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Radostné Svátky vánoční a  mnoho úspěchů v roce 2017 Vám přejí
Antonín Popelka-starosta, Antonín Bruštík-místostarosta, Ing. Antonín Reňák-místostarosta

členové obecní rady a zastupitelstva, pracovníci obecního úřadu, 
místního hospodářství a restaurace Zámeček
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Blíží se konec roku, a proto si udělejme malou rekapi-
tulaci dokončených investičních akcí.

- rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ a ZUŠ
- rekonstrukce sociálních zařízení v pravém křídle 
ZŠ Strání.
- rekonstrukce elektroinstalace a topení v MŠ Strání
- nové oplocení v MŠ Květná
- vybudování nové místní komunikace v  ulici U Kla-
nečnice ve Květné
- odvodnění a rozšíření nového hřbitova
- nové dveře a balkóny v  bytovém domě č. 795 
ve Květné
- nový chodník mezi ulicí Záhumenice a lékárnou
- oprava střechy na DPS ve Strání
- rekonstrukce veřejného osvětlení z programu EFEKT
- investice a opravy  na vodním hospodářství (přečer-
pávací stanice) 
  

Všechny tyto práce byly dokončeny v termínu, u ko-
munikace a chodníku bude dokončena zahradní 
úprava na jaře s osetím travního semena. 
V  celkovém součtu jsme proinvestovali bezmála 
20 milionů korun.
Tímto chceme poděkovat všem, kteří byli po dobu 
některé realizace omezeni, za pochopení a vstřícnost.

O dalších plánovaných investicích na rok 2017 Vás bu-
deme informovat v příštím čísle Zpravodaje.

Antonín Popelka, starosta

Pehled dokonených investiních prací za rok 2016
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Nová Hora - 
výstavba nových domk 
V měsíci listopadu proběhla informativní schůzka se 
zájemci o výstavbu rodinných domů v  lokalitě Nová 
Hora. Se zájemci jsme debatovali o představách vý-
stavby jak ze strany Obce Strání, tak o představách 
a požadavcích ze strany žadatelů.
Schůzka měla pozitivní charakter a konstruktivní 
průběh. Dostavilo se 15 vážných zájemců, kteří se 
nejvíce zajímali o cenu pozemku za m2 a dále o to, kdy 
začnou práce na zasíťování parcel,
od kdy se budou parcely rozprodávat a podle jakého 
klíče.
Domluvili jsme se na dalším setkání po projednání 
a schválení všech důležitých bodů   zastupitelstvem 
obce.
Víme, že čas „nás tlačí“, proto se budeme tímto 
záměrem intenzivně zabývat a nic nám nebude 
bránit na  jaře v  rozjetí tohoto dlouho očekávaného   
projektu.

Antonín Popelka, starosta

Vá�ení spoluobané
Na závěr roku 2016 se chci ohlédnout a udělat Vám 
malou rekapitulaci.

V tomto roce byly v naší obci Strání provedeny inves-
tiční akce, mezi něž patří opravy cest, protipovodňo-
vá opatření, rozšíření nového hřbitova, základní škola 
elektroinstalace a výměna oken a dveří. Vše proběhlo 
na základě řádného výběrového řízení, čímž se ušetři-
lo množství peněz, které přísluší všem občanům obce 
Strání. Díky tomu, že je na tom obecní úřad dobře po 
ekonomické stránce, jsme si mohli dovolit postavit na 
náměstí umělou ledovou plochu.
Jsem rád, že se tak velká akce uskutečnila a projekt 
podpořili radní v  čele se starostou obce a zastupiteli 
obce Strání.
Umělé kluziště bude na náměstí otevřeno pro děti i do-
spělé, a to od listopadu až do fašanku, aby se mohlo 
v plné míře využít.
Zmiňuji to vzhledem k očekávané kritice, neboť se 
vždy najdou tací, kteří budou poukazovat na to, že 
jsme mohli peníze využít na něco jiného, jako např. na 
investice nebo opravy obce, ale to bychom nikdy nic 
neudělali pro vyžití občanů naší obce. 
Píši to proto, že i ti největší vizionáři světa měli vždy 
podporu vedení, a proto mohli svoje plány, které by jiní 
nikdy neudělali ani nenavrhli, proměnit v realitu. 

Na závěr Vám chci popřát   klidné prožití vánočních 
svátku a všechno nejlepší do nového roku 2017.
 

Vaše náměty a připomínky pište na e-mail: mistosta-
rosta1@strani.cz nebo volejte na +420 602 710 900.

Jsem tu pro Vás.

Antonín Bruštík, Místostarosta obce Strání

Informace o nezamstnanosti
V měsíci  07/2016  bylo  ze Strání evidováno na úřadu 
práce 79 uchazečů  o zaměstnání.
Pro porovnání v procentech:
Celkově na Uherskohradišťsku 
- nejméně Tučapy – 2,21 %, nejvíce  Vyškovec – 11,11 %
Strání –  3,22 %
Nivnice - 3,04 %
Dolní Němčí – 3,78 %
Uherský Brod – 4,03 %

V měsíci 09/2016 bylo ze Strání evidováno  na úřadu 
práce 71 uchazečů o zaměstnání.
Celkově na Uherskohradišťsku 
– nejméně Vápenice – 2,21 %, nejvíce Vyškovec – 13,13 %
Strání – 2,85 %
Nivnice – 2,86 %
Dolní Němčí – 3,00 %
Uherský Brod – 3,61 %

Antonín Popelka, starosta
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Na jaře roku 2017 začnou terénní práce na nové katastrální 
mapě v části intravilánu (zastavěného území) katastrálního 
území Strání, tedy na části území, kde se neprovádí kom-
plexní pozemková úprava.
Na rozdíl od katastrální mapy vzniklé při pozemkových 
úpravách, kterou tvoří projektant v  kanceláři a vlastník ji 
následně schvaluje či uplatňuje své připomínky, při tomto 
„novém mapování“ vlastníci sami určují a trvale označují 
nesporné hranice svých pozemků, které budou následně 
katastrálním úřadem zaměřeny a zaneseny do nové katas-
trální mapy!
V předstihu min. jednoho týdne dostane každý vlastník ne-
movitosti pozvánku s určením dne, hodiny a místa setkání 
se „zjišťovací“ komisí tvořenou zástupci katastrálního úřadu 
a obce, s výzvou k trvalému označení vlastnických hranic. 
V určený den vlastníci projdou s komisí zjišťovanou vlastnic-
kou hranici a člen komise barevnou značkou označí lomové 
body hranice určené vlastníky. Takto vyšetřený stav se po-
značí do šetřícího náčrtu a soupisu nemovitostí a vlastník ho 
potvrdí svým podpisem. 
Pro rychlý a zdárný průběh zjišťování hranic je nutná shoda 
sousedících vlastníků na společné hranici. Jestliže se vlastní-
ci neshodnou na průběhu hranice, v nové katastrální mapě 
bude tato hranice vyznačena jako sporná podle dosavadní-
ho stavu katastru a vlastníci budou upozorněni na možnost 
tento spor řešit soudní cestou. 
Součástí zjišťování hranic je i šetření obvodů budov a druhu 
a způsobu využití pozemků. Vlastníci, kteří dosud neohlásili 
katastrálnímu úřadu novou budovu či změny obvodu stáva-
jící budovy, které podléhají evidenci v katastru nemovitostí 
(např. rodinné domy, rekreační objekty, samostatně stojící 
technické a hospodářské budovy), budou komisí vyzváni, 
aby tak učinili do 60 dnů. Rovněž v případě vyšetřené trvalé 
změny zemědělského pozemku (např. orná půda, zahrada) 
na nezemědělský (např. ostatní plocha, zastavěná plocha), 
bude vlastník komisí vyzván k doložení souhlasu s vynětím 
ze zemědělského půdního fondu.
Závěrem několik poznámek:
a) výše uvedená činnost tvorby nové katastrální mapy se 
odborně nazývá „obnova katastrálního operátu novým 
mapováním“ a je prováděna na základě § 41 katastrálního 
zákona č. 256/2013 Sb. a dalších prováděcích předpisů;
b) jednotlivé etapy tvorby nové mapy (termíny jsou proza-
tím orientační): 

1. zjišťování průběhu vlastnických hranic (únor 2017 - pro-
sinec 2017)
2. zaměření vyšetřených lomových bodů hranic (říjen 2016 
- prosinec 2017)
3. tvorba nové katastrální mapy (leden – září 2018)
4. námitkové řízení a vyhlášení platnosti (ke konci roku 2018)
c) zaměstnanci provádějící „obnovu operátu“ jsou opráv-
něni vstupovat na soukromé pozemky dle § 7 zákona 
č. 200/1994 Sb., na žádost vlastníka předloží k nahlédnutí 
služební průkaz;
d) povinnost zúčastnit se na výzvu katastrálního úřadu 
jednání a označit nesporné vlastnické hranice vyplývá 
z § 37 katastrálního zákona č. 256/2013 Sb.;
e) trvalé označení vlastnických hranic, pokud nejsou ozna-
čeny zdí, plotem apod. je možné provést železnou trubkou 
alespoň 60 cm dlouhou, zatlučenou po úroveň terénu a 
obetonovanou tak, aby nedošlo k jejímu zarostení či poško-
zení sekaček při údržbě pozemku, nebo plastovým znakem 
(lze zakoupit u některé měřické firmy nebo ve spec. obcho-
dě). Ve zpevněných plochách (betonu či asfaltu) lze bod 
označit zatlučeným roxorem nebo nastřelovacím hřebem;
f) plná moc pro zástupce vlastníka na šetření vlastnické hra-
nice nemusí být ověřena, je však žádoucí, aby zástupce měl 
přesné informace o průběhu hranice např., po které straně 
podezdívky plotu nebo štítové zdi vede a čí plot nebo štíto-
vá zeď je apod.
Z pohledu katastru nemovitostí se jedná o mimořádné dílo, 
které se v tomto rozsahu v katastrálním území Strání prová-
dělo naposledy v roce 1828 v době tvorby mapy stabilního 
katastru, ze které vychází i dosud platná katastrální mapa. 
Výsledkem nového mapování bude katastrální mapa od-
povídající skutečnému stavu v terénu, zobrazující hranice 
pozemků, obvody budov a další prvky polohopisu s nejvyš-
ší požadovanou přesností. 
Na základě těchto informací si lze jen těžko představit vlast-
níka nemovitosti, který by se zjišťování průběhu hranic ne-
zúčastnil a ignoroval možnost mít v katastru nemovitostí 
přesně evidovány své nemovitosti a tím předešel případ-
ným sporům o vlastnickou hranici pro sebe i další generace 
vlastníků. 

Hana Jantošovičová
ředitel Katastrálního pracoviště Uherský Brod

Nová katastrální mapa 
v zastavné ásti katastrálního území Strání
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Plast
1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte 
čárový kód. Pod čárový kód napište např. fixem Vaše 
číslo popisné pro případ odlepení čárového kódu. 
Čárové kódy, které jsou nalepené ještě před plněním 
pytle, lépe drží. 
2. Do pytle třiďte veškeré plasty – např. plastové sáčky 
od těstovin, od bonbónů, lahev od jaru, od šampo-
nu, přepravní fólie od PET lahví, sešlápnuté PET lah-
ve, kelímky od jogurtu - nemusí být vymyté, není to 
ekologické. Stačí, když budou důkladně vyškrabané. 
Opravdu vše co je plastové. Do pytle s plasty můžete 
dávat i nápojové kartony (krabice od mléka, od džu-
su). Prosím nechte zbylé mléko z krabic vykapat a kra-
bice sešlápněte. 
3. Až bude hmotnost pytle mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel 
zavažte a postavte před dům v den svozu tříděného 
odpadu.
UPOZORŃUJEME OBČANY, ABY DODRŽOVALI UVE-
DENÉ HMOTNOSTI PYTLŮ. V případě že je pytel těž-
ší, hrozí jeho protrhnutí při svozu nebo u vážení a 
navíc v  případě vyšší hmotnosti pytle nedokáže 
program slevu vypočítat.

Větší plasty např. bedna na hrozny, které se nevejdou 
do pytle, polepte čárovými kódy a oblast kolem čá-
rového kódu dobře označte, ať se nepřehlédne. Po-
lystyren, je-li to možné, svažte do balíku. Rozlámaný 
polystyren dejte do samostatného pytle. V den svozu 
tříděného odpadu postavte před dům.

Papír
A. Pokud třídíte papírové obaly (obaly od mouky, 
cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýrů, obálky, 
krabice od bot…), tak…
1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte čá-
rový kód. Pod čárový kód napište např. fixem Vaše 
číslo popisné pro případ odlepení čárového kódu. 
Čárové kódy, které jsou nalepené ještě před plněním 
pytle, lépe drží.
2. Do pytle třiďte veškerý papír – obaly od mouky, 
cukru, krabičky od léků, sušenek, cereálií, sýrů, obálky, 
krabice od bot, časopisy, noviny, letáky atd.

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

B. Pokud třídíte pouze  tiskoviny (noviny, časopisy, 
knihy, sešity)
1. Až bude hmotnost tiskovin větší jak 5 kg, svažte 
tiskoviny do balíku a postavte v den svozu před dům.
2. Nalepte na balík čárový kód. Pod čárový kód napiš-
te např. fixem Vaše číslo popisné pro případ odlepení 
čárového kódu.
 

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

Plechovky (konzervy)
1. Na průhledný pytel někam doprostřed nalepte 
čárový kód. Pod čárový kód napište např. fixem Vaše 
číslo popisné pro případ odlepení čárového kódu. 
Čárové kódy, které jsou nalepené ještě před plněním 
pytle, lépe drží. 
2. Do pytle třiďte plechovky od potravin (např. od 
hrášku, od ananasu …), plechovky od nápojů (např. 
od piva …) a nádoby od kosmetiky (spreje).
3. Až bude hmotnost pytle mezi 5 až 10 kg, pytel zavaž-
te a postavte před dům v den svozu tříděného odpad 

Drobné elektrozařízení
Drobným elektrozařízením je myšleno elektrozaří-
zení, které se dá bez problémů vzít jednou rukou re-
spektive, které se vejde do klasické igelitové nákupní 
tašky o rozměrech 50 x 45 cm. 
1. Na igelitovou nákupní tašku nalepte čárový kód. 
Pod čárový kód napište např. fixem Vaše číslo popisné 
pro případ odlepení čárového kódu.
2. Do tašky dávejte drobné elektrozařízení (např. klá-
vesnice, myš, notebook, kalkulačka, budík, rádio, fo-
toaparát, telefon, kamera, videohry, ruční ovladače 
videoher,  set-top-box, DVD přehrávač, hračky, holicí 
strojek, fén, žehlička, toustovač, rychlovarná konvice, 
osobní váha, vrtačka, pájka, baterie …).

 Návod jak tídit vybrané odpady 
- program zodpovdného nakládání s odpady („PZNSO“) 
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Středa  21. 12. 8:00 - 12:00 a 13:00-17:00 

Čtvrtek 22. 12 8:00 - 12:00

Pátek  23. 12. ZAVŘENO

Pondělí 26. 12. ZAVŘENO

Úterý 27. 12. 8:00 - 12:00

Středa 28. 12. 8:00 - 12:00

Čtvrtek 29. 12. 8:00 - 12:00

Pátek 30. 12. ZAVŘENO

Pondělí 2. 1. 8:00 - 12:00 a 13:00-17:00

Sobota 24. 12. ZAVŘENO 

Úterý 27. 12. 13:00 - 15:00 hod.

Čtvrtek 29. 12. 13:00 - 15:00 hod.

Sobota 31. 12. 8:00 - 13:00 hod.

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

Jedlý olej a tuk
1. Jedlý olej a tuk sbírejte samostatně do PET lahví 
o minimálním objemu 2 litry (čím větší objem, tím líp).
2. Až bude PET lahev plná, nalepte na ni čárový kód, 
nad čárový kód napište např. fixem Vaše číslo popisné 
pro případ odlepení čárového kódu a postavte ji před 
dům v den svozu tříděného odpadu. 

Upozornění – výměna odpadových nádob
Ke každému obydlenému domu v  naší obci je 
přidělena odpadová nádoba o obsahu 120 l. V případě, 
že v jedné domácnosti žije a hradí částku za odpady 
pět a více osob je možnost nádobu o obsahu 120 l 
vyměnit za větší nádobu o obsahu 240 l.
V případě změny počtu osob na méně než pět je po-
vinnost majitele domu na tuto skutečnost upozornit 
odpovědného pracovníka obecního úřadu a tuto ná-
dobu vyměnit na sběrném dvoře za menší.

Nádoby na odpad lze vyměnit na sběrném dvoře ve 
Květné v úterý a ve čtvrtek v době od 13:00 -15:30 hod. 
a v sobotu od 8:00 -13:00 hod.

Michaela Grebíková

Uplatnní slevy 
na poplatcích za odpady
Dle obecně závazné vyhlášky č. 2/2015 o místním 
poplatku za provoz systému shromažďování, sběru, 
přepravy, třídění, využívání a odstraňování komu-
nálních odpadů, účinné do 1. 1. 2016, lze uplatnit 
osvobození a  úlevu na poplatku v  případě, že se 
poplatník na území obce zdržuje v  příslušném 
kalendářním roce méně než 3 měsíce z  důvodu 
dlouhodobého pracovního nebo jiného pobytu 
v zahraničí. 
Je nutné vyplnit ČESTNÉ PROHLÁŠENÍ a doručit jej 
na Obecní úřad ve Strání. Tiskopis na uplatnění sle-
vy je k dispozici na webových stránkách obce nebo 
Obecním úřadě ve Strání. Vyplněný tiskopis vraťte 
nejpozději do 31. března 2017.

Michaela Grebíková

Obecní úad -
provozní doba bhem Vánoc

Provoz sbrného dvora 
v období vánoních svátk
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 Program vánoních 
bohoslu�eb v kostele 
Povýšení sv. Kí�e ve Strání
24. 12. So / Štědrý den
8:00 - 13:00 / možnost si vzít v kostele světlo z Betléma
15:00 / vánoční mše pro rodiny a děti
22:00 / mše sv. ze Slavnosti narození Páně - „Půlnoční“

25. 12. Ne / Slavnost Kristova narození
7:30 hod. / mše svatá
9:00 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá

26. 12. Po / Svátek sv. Štěpána
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
17:00 hod. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ

27. 12. Út  / Svátek sv. Jana Evangelisty
17:30 hod. / mše svatá s žehnáním vína

28. 12. St. / Svátek betlémských Mláďátek
17:30 hod. / mše svatá

29. 12. Čt. 
7:00 hod. / mše svatá

30. 12. Pá
17:30 hod. / mše svatá

31. 12. So / Svátek sv. Silvestr
16:00 hod. / mše svatá s poděkováním za uplynulý rok

1. 1. Ne / Nový rok
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
17:00 hod. /mše svatá

Piznání 
k místnímu poplatku za psa
Na základě zákona č. 565/1990 Sb. o místních poplat-
cích ve znění pozdějších předpisů a Obecně závazné 
vyhlášky obce Strání č. 2/2010 o místních poplatcích 
je povinnost držitele psa přihlásit a následně uhradit 
místní  poplatek ve výši 200,-- Kč za rok.
Poplatek ze psů se platí ze psů starších 3 měsíců. 
Od poplatku ze psů je osvobozen držitel psa, kterým 
je osoba nevidomá, bezmocná a osoba s těžkým 
zdravotním postižením, které byl přiznán III. stupeň 
mimořádných výhod podle zvláštního právního 
předpisu, osoba provádějící výcvik psů určených 
k doprovodu těchto osob a osoba provozující útulek 
zřízený obcí pro ztracené nebo opuštěné psy nebo 
osoba, které stanoví povinnost držení a používání 
psa zvláštní právní předpis. Poplatek k  místnímu 
poplatku za psa pro rok 2017 je nutné uhradit 
nejpozději do 31. 3. 2017. 
Poplatek ze psů platí držitel obci příslušné podle mís-
ta trvalého pobytu nebo sídla. Obec Strání dlouhodo-
bě drží poplatek za psa na spodní hranici stanovené 
zákonem. I v nedalekém okolí jsou obce a města, kte-
ré mají poplatek stanovený na částce několikanásob-
ně vyšší než v naší obci. Tímto způsobem se snažíme 
vycházet majitelům psů vstříc a proto předpokládá-
me, že držitelé psů dostojí své zákonné povinnosti 
a zákonný poplatek uhradí

Michaela Grebíková

Setkání se seniory
Ve čtvrtek 8. 12. uspořádala Obec Strání setkání 
našich spoluobčanů nad 80 let. Přišlo jich přes 40 
a moc hezky si na Zámečku pobesedovali.
Vystoupení Straňánku z MŠ Strání bylo krásnou třeš-
ničkou na dortu.

ZPRÁVY Z OBCE FARNOST
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Informace z knihovny: 
Po mateřské dovolené se Vám opět hlásím z knihovny ve 
Strání. 
 Potřebujete nějakou knihu, která není v  našem fondu? 
Můžu Vám ji sehnat přes Meziknihovní výpůjční službu. 
Spolupracuji s  knihovnami, a to s  knihovnou Bedřicha 
Beneše Buchlovana v  Uherském Hradišti, s  Krajskou kni-
hovnou Františka Bartoše ve Zlíně,  s Moravskou zemskou 
knihovnou Brno, Krajskou  knihovnou Havlíčkův Brod, 
Vědeckou knihovnou v Olomouci a s Národní knihovnou 
v Praze. 
 Výpůjční služby Vám zajistí neomezený přísun četby přes-
ně podle Vašeho vkusu a nálady. Báječná věc. Pohodlná 
a praktická. Celoroční registrační poplatek je u dospělých 
čtenářů 60,- Kč. 
Důchodci, studenti a děti to mají za 40,- Kč. Celoroční re-
gistrační poplatek je nižší než běžná cena, kterou byste za-
platili za jedinou knihu v knihkupectví. Navíc po uplynutí 
výpůjční doby se Vám doma opět uvolní místo pro další 
zajímavé knížky. Výpůjční lhůta je stanovena knihovním řá-
dem knihovny – knihy 1 měsíc, časopisy 14 dní. Po uplynutí 
výpůjční lhůty je možné si výpůjčku prodloužit, nežádá – li 
o ni jiný uživatel. Uživatel má možnost požádat o rezervaci 
půjčeného dokumentu. Uživatel je povinen vrátit vypůjče-
ný dokument v takovém stavu, v jakém si jej vypůjčil. Jaké-
koli poškození či ztrátu je povinen knihovně uhradit. 
Z našeho fondu si určitě vyberete. Najdete zde i čísla časo-
pisů nových, které budou od ledna k dispozici: 
Burda, Praktická Slovenka, Kreativ, Zdraví Květy, Katka, 
Vlasta, 100+1, Svět motorů, Receptář, Chatař a  Chalu-
pář, Zahrádkář, Domov, Moderní byt,  Bílé Karpaty, ABC, 
Zvuk, Živá historie, Mateřídouška, Lidé a  Země, Méďa 
Pusík, Čtyřlístek, Čtyřlístek speciál
noviny: Slovácký deník, Dobrý den s Kurýrem. 
Dále najdete v  knihovním fondu domácí i zahraniční 
beletrii, dětskou literaturu, scifi a fantasy, hobby publikace, 
slovníky a populárně naučnou literaturu. 

„Ideální“ knihovna se stará o lidi. Je provázena s životem 
v dané obci tak, že se pro něj stává nepostradatelnou. „Ide-
ální“ knihovna je taková knihovna, které si lidé ani pořádně 
nevšimnou, protože je pořád na svém místě a vždycky má 
to, co potřebují. 
(Z knihy „Dewey – Kocour z knihovny, který okouzlil celý 
svět“ od Vicki Myron)

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Novinky z knihovny:
Beletrie: 
Skrytá láska -  Cartland, B.
Ďáblova pečeť - Tremayne, P.
Sedm sester -  Riley, L.
Listy z Provence - Horníček, M.
Zažehnutá jiskra - Barnett, K.
Sbohem Piccadilly - Harrod- Eagles, C.
Pařížské rekviem - Riedová, E. 
Skandální zásnuby - Callen, G. 
Mandlovník - Cohen Corasanti, M. 
Navždy a věčně - Armentrout, J.
Jednou tě najdu - Elks, C.
Zavřená truhla - Hannah, S.
To prší moře - Třeštíková, R.
Vůně života - Keleová – Vasilková, T.
Laskonky - Nesvadbová, B.
Na Slovácku po slovácku - Popelka, P.
Totožnost neznámá - Robb, J.D.

Dětská literatura:
Harry Potter a prokleté dítě - Thorne, J.
Jak Bubáček potkal Bubáka - Krolupperová, D.
Zlaté jablko - Miller, M.
Hokejová pohádka - Žáček, J.
Knihovnické pohádky - Pospíšilová, Z.
Záchranářské pohádky - Pospíšilová, Z.
Jed červeného leguána - Brezina, T.
Medvědi. Velká obrázková knížka - Suess, A.
Zanzibar jak vyšitý - Dráčková, R.
Herkules a strašidla - Dvořáková, A.
O Záhořovi, prasátku s kníry - Binar, I.
Komodo - Sís, P.

Naučná literatura: 
Simply speaking pro středně pokročilé - Kuzmová, A.
Tarot: jak si vyložit poselství karet - MCCormack, K.
Obyčeje a slavnosti v české lidové kultuře - Večerková, E.
Česká paměť  - Šustrová, R.
Václav II. král na stříbrném trůnu - Libor, J.

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA A IC
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Proč slavíme ve Květné hody na sv. Martina? Tady je 
malé vysvětlení, protože starší vědí, ale mladí asi ne-
tuší, kde se tato tradice ve Květné vzala.
Bylo - nebylo – ve Květné, v malé sklářské osadě pod 
horou Javořinou.
Za starých časů se sklářské hutě stavěly vždy tam, kde 
byl dostatek dřeva. Stromy se kácely, krajina odlesňo-
vala a vrchnost měla alespoň nějaké daně z jinak neú-
rodné divočiny. Mnoho práce bylo s chystáním dřeva 
a živilo se tím i 10 koňských nebo volských povozů 
hlavně přes zimu, kdy se pece opravovaly a nevyrá-
bělo se sklo.
Na pecích se dělávalo od Velikonoc do západu slun-
ce na Sv. Martina. Takzvané „POCHOVÁVÁNÍ SVĚTLA“ 
neboli  „výhas“ bývala velká událost a také se náležitě 
slavila. 
Skláři si opatřili nějakou velikou lampu, vlastně jen 
lucernu, v níž hořel olejový kahanec, připevnili ji na 
tyč a nesli ji v čele průvodu, který se ubíral někam 
k blízkému lesu. Tam ji přivázali na vrchol stromu, aby 
ji bylo zdaleka vidět. Pod stromem pak se bavili. Pek-
lo se maso a popíjelo se. Čas plynul při dobré náladě 
a byla-li teplá noc, tak seděli až do svítání. Nakonec 
lucernu sundali a zakopali, jak říkali „pochovali světlo“
My dnes světlo již nepochováváme, ale chceme vzdát 
čest tomuto starému a krásnému řemeslu, aby nám 
ve Květné stále žilo a střípky přinášely všem štěstí.
Díky této tradici nás napadla myšlenka uspořádat 
hody v tomto duchu. Pozvali jsme šermířskou a diva-
delní společnost MEMENTO MORI z Uherského Ost-
rohu a ta u nás v sobotu odpoledne vytvořila hezký 
Svatomartinský program. Zasmáli jsme se u rene-
sanční parodie na život ve vojenském táboře a pak se 
vydali na pochod rodin s pochodněmi kolem sklárny. 
Děti měly z ohňů a průvodu velký zážitek, který ještě 
umocnila fakírská a ohňová show na závěr. 
Účast byla i přes sychravé počasí, se kterým musíme 
na Martina počítat, velká a všem, kteří přišli, se náš 
program moc líbil! Pánové starosta i místostarosta se 
ujali role „komorášů“ a dali návštěvníkům ochutnat 
Svatomartinské víno, nebo štamprlu slivovice. Pro 
děti byl připraven horký čaj a vdolečky pro všechny. 
Večer pak pokračoval country zábavou se skupinou 
Flower Creek v Restauraci na Huti.
V neděli  13. 11. 2016 odpoledne potěšilo děti „SVA-

TOMARTINSKÉ POHÁDKOVÁNÍ“ pořádané Obcí Strání 
také v rámci Květňanských hodů.“ Kašpárkovy pohád-
ky“ v podáni Hoffmannova divadla z Uh. Hradiště se 
moc líbily. Na akci přišlo přes padesát dětí v dopro-
vodu dospěláků.  Pro ty starší jsme měli nachystané 
malé občerstvení - ochutnávku Svatomartinského 
vína a vdolečky byly pro každého...
Děkuji  Obci Strání a Restauraci na Huti za pomoc 
s organizací akce.

Barbora Macková

Svatomartinské hody ve Kvtné 12. a 13. listopadu 2016

KNIHOVNA A IC
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Lucerniky s broukem 
Mílou a beruškou Baruškou
12. LUCERNIČKOVÝ PRŮVOD je za námi. Ve čtvrtek 
3. listopadu přišlo moc a moc dětí a to nám - organi-
zátorům udělalo ohromnou radost! Jejich rozzářené 
oči, úsměvy, roztomilá tykadla a převleky, barevné 
lucerničky a vlastnoručně vyrobení broučci nás i přes 
tu velkou zimu hřáli u srdce. Lampióny štěstí odletě-
ly do dálky a nesly poselství od dětí na dobrou noc 
všem broučkům v celé zemi. Děti si u světýlek na 
stromech našly své berušky na kolíčku, zazpívali jsme 
hezké broučí písničky a zodpověděli záludné hádan-
ky. Nakonec jsme brouka Mílu zakryli obrovskou pe-
řinou z listí a ukolébavkou uspali k zimnímu spánku. 
A teď už pšššššt... Dobrou noc a hezké sny, broučci 
a berušky!
Moc děkuji za spoluorganizaci akce Milošovi Záleské-
mu, který se ujal role brouka Mílu a vyrobil světýlka 
na stromy, Radce a Ladíkovi Breznickým za hudební 
doprovod a pomoc s logistikou, kolegyni Marcelce za 
doprovod, Honzovi Mimochodkovi za nafocení akce, 
holkám z 8. A. - Elišce, Míši, Ráchel, Aničce, Nikolkám 
za pomoc s organizací dětí a Katce Grebíkové za pís-
ničky v rozhlase.
Díky patří i sponzorům, bez kterých by se to tak hez-
ky nevydařilo: Obec Strání,  Jednota Strání, Potraviny 
Sýpka, Santra s.r.o. a V.S.B.P. s.r.o.

Barbora Macková alias beruška Baruška

Kluzišt slavnostn oteveno
V neděli 27. listopadu ve 14 hod. jsme se sešli s celým 
vedením Obce Strání u SLAVNOSTNÍHO OTEVŘENÍ 
KLUZIŠTĚ U ZÁMEČKU. Ledová plocha o rozměru 25x15m 
byla otestována opravdovými znalci z oboru. Po krátkém 
uvítání všech návštěvníků  panem starostou se na našem 
kluzišti představily 3 děti z Krasobruslařského klubu 
v Uh. Brodě - Danielka Popelková a sourozenci Tykalovi. 
Jejich vystoupení bylo tím pravým a slavnostním 
okamžikem, který zahájil bruslařskou sezónu v obci Strání. 
Dětem-krasobruslařům i jejich trenérce moc děkujeme 
za  umělecký zážitek a přejeme hodně sportovních 
úspěchů.
Kluziště nám bude dělat radost ze sportování až 
do fašanku, tak si přijďte zabruslit!

Barbora Macková

KNIHOVNA A IC
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Rozsvítili jsme 
vánoní stromy s Mikulášem 
V neděli 4. prosince jsme se sešli při rozsvícení  
vánočních stromů v obci. V 16 hod. vypukla 
akce ve  Květné, přivítal nás pan starosta a vesele 
zanotovaly děti z  mateřské školy ve Květné. Jaké 
pak bylo překvapení, když písničky dětí přilákaly 
sv. Mikuláše se svou družinou. Ten svým kouzlem 
rozsvítil na stromu vánoční světýlka a rozdal 
dětem dobroty. Popíjel se svařák a  vánoční punč 
a  besedovalo se pod vánočním stromem. Pak se 
náš organizační tým přesunul do Strání, kde se již 
na  kluzišti proháněly děti a v 17:30 začal program 
na náměstí U Zámečku. Pan starosta předal stovkám 
zúčastněným dary - kluziště a strom, pozval je na 
svařák a přivítal i děti ze sboru ZUŠky Strání, které 
nám zazpívaly v rytmu přicházejících Vánoc. I jejich 
zpěvem byl přivolán Mikuláš se dvěma anděli a taky 
dvěma pekelníky. I zde Mikuláš rozzářil vánoční 
strom a porozdával spoustu dobrot. Nálada byla 
u Zámečku veselá a hloučky lidí postávaly a povídaly 
si u svařáku až do večera.
Věříme, že se Vám akce líbila a za rok si ji v podob-
ném scénáři zopakujeme.
Děkuji divadelníkům za“ mikulášování“, vážíme 
si toho! A také patří dík Míši Grebíkové a Mišce Luza-
rové za nápady a koordinaci a Hynku Horňáčkovi 
za ozvučení akce.

Barbora Macková

Vánoní jarmark 2016
Vůně vánočních oplatků, perníčků a svařeného vína vítala 
návštěvníky tradičního vánočního jarmarku, kterým jak už 
bývá zvykem, vítáme ve Strání dobu adventní. Letos jsme 
se již po šesté mohli společně potkat a vánočně naladit 
v  prostorách Restaurace na Zámečku v  neděli 27. listo-
padu. Všichni, kteří jarmark navštívili, se mohli pokochat 
spoustou vánočních dekorací a jiných věcí, které k Váno-
cům patří. Ke zhlédnutí zde byla mimo jiné tradiční výroba 
vánočních oplatků a perníčků, které bylo možno přímo 
na místě ochutnat nebo zakoupit. Dospělým přišel vhod 
punč či svařené víno a dětem dopis pro Ježíška a vánoční 
omalovánky, které na ně čekaly v dětském koutku. 
Všem, kteří přijeli prezentovat své výrobky a Vám všem, 
kteří jste se přišli podívat, patří velké díky za vytvoření ne-
opakovatelné atmosféry Vánoc a krásné prožití první ad-
ventní neděle.

Michaela Luzarová

KNIHOVNA A IC
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Čtvrtek 22. 12. 8:00 - 12:00

Pátek 23. 12. ZAVŘENO

Pondělí 26. 12. ZAVŘENO

Úterý 27. 12. 8:00 - 12:00

Středa 28. 12. 8:00 - 12:00

Čtvrtek 29. 12. ZAVŘENO

Pátek 30. 12. ZAVŘENO

Pondělí 2. 1. 9:00 - 12:00 a 13:00 - 17:00

Provozní doba v knihovn 
a infocentru v dob Vánoc

Krásný stromek, zlaté jmelí, 
za okny ať sníh se bělí. 

Stálé zdraví, pevný krok 
ať provází Vás celý rok. 

Krásné Vánoce a šťastný Nový rok 
přeje všem čtenářům a návštěvníkům 

knihovny a informačního centra 

Marcela Schönbaumová, Barbora Macková 

40. výroí ZŠ Strání
Základní škola oslavila 21. 10. 2016 již 40. výročí 
od otevření nové školní budovy ve Strání. Akce 
se zúčastnili představitelé rady obce, zástupci 
družebních škol z Euratsfeldu a Podolie, zástupkyně 
nadace ČEZ, bývalí zaměstnanci školy a další hosté. 
Všem děkujeme za příjemně vytvořenou atmosféru 
jak při školní akademii, tak při společném večerním 
setkání, které bylo naplněno množstvím vzpomínek. 
V tento den proběhlo také slavnostní otevření školní 
družiny, která byla vybavena z prostředků nadace ČEZ.

Mgr. Iva Stupková

ZÁKLADNÍ ŠKOLAKNIHOVNA A IC
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Pro obec Strání bylo vybudování 22třídní školy za 
22 milionů korun přínosem. Všichni zúčastnění přislí-
bili pomoc při dokončování některých objektů.
Slib dodrželi, a tak byla v říjnu 1976 otevřena školní 
jídelna, v prosinci byl zahájen provoz školních tělocvi-
čen a školních dílen.
V červenci následujícího roku byly podlahy v tělocvič-
nách natřeny protiskluzovým lakem, postupně se vy-
lepšovalo vybavení učeben.
Během dalších let byla dokončena montáž nářadí do 
tělocvičen, byla provedena úprava travnatých ploch 
v okolí školy, proběhla úprava hřiště a příjezdové ces-
ty ke škole, bylo vybudováno dopravní hřiště, spor-
tovní areál – běžecká dráha, antukové hřiště, vrhač-
ský sektor a hřiště pro minifotbal. Ve školním roce 
1992/93 se započalo se stavbou nové střechy   pavi-
lonu A a B. Od školního roku 1999/2000 pokračova-
la stavba nového zastřešení zbývajících pavilonů. Ve 
školním roce 2003/04 byla moderně zrekonstruovaná 
školní kuchyně s novým vybavením.

Historie školy
Od 1. září 1946, kdy byla ve Strání ve staré školní bu-
dově (z  roku 1842) otevřena měšťanská škola, usilo-
vali občané naší obce o vybudování školy nové. Ani 
novější budova z roku 1911 totiž nedostačovala. Vy-
učovalo se na směny. Po dlouhých letech úporného 
snažení se konečně Straňané dočkali. 1. září 1973 byl 
slavnostně položen základní kámen ke stavbě ZDŠ.
Stavba byla dokončena v  roce 1976. Slavnostní ote-
vření nové školní budovy proběhlo 28.  srpna téhož 
roku. Význam celé akce podtrhlo kulturní vystoupe-
ní padesátičlenného pěveckého sboru školy, pás-
mo souboru Javorinka i pochvalné projevy místních 
a okresních představitelů v čele s předsedou ONV p. 
M. Zlatníkem, který předal klíče od nové školy její ře-
ditelce, paní Miroslavě Michálkové.
Tehdejší ministr školství doc. Dr. Milan Vondruška vy-
zdvihl ve svém projevu úsilí o vybudování nové školy 
a popřál, aby se škole ve Strání dařilo. Poté slavnostně 
přestřihl pásku a paní ředitelka odemkla budovu ško-
ly. Tím zahájila veřejnou prohlídku nové, krásné školní 
budovy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Sbr papíru
Letos proběhl tradiční podzimní sběr papíru trochu 
netradičně - až 7. listopadu. Celkem bylo odevzdáno 
7747 kg papíru. Papír byl odvezen pro recyklaci a další 
využití. Tříděním papíru chráníme stromy a také še-
tříme energii. Děkujeme všem, kteří se do této akce 
zapojují.

Marie Šimková

Podkování
Vedení základní školy děkuje panu Mgr. Ondřeji 
Benešíkovi a Petře Hrbákové za mikulášské balíčky 
pro všechny žáky naší školy a hasičům za mikulášskou 
obchůzku.
Poděkování si zaslouží také Sbor dobrovolných hasi-
čů Strání, kteří velmi ochotně zajistili přepravu našich 
žáků na fotbalový turnaj do Štítné nad Vláří. Díky nim 
mohli žáci reprezentovat naši školu. Děkujeme za po-
skytnutí aut i za ochotu řidičů.

Marie Šimková

Ve všech pavilonech byla vyměněna okna, postupně 
také vnitřní dveře, celá budova byla zateplena. Pro-
stor nad šatnami byl využit pro vybudování multi-
funkčního sálu a knihoven.
Rekonstrukce osvětlení začala u tělocvičen a pokra-
čovala v pavilonu A a B, stejně tak oprava sociálních 
zařízení.
Všechny v kostce uvedené proměny jsou uskutečňo-
vány proto, aby se zde dobře pracovalo, aby staňan-
ská škola připravovala dobré lidi pro budoucnost nás 
všech, co už jsme ze školy vyšli.
Závěrem ještě několik čísel o počtu žáků v naší škole.
Kronika uvádí, že největší počet žáků chodilo do naší 
školy v roce 1986/87, a to 643 žáků, naopak nejméně 
to bylo v roce 2010/2011 – 281 žáků. V letošním roce 
nastoupilo k 1. 9. 2016 284 žáků.
Ředitelé:
Miroslava Michálková červen 1972 – 1986
Anežka Horňáčková 1986 - 1990
Mgr. Josef Pastrnek 1990 - 2004
Mgr. Irena Michalčíková 2004 - 2012
Mgr. Iva Stupková 2012 – doposud
Zdroj: Kronika školy

Zpracovala Iva Stupková

Už nadešel krásný vánoční čas
a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.

Přejeme Vám, ať oslavíte tento svátek spolu
a sejdete se u štědrovečerního stolu.

Do nového roku mnoho úspěchů a pohody,
to Vám všem přejí

zaměstnanci straňanské školy.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Hasii v MŠ
V  říjnu jsme přivítali v  našich školkách zajímavou 
návštěvu – hasiče z  Hasičského záchranného sboru 
v Uh. Brodě.
Hasiči dětem vyprávěli o jejich práci, jak pomáhají 
lidem, o tom, co mají děti dělat při setkání 
s projíždějícím houkajícím autem, jak se mají zachovat 
při případném požáru, jak přivolat telefonem pomoc.  
Ukázali dětem rozdíl mezi vycházkovou uniformou 
a  oblečením k  zásahu. Děti si vyzkoušely hasičskou 
přilbu a také dýchání přes dýchací přístroj. Měly 
spoustu otázek, na které jim hasiči velmi ochotně 
odpovídali. 
Děkujeme pánům hasičům Petru Dzurákovi, Jindru 
Macíčkovi a Patriku Halodovi za jejich ochotu a těší-
me se na další spolupráci. 

Jarmila Zetíková

20. Straanská laka 
Letošní jubilejní 20. ročník Straňanské laťky se 
uskutečnil první prosincový den. Účast byla rekordní. 
Zúčastnilo se jí celkem sedm škol, z  toho jedna ze 
Slovenské republiky. Soutěžilo 61 závodníků ve 
čtyřech kategoriích. Naši školu výborně reprezentoval 
žák devátého ročníku Tomáš Vránek, který skočil svůj 
osobní rekord 170 cm. Tímto výkonem vybojoval 
krásné druhé místo z  celkového počtu dvaceti 
závodníků této kategorie. Kompletní výsledky můžete 
najít na webových stránkách ZŠ a ZUŠ Strání. 
Velké poděkování patří CRYSTALITE BOHEMIA s.r.o. 
za krásné hodnotné poháry, které pro tuto soutěž 
speciálně vyrobila. 

Marie Šimková

Jaké byly vánoce, 
kdy� jsem byl malý…
Dne 30. 11. proběhlo v  jídelně MŠ Strání adventní 
povídání na téma: Jaké byly Vánoce, když jsem byl 
malý…Pozvaní hosté se rádi ujali vyprávění o Vá-
nocích za dávných let, zazpívali koledy u stromečku 
vyrobeného z  chvojí a skromně zdobeného. Děti si 
přinesly jablíčko a společně s rodiči si vyrobili vánoč-
ní svícen. Na závěr akce jsme se pohostili pečenými 
brambory s mlékem. Děkujeme tímto paní Miklášové, 
Popelkové, Grebíkové, Málkové a panu Končitíkovi za 
ochotu se na této akci podílet.

Šárka Popelková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATESKÁ ŠKOLA
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Uspávání lesa
Končí podzim, začíná zima. Příroda se ukládá k zimní-
mu spánku. Děti z MŠ Květná se vydaly na vycházku, 
aby „uspaly les“.  V  lese jsme se potkali s myslivcem, 
který kontroloval, jestli je všechno v  pořádku. Vel-
mi ochotně nám vyprávěl o tom, jak stromy a keře 
v  zimě odpočívají, která zvířátka celou zimu prospí, 
jak máme pomáhat ostatním zvířátkům, co jim máme 
přinést do krmelce. 
Před odchodem z lesa děti pohladily stromy a popřály 
jim, ať si pěkně odpočinou, aby se na jaře zase krásně 
zazelenaly. 
Panu myslivci Jožinu Bruštíkovi děkujeme za ochotu 
přijít za námi do lesa a těšíme se na výlet na myslivec-
kou chatu. 

Jarmila Zetíková 

Již po třetí jsme navštívili naše kamarády v  mateřské 
škole v Moravském Lieskovém. Na výlet jeli Mravenečci 
a Berušky. V Moravském Lieskovém nás děti i paní učitel-
ky velmi srdečně přivítaly. Prošli jsme si školku, společně 
jsme si zahráli hry, zazpívali písničky a zatančili tanečky. 
Pro naše děti byla velmi zajímavá práce na interaktivní 
tabuli. 
Protože se blížilo poledne, museli jsme se rozloučit 
a chystat k návratu domů. Pozvali jsme děti i paní učitel-
ky k nám a těšíme se na společné jarní „Olympijské hry“. 

Jarmila Zetíková

Výlet do MŠ v Moravském Lieskovém

Zdravá 5 
Jak jsme Vás již informovali, děti naší MŠ se zúčastnily 
a také vyhrály celostátní soutěž Coolinaření s Alber-
tem -  „Zdravá 5“
Soutěžící děti byly odměněny, ale dostalo se i na 
ostatní děti z MŠ. Začátkem října nás v obou školkách 
navštívila zástupkyně obchodního řetězce „Albert“ 
p.  Koníčková se svým výukovým programem. 
Povídala si s dětmi o zdravém jídle, zahrála si s nimi 
hry, zazpívali si společně písničky, zatančili tanečky.  
Děti také ochutnaly ovoce a zeleninu. Na závěr si na 
talířku vytvořily ovocnáčka, kterého také ihned snědly. 
Prožili jsme velmi zábavné a také poučné dopoledne. 

Jarmila Zetíková

S hlasem vánočních zvonů 
ať zavítá do Vašich domovů 

radost a spokojenost 
a ať s Vámi zůstanou po celý příští rok 

přejí děti a zaměstnanci MŠ Strání a Květné

MATESKÁ ŠKOLA
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Neočekávané a překvapivě pěkné umístění na špici 
krajského přeboru, skvělá práce trenéra Zdeňka Še-
besty, nenaplněná očekávání B mužstva, krásný vý-
sledek dorostu, pěkné výsledky žáků a dobrá práce 
s nejmladšími přípravkami. Tak by se dal shrnout po-
hled na straňanský fotbal po podzimní půlce sezóny.
 

Začněme od těch nejmenších. Naše přípravky, star-
ší i mladší, hrají i tuto sezónu okresní přebor v obou 
kategoriích. Vedení FO zvažovalo možnost přihlá-
šení přípravek do krajské soutěže, ale nakonec bylo 
rozhodnuto zejména z  důvodu bližších vzdáleností 
k  soupeřům pro účast v  okresním přeboru. Celkem 
máme v obou přípravkách 35 dětí, kterým se obětavě 
věnují trenéři Igor Lancůch a Radek Janiga. Mimo ně 
patří velký dík rodičům a také dědečkům a babičkám 
za to, že podporují své děti ve sportu a projevují o je-
jich výkony zájem, čemuž nasvědčuje hojná účast na 
zápasech jejich ratolestí. Právě v těchto věkových ka-
tegoriích je důležité probudit v dětech zájem o sport, 
aby se naučily čas trávit nejen u počítačů a jiných ko-
munikačních vymožeností dnešní uspěchané doby. 
Naši starší a mladší žáčci hrají krajskou soutěž a ve-
dou si solidně. Mladší žáci vedení Pavlem Tothem pře-
zimují na velmi dobrém 2. místě, starší žáci jsou na 6. 
místě, ale mj. zvítězili na hřišti prvních Bojkovic! A do-
stalo se jim velké cti v tom, že je na podzim vedl pan 
František Ondrůšek, trenér s nejvyšší trenérskou UEFA 
licencí. To už se u nás asi brzy opakovat nebude. Je jen 
velká škoda, že pan Ondrůšek už u nás v činnosti dále 
nebude pokračovat.
Dorostenci dosahují v poločase soutěže velmi pěkné-
ho výsledku – přezimují na 3. místě, jen bod za prvním 
Hulínem. Mimochodem v  přímém souboji s  prvním 
Hulínem a druhým Jarošovem náš dorost u soupeřů 
zvítězil, což si zaslouží, hoši, velkou pochvalu! Chlap-
ce trenérsky vede pan Peter Ševčík s podporou Juraje 
Dubového. Je potřeba zmínit, že někteří talentovaní 
hoši se objevovali na soupisce A mužstva a tím mu 
velmi významně pomáhali. Několikráte si zapsali i 
první zápasové zkušenosti mezi muži.
B mužstvo, jak bylo naznačeno výše, zatím nenapl-
ňuje očekávání fandů a výboru FO. Faktorů je více, 
nízká účast na trénincích z důvodů pracovního zane-
prázdnění, obecně nízký zájem některých hráčů atd.  
Je zde ale velké procento hochů, kteří by mohli v této 

Fotbalisté bilancují po podzimní ásti sezóny…
kategorii slušně hrát a svoji „kariéru“ už zabalili a dá-
vají více prostoru světským radovánkám. To je docela 
škoda i pro ně. Naše mládežnické kategorie produkují 
schopný hráčský potenciál, který se nám ale nedaří 
přetavit pak v solidní výkonnost v této dospělé kate-
gorii. Výbor FO se snaží i B mužstvu vytvářet slušné 
podmínky pro jeho fungování. Přístupem – že si hoši 
chtějí jít jen tak zahrát – se z nízkých pater okresních 
soutěží jen tak brzy „nevyhrabeme“. Musí se v tomto 
více chtít, mít větší ambice, snad se začne blýskat na 
lepší časy, uvidíme…
Na konci výčtu našich družstev je A mužstvo. Chlapci 
překvapili vynikajícím umístěním v  krajském přebo-
ru všechny fanoušky a asi i sebe. Po těžkém startu a 
smolném zápase v  Provodově slavila naše útočná 
vířivá hra úspěchy. Mužstvo bylo ještě po rozběhu 
sezóny velmi vhodně doplněno a se stávajícím kád-
rem z jara, ze kterého nám sice odešly 2 opory, jsme 
i v této soutěži předváděli kvalitní fotbal a stali se 
postrachem soupeřů. V  domácím prostředí jsme od 
soupeřů nedostali branku! Skvělou práci odvedl tre-
nér Zdeňka Šebesta -  není to jenom trénování ale i 
sledování soupeřů, detailní rozbory hry protivníků, 
stanovení taktiky, udržení vhodného klimatu mezi 
hráči atd. K tomu všemu napomohla i dobrá konste-
lace okolností a vyhýbala se nám zranění… Sečteno, 
potrženo, A tým skončil na výborném 2. místě. Hlad 
straňanských fanoušků je stále neutuchající, a tak uvi-
díme co nám hoši ukáží na jaře?
Zvláštní odstaveček bych chtěl věnovat ještě zaslou-
žilému členu oddílu, panu Janu Audymu, který do-
vršil v  říjnu životní jubileum 70 let.  Tento fotbalový 
činovník a obětavec, trenér, hlasatel, všechno v jedné 
osobě je jak hezky někde napsal Zdeněk Šebesta „fot-
balový šlechtic“. To je opravdu výstižné označení, ne-
boť co jsem ho měl možnost za čas, po který se nějak 
otírám o straňanský fotbal, sledovat, nikdy jsem nevi-
děl, že by jitřil vášně či se nějak negativně projevoval 
ve fotbalovém i jiném prostředí.  Tento pán je vzorem 
pro malé prcky, mladé hráče, kterých mimochodem 
vypiplal za dobu, co se věnuje straňanskému fotbalu, 
celou plejádu. Dopomohl jim k vybudování správné-
ho vztahu ke sportu! Několik generací hochů mu mo-
hou být vděčné za to, že se jim po stránce sportovní i 
výchovné věnoval. Různí umělci a kumštýři mají svoje 
všelijaké „dvorany slávy“ – jestli má fotbalové Strání 
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nějakou pomyslnou - Jenda Audy je první, kdo by do 
ní měl vstoupit. Jendo, děkujeme!! Do dalších let ještě 
hodně elánu… 
V klubu máme stále na čem pracovat a co zlepšovat. 
V příštím roce dojde k dokončení instalace umělého 
osvětlení nad tréninkovou plochou, tak aby bylo při-
praveno pro podzimní sezónu, kdy dochází ke zkraco-
vání dnů, a tím k jeho největšímu využití všemi katego-
riemi. Stav kabin, které fotbalistům slouží od začátku 
70. let, se kromě výměny oken a fasády nezměnil, je 
neutěšený a nevyhovující standardům dnešní doby.  
Zde bude nutná zásadní investice. Máme zažádáno 
o státní dotaci, ale i v  případě jejího neúspěchu je 
potřeba rekonstrukci neodkladně řešit! Stávající mlá-
dežnickou základnu nám mohou ve většině obcí jen 
závidět, ale je to pro nás také závazek s touto mládeží 
dobře pracovat. Poděkování za celý fotbalový rok pat-
ří všem hráčům, trenérům, vedoucím mužstev, ochot-
ným pomezním rozhodčím a dalším, kteří se na úkor 
svého volného času a rodiny snaží šířit dobré jméno 
našeho klubu.  

Požehnané a radostné vánoční svátky všem 
fanouškům (a též fanynkám) straňanského 
fotbalu přeje výbor fotbalového oddílu

Za výbor FO Josef Šidlo

DTJ Kvtná – TKK informuje
V září 28.- 29. jsme uspořádali na našich tenis. kur-
tech turnaj starších žáků /do 14 let/ ve dvouhře 
a  ve  čtyřhře. Výsledky:   Dvouhra - 1. Puk/TK Slovác-
ko-UH/, 2. Suchánek/TK Slovácko/, 3. Mikušík Adam/
TKK/ a  Suchánek/TK Hodonín/. Čtyřhra - 1. Puk/TK 
Slovácko/-Marhefka/TK Bzenec/, 2. Mikušík Adam/
TKK/ - Suchánek/TK Hodonín/. V soutěži dospělých 
smíšených družstev pro rok 2016 skončili naši repre-
zentanti ze sedmi startujících týmů na ne příliš licho-
tivém  šestém místě. Žáci si odbyli soutěžní start a ze 
čtyř družstev ve skupině nakonec skončili na 3. místě. 
Využívám příležitosti a chci poděkovat ředitelství ZDŠ 
Strání za podporu našeho tenis. klubu. V současné 
době deset našich mladých tenistů využívá velkou 
tělocvičnu k pravidelným zimním tréninkům. Jsme 
moc rádi a děkujeme! Závěrem přeji všem našim pří-
znivcům i všem našim spoluobčanům klidné Vánoce 
a pevné zdraví v nastávajícím roce 2017  jménem TKK 
při DTJ a i jménem svým. 

Za TKK Autrata Vladimír    
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Sportovní
úspch na svtové úrovni
Velký úspěch se podařil Anousce Maria Vintr 
z  Walesu - dceři Víťi Vintra ze Strání.  Ve svých 11 
letech postoupila jako šampionka Walesu na WUMA 
Mistrovství světa v karate 2016 v Palermu na Sicílii. 
Vyhrála dvě stříbrné medaile, jednu v kategorii KATA 
a druhou v kategorii „volný boj“, kde ji zlato uteklo 
těsně o dva body. Momentálně trénuje a připravuje 
se na pasování  černým páskem.
Na Sicílii se potkala i s českou výpravou a až bude zase 
trávit čas u své rodiny ve Stráni je pozvána na trénink 
do jejich akademie v Praze.
Přejeme jí za zpravodaj mnoho dalších sportovních 
úspěchů a ať jí sport přináší radost.

 Barbora Macková

Přejeme Vám všem krásné Vánoce, 
pevné zdraví a  mnoho životních 

úspěchů v roce 2017!
SPOKOS

innost  spolku „Spolenost 
pro kulturu obce Strání“ 
(SPOKOS) v roce 2016 
Tak jako v minulých letech jsme se i v letošním roce 
podíleli na organizování a zajištění některých kultur-
ních akcí ve spolupráci s vedením obce Strání.
Naším hlavním úkolem bylo provedení změny regis-
trace občanského sdružení vyplývající z  účinnosti 
nového občanského zákoníku. Od května 2016 je 
náš nový název „Společnost pro kulturu obce Strání 
Z. S.“
V  letošním roce opět podíleli na organizačním za-
jištění fašankového festivalu u ukázky lidových ře-
mesel, filmotéky, dětského karnevalu a pochování 
basy. Na tuto akci se nám podařilo získat dotace 
z Ministerstva kultury 40. 000 Kč, ze Zlínského kraje 
37.  000  Kč a z  nadace Synot 15. 000 Kč. Naše spo-
lečnost nese celkové finanční náklady na tuto akci, 
proto je příjemcem finančních prostředků i od obce 
Strání a sponzorů.
Druhou naší kulturní akcí je již tradiční setkání har-
monikářů a heligonkářů, které proběhlo v červenci. 
Letošního 13. ročníku se zúčastnilo více jak 20 účin-
kujících různých věkových kategorií převážně z Mo-
ravy, ale i sousedního Slovenska.
Straňanské hody se i v  letošním roce konaly bez 
„stárka a mládka“. Tato kdysi samozřejmá tradice 
se pomalu vytrácí z kulturního dění v naší obci. Jak 
již bylo několikrát publikováno, jsme ve spolupráci 
s vedením obce a duchovním správcem naší farnos-
ti připraveni pomoci naší mládeži znovu oživit tuto 
tradici, která je spojena s oslavou našeho kostela Po-
výšení sv. Kříže.
I přesto se nám podařilo zajistit bohatý kulturní pro-
gram s manželi Osičkovými, DH Skaličané, DH Javo-
rinka a Úžasnou dvojkou. Tyto hody nám podpořila 
také nadace Synot částkou 15.000 Kč.
 Rádi bychom touto cestou poděkovali vedení 
obce Strání za vzájemnou spolupráci v tomto roce, 
pracovníkům MH za technickou pomoc, pracovní-
kům OÚ a restaurace Zámeček a všem, kteří se jak-
koliv podíleli na rozvoji a udržení kulturních tradic. 

Za všechny členy spolku SPOKOS
   Zámečník Antonín- předseda

KULTURASPORT
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FAŠANK 2017 - VÝZVY
XXX. ročník mezinárodního festivalu masopustních 
tradic Fašank 2017 19. - 28. 2. 2017

Obec Strání
Zveme  Vás na  jubilejní 30. ročník festivalu 
masopustních tradic Fašank. Můžete se těšit na 
vystoupení folklórních souborů a cimbálových 
muzik, vyhrávání po hospodách, ochutnávky koblihů 
a slivovice, ukázky řemesel, 
dny otevřených dveří ve sklárnách ve Květné, filmoté-
ku s masopustní tematikou, pochovávání basy a hlav-
ně obchůzky straňanských fašančárů. 
Těšíme se na Vás. Program bude zveřejněn na:
www.strani.cz 
www.facebook.com/ObecStrani

Ochutnávka koblihů
Milé straňanské a květňanské gazdinky a kucharinky. 
Na letošní ročník festivalu masopustních tradic Fašank 
2017 chystáme OPĚT ochutnávku straňanských 
koblihů, jelikož jsou tradiční a neodmyslitelnou 
pochutinou Fašanku. Každá gazdinka dělá koblihy 
jinak, a proto prosíme šikovné kuchařky a gazdinky, 
aby nás v této akci podpořily a přinesly vzorky na 
fašankovů sobotu do 9:30 na nadvoří Zámečku, kde 
pak v 10:00 hod. proběhne ochutnávka.

Děkujeme Vám! Organizátoři  festivalu

Košt slivovice 2017
I letos v rámci festivalu masopustních tradic Fašank 
2017 proběhne tradiční košt slivovice. Prosíme 
všechny, kteří by se chtěli podělit o kvalitu své úrody, 
ať přinesou vzorek o  velikosti 0,5  l na Štrbákovec. 
Příjem vzorků proběhne během ledna, každý pátek 
od 18:00 do 20:00 hod.

Děkujeme!  S.E.N, organizátoři koštu

ŠTĚPÁNSKÉ 
KOLEDOVÁNÍ 

„U svatého Jezulátka“ 

KDY:
26. 12. 2016 v 17 hod.

KDE:
Kostel Povýšení sv. Kříže 

ve Strání

V programu vystoupí: 
Ženský pěvecký sbor NETÁTA 
Mužský pěvecký sbor S.E.N.

Folklorní soubor Javorina
Cimbálová muzika Strýci 

Dětský folklorní soubor Javorinka

Na vánoce a po celý rok 
nech ste všeci spolu
 a nech ste všude jako 
doma přeje smedoma

KULTURA
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Vinšujeme Vám tyto slavné svátky, 
aby Vám dal Pán Bůh štěstí, 

hojné Boží požehnání, na poli úrodu,
žita plnů komoru, 

na statečku rozmnožení, 
na dětičkách potěšení 

a Vám všeckým dobrého zdraví upevnění. 
 

Dobrý Pán Bůh aj v Novém roku 
nech Vám stojí vždy po boku, 

požehná Vám, co je treba: 
pokoj, zdraví, hojnost chleba... 

 

   Ženský sbor Netáta

Pozvánka - Rodiovský ples
Rádi bychom Vás pozvali na Rodičovský ples, který se 
koná 21. ledna 2017 v prostorách ZŠ a ZUŠ Strání.
Jak už bývá tradicí, na tomto plese budou mít před-
tančení žáci deváté třídy. Letos bude tančit polonézu 
„jen“ devět párů.
Velmi rádi proto uvítáme všechny příznivce školy, 
zvláště bývalé žáky, zkrátka všechny, kteří přijdou le-
tošní deváťáky podpořit svým potleskem, budou mít 
chuť si zatancovat či jen poslechnout dobrou muziku, 
vyhrát pěknou cenu v tombole nebo se jen tak poba-
vit s přáteli.
Výtěžek plesu bývá tradičně použit jako příspěvek na 
dopravu na plavání žáků 1. -3. ročníku a žákům 7. tříd 
na dopravu na lyžařský kurz a na nákup učebních po-
můcek pro všechny žáky.

Těšíme se na vaši návštěvu na Rodičovském plese.
SRPDŠ

KULTURA SPOLEENSKÁ RUBRIKA

Narozené dti 
Megan Vlachová, Laura Zajícová, Daniel Fišl, Natálie 
Masárová, Denisa Popelková

Zemelí obané
Věra Lužová, Erik Stýskal

Vítání obánk
V neděli 4. prosince 2016 jsme v obřadní síni Zámečku 
ve Strání se starostou obce, žáky ze ZUŠky a krojovaný-
mi dětmi ze školky přivítali do života novorozené děti. 
Jak se jmenují? Alex Michalec, Viktorie Ševčíková, Laura 
Zajícová, Natálie Masárová a Denisa Popelková. Přejeme 
dětem i rodinám vše dobré v životě a hodně zdraví.

Pozůstalá rodina Stýskalová děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana Erika Stýskala. 
Děkujeme za projev soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří všem spolužákům, 
kamarádům a MOTOCROSS TEAMU, 

Otci Janu Surowczykovi, MUDr. Alžbětě Končitíkové 
a zdravotní sestřičce Slávce Grebíkové. 

Děkujeme i muzikantům a ochotným zpěvačkám.

Smutení rubrika
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STRAŇANSKÝ KARNEVAL NA LEDĚ 
pro děti i dospělé…Brusle a masky s sebou!

KDY: čtvrtek 29. 12. 2016  / OD: 12.30 hod.
KDE: Kluziště u Zámečku, Strání

„Vemte brusle, masky a hokejky a přijďte si zasportovat a zablbnůt – čeká Vás spoustu zábavy, 
sladkých odměn a dárků pro nejmenší… a pro masky máme hodnotné dárkové překvape-
ní navíc! Pro děti doporučujeme vzít rovněž ochranné pomůcky jako helmy, rukavice atd.

Program:
12.30 hod. 

Sraz účastníků a zahájení akce

13.00  - 16.00 hod. 
- Zábavný a pestrý kulturní program pro děti na bruslích 

- Školička bruslení s profesionálním trenérem a i struktorem pro děti 
p. Lukášem Ťažkým

- Hokejový slalom a dovednostní soutěže 
- Zábavné soutěže na bruslích pro děti 
- Vyhlášení soutěže o nejlepší masku 

Pozor: Pro děti, které dorazí v masce, připravujeme dárkové překvapení od HC Strání navíc!

16.00 – 17.00 hod.
- Hokejisté HC Strání  - exhibiční zápas hráčů HC Strání proti fanouškům

- Soutěž v nájezdech na brankáře pro děti i dospělé

17.00 hod. - dokud nám nohy pojedou 
- Karnevalové bruslení a tanečky s kapelou Úžásná dvojka na ledě i mimo led

- Světelná show

Celým zábavným odpolednem Vás budou provázet šikovní moderátoři!
Zajištěno občerstvení za lidové ceny (zvěřinový guláš, párek v rohlíku, klobásky, punč, horké jablko, 

sladkosti, svařák, grog, pivo a mnoho dalšího), Vyhřívaný párty stan 
Vstupné zdarma

Na akci Vás zvou hráči hokejového klubu HC Strání a obec Strání / Jste všichni srdečně zváni!

OSTATNÍ
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Jestliže bychom včelkám umožnili, aby si mohly na svoje oči prohlédnout, čím je dnes nazýván med, byly by 
šokovány. Píchaly by nás pomocí svých žihadel jako divé a mohli bychom jim za to pouze děkovat, jelikož dnešní 
způsoby, jak potravinové řetězce nakládají s potravinami, především s těmi zdravými, jsou otřesné. V medech na-
lézáme množství „éček“, laciných sirupů a část z medů označených značkou bio v sobě má i pesticidy. S výsledky 
těchto testů přišel D test po testování zhruba 17 medů běžně prodávaných v obchodech.

Čemu se vlastně má správně říkat med?
Medem se obvykle správně nazývá přírodní produkt neobsahující nic přidaného a ničím nenastavovaný. V žád-
ném případě nemá být jakýmkoliv způsobem falšován a pozměňován, přestože je to porušováno v každém koutě 
světa. Z jakého důvodu se to ale dělá? Odpověď je jednoduchá. Pro více peněz!
Ty z testovaných medů, které D test označil za nejhorší, obsahovaly nekvalitní sirup. Část z nich byla z kukuřičného, 
třtinového a jeden také z obilného sirupu. K překvapení všech tomu rozhodně nenapovídaly cenou. Nejnižší cena 
byla 100 Kč a nejvyšší 240 Kč. Dají se však nazvat pouhými drahými sladidly, jež je nesmysl vůbec nakupovat.
Druhým problémem, se kterým D test přišel, byl ten, že medy jsou chemickými cestami upravované a je v nich 
spousta „éček“. Proto, aby alespoň vypadaly jako med, je výrobci obarvují a falšují. Jednou z látek, která se k fal-
šování používá, je amoniak sulfidový karamel. Toto „éčko“ a spousta obdobných bylo Evropským úřadem pro 
bezpečnost potravin shledáno jako rizikové pro zdraví lidského organismu.

Krystalizace medu
Další z nekalostí je to, že se velmi často med zahřívá na co nejvyšší teplotu, čímž se dociluje toho, aby nemohl 
vykrystalizovat. Kvůli tomu ale med ztratí látky, které jsou pro lidské tělo prospěšné. 
Med je harmonicky vyvážená směs nejrůznějších látek, které se stále proměňují a navzájem reagují. To probíhá 
okamžitě od doby prvního kontaktu včely s nektarem nebo medovicí, kdy včela přidává do nasbíraného rostlin-
ného materiálu výměšky svých hltanových žlázek, které obsahují celou řadu enzymů. Tyto enzymy způsobí ště-
pení nevstřebatelných složitých cukrů na využitelné jednoduché cukry. Celý proces lze označit jako zrání medu. 
Zrání medu probíhá nepřetržitě během jeho uložení v plástech a  pokračuje po medobraní i ve sklenici, kterou si 
odnášíte od včelaře.
Jeho zevním projevem je ale změna skupenství medu. Med přestává být tekutý a tuhne, tedy krystalizuje. Za jak 
dlouho nám med ve sklenici zkrystalizuje, to záleží na vzájemném poměru dvou hlavních jednoduchých cukrů 
obsažených v medu. 
Pokud chceme zkrystalizovaný med ztekutit, vložíme sklenici medu do vody, kterou zahřejeme na max. 45 - 50°C. 
Někteří včelaři nabízí i pastovaný med, který má pak už trvale krémovitou konzistenci.

Jak se umístily medy s označením bio?
V dnešní době jsou velkým trendem bio potraviny, jejichž prodej se rychle rozvíjí, protože v nich nejsou chemiká-
lie a postřiky. Přísnými požadavky je výrobcům bio medů nařízeno, že každý květ nacházející se 3 km od včelínů, 
musí být z bio květin, rostlin, které volně rostou, případně takových, které jsou ošetřovány způsobem, který je 
přijatelný k životnímu prostředí. Už jsme ale nastínili, že zdaleka ne každý bio med je skutečně bio medem.
D test ve dvou vzorcích medu odhalil obsažený insekticid acydamifri a dyakoprit. Tyto insekticidy jsou nebezpe-
čím pro hmyz, na který jsou jejich účinky neurotoxické a kvůli tomu včelstva často hynou.

Rozhodně však nemusíme zavrhovat každý med. Samozřejmě se můžeme setkat s medem, který je skutečný 
a  má vysokou kvalitu. Jestliže toužíte po tom si takovýto med pořídit, zeptejte se u některého z včelařů, nejlépe 
vašeho známého, jehož úly jste viděli a tak můžete být klidní a vědět, že jste si nekoupili chemii, ale skutečný med.

Základní organizace Českého svazu včelařů Strání-Květná

Testy nkolika med z nabídky supermarket

OSTATNÍ
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Krásný pozdrav sněžných vloček,
 hodně dárku pod stromeček, 

radost a klid na Vánoce, 
štěstí,  zdraví  v novém roce.

Děkujeme za Vaši podporu 
při charitních sbírkách i výstavkách 

v roce 2016. 
A vzdáváme dík a čest našim 

pletařkám obvazů pro malomocné!

Za všechny členy  Červeného kříže Květná 
přeje Vítězslava Kubíčková

Sociální slu�by Uh. Brod
Denní stacionář nabízí své služby již 5 let
Do denního stacionáře pro osoby se zdravotním 
postižením dochází klienti ve věku od 16 do 60  let 
již pátým rokem. Stacionář se nachází v  areálu 
nemocnice s  poliklinikou na sídlišti v  Uherském 
Brodu a jeho provoz je zajištěn v pracovní dny od 
7.00 do 16.00 hodin. Služba umožňuje klientům 
setkávání s  vrstevníky v  prostředí stacionáře, kde 
je prostor k nejrůznějším aktivitám a činnostem, při 
kterých dochází k  upevňování a rozvíjení návyků  
a dovedností jako např. vaření, pečení, 
zpívání, malování, procházky, výlety. K  relaxaci  
a zklidnění mohou klienti využít klidovou místnost, 
která je vybavená hrací plochou, masážním 
křeslem a  přístrojem na posílení rukou a nohou 
nebo snoezelen s vodním lůžkem (relaxační 
a terapeutickou místnost). Na druhou stranu 
služba rovněž pomáhá pečujícím osobám, které 
tak mají možnost naplánovat si svůj program, 
vyřídit záležitosti na úřadech, nakoupit a občas si 
i odpočinout. Pokud máte zájem získat o stacionáři 
bližší informace, můžete navštívit naše webové 
stránky www.ssub.cz nebo nás kontaktovat na 
telefonním čísle 732 266 684.

Vladimíra Pažitná,
 vedoucí denního stacionáře

Velai dkují
Základní organizace Českého svazu včelařů Strání-
-Květná děkuje zastupitelstvu obce za schválení do-
tace v  letošním roce. Z  této dotace byly zakoupeny 
mezistěny a přířezy pro nové rámky k obměně včelí-
ho díla, která je jedním z hlavních nástrojů k tlumení 
moru včelího plodu.
Zároveň děkujeme vedení Obecního úřadu a pracov-
níkům Místního hospodářství za zapůjčení  traktoru 
pro podzimní léčení včelstev aerosolem.
Také chceme poděkovat Sboru dobrovolných hasičů 
Strání, kteří nám zapůjčili tlakové nádoby pro pod-
zimní léčení včelstev v těžko přístupném terénu.
Poděkování patří také paní ředitelce ZŠ a ZUŠ Mgr. Ivě 
Stupkové za vstřícnost při zapůjčení prostorů ke ko-
nání schůze.
Nezapomínejte vysazovat stromy a rostliny, a nechte 
alespoň o pár dní déle rozkvetlé zahrady, ať mají včel-
ky co nosit. Vždyť zdravá a silná včelstva nejsou rados-
tí jen pro včelaře, ale i sadaře a všechny konzumenty 
tekutého zlata.
Děkujeme!

Základní organizace Českého svazu včelařů Strání-Květná
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Kaplička ,,Panny Marie Bolestné“ v ulici Uhliska slavila 
v srpnu 200 let od posvěcení. K této příležitosti jsme 
spolu s otcem p. Janem Hrudíkem a rodinou Popelko-
vou (kaplička se nachází na jejich pozemku) připra-
vovali výměnu střechy a další opravy s tím spojené. 
Nedílnou součástí této sakrální stavby jsou i dvě lípy, 
které jsou památkově chráněné.
Před opravou střechy jsme požádali Agenturu ochra-
ny přírody v Luhačovicích, která provádí dohled nad 
památnými stromy v našem kraji o odstranění su-
chých větví, aby nedošlo k poškození nové střechy.
Po obhlídce stromů uvedenou agenturou bylo zjiště-
no u jedné lípy závažné onemocnění houbou ,,dřevo-
mor kořenový“ (ustulina deusta). Agentura dále ob-
jednala vypracování znaleckého posudku odbornou 
firmou, která provedla tzv. rentgen stromu potvrzující 
toto závažné onemocnění. Po zvážení všech těchto 
skutečností vydala rozhodnutí o zrušení památného 
stromu a doporučila OÚ Strání vydat povolení k po-
kácení, které bylo dne 12. 10. provedeno.
Hlavním důvodem byla také skutečnost, že strom 
se nachází v zastavěné části obce a vlivem povětr-
nostních vlivů by mohlo dojít ke zranění osob nebo 
poškození majetku (takto nemocný strom nedávno 
usmrtil dva školáky ve Zlíně). Závažné onemocnění je 
vidět na uvedených fotografiích.

Na sklonku tohoto roku byla provedena oprava stře-
chy, kterou provedla firma tesařství Haloda. Další 
opravy budou provedeny v jarních měsících.
Rád bych touto cestou poděkoval Agentuře ochra-
ny přírody (p. Jagoš), otci p. Janu Hrudíkovi, p. Janu 
Surowczykovi a vedení obce Strání za zájem o toto 
památné místo v  naší obci, pracovníkům MH, kteří 
provedli pokácení, obyvatelům ul. Uhliska za pomoc 
s úklidem dřeva a pracemi na nové střeše a všem, kdo 
se jakkoliv podíleli na obnově tohoto památného 
místa.      

Za všechny zúčastněné Antonín Zámečník

Pokácení památného stromu u kapliky v Uhliskách

OSTATNÍ
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Myslivecký spolek Javorina Strání získal v  roce 
2016 v rámci grantového řízení „Podpora regionů“ 
finanční prostředky na opravu a zateplení klubovny 
spolku. Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ, 
jejíž zásluhou došlo ke zlepšení zázemí členů 
mysliveckého spolku. Snahou myslivců bude 
využívat klubovnu mimo spolkovou činnost i pro 

Nadace EZ podpoila opravu myslivecké klubovny

TENTO PROJEKT PODPOŘILA

volnočasové aktivity dětí se zájmem o přírodu 
a životní prostředí v „Kroužku mladých myslivců“.
Děkujeme tímto Nadaci ČEZ za poskytnutý finanč-
ní příspěvek.

Josef Janiga

OSTATNÍ
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OBĚDY DO DOMU
www.obedydodomu.cz
tel.: 732 613 014, 724 344 646

Kuchyň ve Květné 
Vám nabízí dovoz obědů 

od pondělí do pátku 
za 72,-Kč. 

Možnost i osobního odběru 
za 65,-Kč.

Firmám dle dohody.

Šťastné a požehnané vánoční svátky 
všem našim spoluobčanům přeje 

Blažena Zderčíková a kolektiv

Prodám pěkný, slunečný, prostřední 
byt v OV, zděná bytovka, 3+1, 
nová lodžie, Květná-Sídliště.

 Cena osobně - dohoda / tel. 732 234 598

Přejeme všem svým zákazníkům, 
obchodním partnerům, přátelům 

a známým krásné a požehnané Vánoce 
a úspěšný vstup do nového roku 2017.
Těšíme se na další výzvy a spolupráci.

Přeje Zámečnictví Búlik
www.zamecnictvibulik.cz

INZERCE:



INZERCE:



Kalendá akcí:
22. 12. 2016
VÁNOČNÍ KONCERT S DH JAVORINKA
18:00 hod. / Tělocvična ZŠ Strání

26. 12. 2016
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ
17:00 hod. / Kostel Povýšení sv. Kříže

ŠTĚPÁNSKÁ ZÁBAVA SE SKUPINOU UNO
Od 20:00 hod. / Zámeček Strání

29. 12. 2016 
„Na kluzišti“ s HC LEV Strání 
Straňanský karneval na ledě
Od 12:30 hod. / Klužiště u Zámečku

31. 12. 2016
SILVESTR NA POMEZÍ - VELKÁ JAVOŘINA 
Od 13:00 hod. / Československá vatra přátelství

SILVESTR V OBCI
19:00 hod. / Ohňostroj pro děti - Květná (dětské hřiště) 
24:00 / Silvestrovská vatra a ohňostroj ve Květné

1. 1. 2017 
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ S OHŇOSTROJEM
Od18:00 hod. / Náměstí U Zámečku

7. 1. 2017 
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

8. 1. 2017
TŘÍKRÁLOVÝ KONCERT DH STRAŇANKA
15:00 hod. / Kostel Povýšení sv. Kříže

14. 1. 2017
MYSLIVECKÝ PLES

21. 1. 2017
RODIČOVSKÝ PLES

4. 2. 2017
KROJOVÝ PLES

10. 2. 2017
CHARITATIVNÍ PLES

18. 02. 2017
FOTBALOVÝ PLES

19. – 28. 2. 2017   
30. FESTIVAL MASOPUSTNÍCH TRADIC - FAŠANK

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 19. 12. 2016
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:
Rozsvícení  vánočních stromů v obci (foto: Barbora Macková)
Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 3. Martinské hody ve Květné (foto: Barbora Macková)  / 4. - 5. Otevření kluziště (foto: Barbora Macková) / 6. - 7.  
Setkání se staršími spoluobčany (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 2. Lucerničkový průvod (foto: Jan Mimochodek) / 3. - 4. Výročí 130 let DS Karla Högera a 90 let DH Straňanka 
(foto:  Barbora Macková) / 5. - 6. Vítání občánků (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní strana:
1. - 3.  Rozsvícení  vánočních stromů v obci (foto: Barbora Macková) / 4. - 5.  Vánoční výstava ve Květné (foto: Barbora 
Macková) 
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