorům a všem organizátorům, kteří to celé 
dělají s velkým nadšením.

Za organizační team, Sabína Kolajová Popelková

OSTATNÍ

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na jeho poslední cestě 

pana Antonína Halodu. 
Současně děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, 
otci Janu Surowczykovi a ročníku 1955.

Pozůstalá rodina děkuje všem, příbuzným, přátelům 
a známým, kteří se přišli rozloučit s naší maminkou 

paní Anežkou Davidovou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláště děkujeme MUDr. Končitíkové a Otci Surowczykovi. 
Děkujeme ochotným zpěvačkám, varhanici a muzikantům.

Touto cestou bychom chtěli poděkovat VŠEM, 
kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli 

v těžké životní chvíli při ztrátě našeho 
syna Josefa Paulinu, 

který tragicky zahynul v mladém věku a VŠEM, kteří se 
přišli rozloučit a doprovodit ho na jeho poslední cestě.

Smutení rubrika

Pozůstalá rodina děkuje Všem, kteří se přišli rozloučit
 s panem Josefem Miklášem 

na jeho poslední cestě. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Poděkování patří i otci J. Surowczykovi.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří doprovodili 
na poslední cestě

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

Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, 
otci Janu Surowczykovi.

Omlouváme se těm, kteří zde nenalezli své smuteční 
poděkování. Stalo tak z důvodu ztráty dat z PC info-
centra. Ozvěte se nám, rádi jej uveřejníme v příštím 
čísle Zpravodaje. 
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 Na Sýpce 
Vás srdečně zve k nákupu 

Nabízíme:
• Široký výběr z čerstvých mas: 

vepřové, kuřecí, hovězí, domácích uzenin a sýrů
• Denně čerstvé maso a uzeniny (mino pondělí)

Denně čerstvé pečivo
• Každý týdne čerstvá zelenina a ovoce

•Široká nabídka mléčných výrobků, sýrů,
 alko a nealko pití a drogerie

Využít můžete objednání pečiva a mas na telefonu
 T: +420 778 434 534

Na Vaši návštěvu se těší personál prodejny.
Otvírací doba: Po - Ne od 7.00 - 19.00 hod.

Najdete nás na adrese: Strání, Obecnice 68

Firma, zabývající se zemědělskou výrobou, odkoupí nebo veme do podnájmu
zemědělskou a lesní pudu od vlastníků ve Strání a blízkém okolí.

Nabízíme nejvýhodnější cenu na trhu s půdou,
buď formou odkupu nebo nájmu.

Veškerou potřebnou dokumentaci vyřídíme za Vás.
Volejte +420 776 349 838

ŘE
ZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ - POTRAVINY



Kalendá akcí:
29. 7. 2017
JAVORINA TOUR 
Setkání cykloturistyckých patriotů
Ve 14.00 / Velká Javorina

30. 7. 2017
SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ
Velká Javorina

5. 8. 2017
PARÍŽSKÉ LÉTO
Od 15.00 -17.00 / DĚTSKÉ ODPOLEDNE - vstup zdarma
Od 18.00 / MARKO ČAŇO & Cover Paradise, NOCA
                        JAZZ ZA BUKEM, FLOWER CREEK    
Květná - areál DTJ / vstup 50Kč

25. 8. 2017
X. SETKÁNÍ PĚVECKÝ SBORŮ VE STRÁNÍ
Účinkují: Mužský pěvecký sbor z Kunovic, Mužský 
pěvecký sbor z Mutěnic, Ženský pěvecký sbor Netáta 
ze Strání, Vlčnovské búdové umělkyně z Vlčnova, 
Mužský pěvecký sbor S.E.N. ze Strání 
Během večera programem provází CM Strýci
Od 19.30 hod. / Nádvoří na Zámečku

27. 8. 2017 
POD JAVORINŮ
XVI. FESTIVALU DECHOVÝCH HUDEB
Účinkují: Mladá muzika  Šardice, DH Lieskovanka,  
DH Dubňanka, DH Javorinka, DH Vacenovjáci, 
DH Straňanka, Pořadem  provází: Karel Hegner
Po skončení festivalu budou k tanci a poslechu 
hrát do 24.00 hod. Vacenovjáci.
Od 14.30hod. / Nám. U Zámečku ve Strání

15. - 17. 9. 2017
STRAŇANSKÉ HODY 2017
Pá 15. 9. / Hodová zábava se skupinou FOCUS rock   
                            - Zámeček
So 16. 9.   / Hodové dostaveníčko a taneční zábava 
                         s DH Javorinka ze Strání
Ne 17. 9. / Slavnostní hodová mše svatá 
                            – kostel Povýšení Sv. Kříže
                            Koncert DH Žadovjáci s oblíbenými sólisty
                            Lenkou Královou, Olgou Baričičovou, Fran-
                          tiškem Sukupem a Miroslavem Surkou st.                                 
                            Taneční zábava s DH Žadovjáci 

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 24. 7. 2017
Redakční rada: Ing. Antonín Reňák, Barbora Macková, Marcela Schönbaumová, Ing. Michaela Luzarová, Mgr. Zuzana Popelková, Ing. Radka 
Breznická, MgA.  Jan  Mimochodek / Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou 
správnost zodpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Za jazykovou úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. Uzávěrka 
příštího čísla bude zveřejněna na obecních stránkách www.strani.cz / Příspěvky osobně na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@ strani.cz

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

Fotografie přední strana:
Květná (foto: Petra Závodná - Hajdůchová)
Fotografie přední vnitřní strana:
1 - 3. Setkání mikroregionu Bílé Karpaty (foto: Barbora Macková)  / 4 - 5. Setkání Harmonikářů a Heligonkářů (foto: 
Barbora Macková) / 6.  Divadlo „Ať žije Bouchon“ (foto: Barbora Macková) / 7.  Slavnostní pasování čtenářů (foto: 
Barbora Macková) 
Fotografie zadní vnitřní strana:
1 - 6. Oslavy osvobození - vojensko-historický den (foto: Barbora Macková) / 7 - 8. Vítání občánků (foto: Barbora 
Macková)
Fotografie zadní strana:
1 - 5.  Pochod rodičů s dětmi (foto: Barbora Macková) / 6. ZUŠ OPEN (foto: ZUŠ Strání)   

KALENDÁ AKCÍ
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