
Radostné Svátky vánoční a  mnoho úspěchů v roce 2018 Vám přejí
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Zprávy od starosty obce
V pátek 24. listopadu jsme otevřeli nově vybudo-
vaný most mezi ulicemi Em. Zahna  a Novou horou.  
Most je již v plném provozu. Zbývá dokončit jen terén-
ní úpravy a výdlažbu z kamenů u podmostovky. Tyto 
práce jsme z klimatických důvodů přesunuly na jaro 
příštího roku. 
Nový most nahradil starý, který už byl nevyhovující 
a blížil se havarijnímu stavu.
Děkujeme obyvatelům, kteří byli výstavbou omezeni, 
za trpělivost a doufáme, že nový most bude ku pro-
spěchu všem a zkvalitní dopravu mezi těmito ulicemi.

Antonín Popelka, starosta

Tídní odpadu
V  tomto roce jsme se jako první v  okolí zapojili 
do systému na třídění odpadů a evidence odpado-
vých nádob.
Blíží se vyučtování a porovnání, jak se nám vedlo 
a jestli to má nějaký význam a posun.
Přesná čísla budeme mít až v  lednu, ale dnes už je 
jisté, že jdeme správnou cestou.  
I přes všechny počáteční potíže, která provází všech-
ny ,,revoluce“ a názory skeptiků, že lepší je jít ve sta-
rých kolejích, jsme dosáhli na první metu.
Teď něco v číslech.
 Do systému na třídění se u nás zapojilo 80%  obča-
nů, což je neskutečný výsledek.
V  roce 2016 jsme dopláceli na odpady   690  000Kč 
z obecního rozpočtu. Při nárustech jak na poplatcích 
a  stále zvyšování produkce odpadu, tak bychom 
tento rok zaplatili o několik procent z rozpočtu více. 
Naše náklady by se pořád propastně navyšovaly 
a hrozilo by zvýšení poplatků na odpad.
Teď už víme, že díky třídění jsme 
ušetřili  min.  500  000Kč v  porovnání s  minulým 
rokem.  
Díky tomu nám nehrozí navyšování, ale dokonce 
se pokusíme jít opačnou cestou.
Zastupitelstvo schválilo novou OZV (obecně závaz-
nou vyhlášku) a určilo pro tento rok 2017 hodnotu 
ekobodu na 10Kč.
To znamená,  pro ty kteří třídí, že zaplatí na příští rok 
na osobu ne 500Kč, ale vše se poníží o ekobody, kte-
ré v průběhu roku nasbírali.
Je to začátek a budeme se snažit všechny ještě více 
motivovat a systém zdokonalovat. 
Jako malý dárek pro všechny, kteří se zapojili připra-
vujeme losování, kde vylosujeme 30 hodnotných 
cen.
Pro příští rok už tedy máme lepší startovací plochu 
pro boj s  odpadem. Pokusíme se společně dosáh-
nout v tomto odvětví ještě lepších výsledků ku pro-
spěchu Všem.

S pozdravem 
starosta Antonín Popelka a vedení obce
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Vážení spoluobčané, na závěr roku 2017 se chci 
ohlédnout a udělat Vám malou rekapitulaci obce 
Strání.
Investiční akce v  naší obci Strání - Květná, které 
byly provedeny v  tomto roce, jsou zdárně dokon-
čeny a  uvedeny do provozu. Jednalo se především 
o rekonstrukci ulice Drahy III a rekonstrukci mostu 
ve Květné. Rozjela se výstavba inženýrských sítí Nová 
hora, výstavba workoutového hřiště před základní 
školou, nové komunikace v  ulici Dolina a příprava 
nových projektů na r. 2018.
Po výzvě ke všem spoluobčanům obce Strání, aby se 
zapojily do přípravy rozpočtu na r. 2018, Vám sděluji, 
že všechny akce, které jste navrhli pro zvelebení naší 
obce, jsou naplánovány na r. 2018, a to rekonstrukce 
chodníku ve Květné od sklárny na sídliště ve Květné, 
nový chodník od statku Strání po kurty, nová cesta 
mezi ulicí Březovská a ulicí u Hlavní, úprava prosto-
ru u obecního úřadu, nový vjezd do areálu statku 
ve Strání, rekonstrukce elektroinstalace v  základní 
škole, rekonstrukce sociálního zázemí v  pavilonu D 
v  základní škole, výstavba sociálních bytů ve Květ-
né, nová cesta na sídlišti ve Květné mezi garážemi, 
rekonstrukce cesty Uhliska, výměna oken v budově 
156 a další malé akce, které proběhnou v režii místní-
ho hospodářství, rekonstrukce bytů ve Květné na síd-
lišti a po dlouhé době začne i rekonstrukce kabin 
na fotbalovém hřišti ve Strání.
Myslím, že v  našem posledním volebním roce nás 
čeká spousta práce, tak chci, abyste nás ve všech ak-
cích podpořili a neházeli nám klacky pod nohy, pro-
tože u každé zakázky je v  naší obci mnoho projek-
tantů, stavitelů a hlavně anonymních udání, řešících 
co jak má být a co se dělá špatně, které dostávám 
na email. Nebráním se kritice a nechám si poradit, ale 
ne anonymně. Jestli Vám jde o blaho naší obce, tak 
se zapojte do zmiňovaných projektů. Vedení obce 
Strání bere připomínky oprávněné, ale ne anonymní. 
V našem zájmu je, aby všechny akce, které máme na-
plánované, proběhly a byly řádně zkolaudovány.
Máme připraven projekt na vrty pro pitnou vodu 
ve Květné. Podporou všech zastupitelů bychom měli 
připravit projekty využití půdních prostorů v základ-
ní škole a vizualizace pro novou multifunkční halu 
ve  Strání. Budou vytipovány lokality, kde by nová 
hala mohla stát za připomínek Vás spoluobčanů obce 

Strání. Vedení obce má v plánu další akce, které by se 
v naší obci měly realizovat v dalších letech, budeme 
Vás informovat o těch, které budou mít prioritu. Pro-
jekty musí být připravené dopředu, protože mnohé 
projekty, které se mají realizovat po vyhlášení výzvy, 
se musí začít realizovat v krátkém čase a dodatečná 
příprava projektu včetně vyřízení stavebního povole-
ní by se v omezeném čase nemusela stihnout. 
Myslíme i na sportovce a jiné spolky, které v r. 2018 
také podpoříme, od fašanků až po festival decho-
vek, Parížské léto ve Květné a mnohé jiné kulturní 
akce ve Strání a Květné. Jsem rád, že se za podpory 
všech zastupitelů opět vybudovalo umělé kluziště 
u  Zámečku. Děti mají určitě velkou radost. V  dal-
ších letech, pokud budeme dobře hospodařit, by se 
to mohlo stát tradicí. Děti se naučí bruslit a nemusí 
dojíždět do Uherského Brodu na umělý led, což je fi-
nančně náročné pro rodiče. Dále Vám nebudu psát 
o dalších starostech, které jsou běžnou součástí živo-
ta nás všech, ale věřím, že vše zvládneme s Vaší pod-
porou, děkuji.
Na závěr Vám chci popřát klidné prožití vánočních 
svátku naplněných radostí, smíchem, pohodou 
a v novém roce hodně štěstí, zdraví a osobních a pra-
covních úspěchů. 
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

Ohlédnutí místostarosty

Sobota 23. 12. 8:00 - 13:00 hod. 

Úterý 26. 12. ZAVŘENO

Čtvrtek 28. 12. 13:00 - 15:00 hod.

Sobota 30. 12. 8:00 - 13:00 hod.

Provozní doba bhem Vánoc 
Sbrný dvr:
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Rekonstrukce ulice Drahy 3 
Začátkem prosince byla dokončena rekonstrukce ulice 
Drahy III. 
Byly vyměněny všechny obrubníky, rekonstruován chod-
ník, vyfrézován starý a položen nový živičný povrch. Dále 
bylo vybudováno odstavné parkoviště pro 15 míst.
Rekonstrukce by měla pomoci jak  zlepšení průjezdnosti, 
tak uvolnění zátěže na této komunikaci.

Antonín Popelka, starosta

Pátek  22. 12. 7:00-12:00 hod.

Pondělí 25. 12 ZAVŘENO

Úterý  26. 12. ZAVŘENO

Středa 27. 12. 8:00 - 12:00 hod.

Čtvrtek 28. 12. 8:00 - 12:00 hod.

Pátek 29. 12. 8:00 - 12:00 hod.

Pondělí 1. 1. ZAVŘENO

Úterý 2. 1. 7:00 – 12:00 
a 13:00 – 15:30

Provozní doba bhem Vánoc 
Obecní úad:

Vodné a stoné 
Obec Strání
ástky pro rok 2018
Vodné 31,- bez DPH (stejné jako v r. 2017) 
Stočné 32,- bez DPH ( v r. 2017 bylo 31,-)

ZPRÁVY Z OBCE

5



20/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovatele 
zápisu pana MUDr. Vladimíra Luzara, pana Mgr. Davida 
Smetanu, zapisovatelku paní  Mgr. Elišku Málkovou
sčitatelku paní Ing. Dagmar Novákovou

20/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
návrhovou komisi ve složení: předseda pan Antonín 
Zámečník, členové pan Mgr. Jan Jankových, pan Ing. 
Martin Havlík, MBA, MSc.

20/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
20. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočtové opatření
6. Obecní pozemky
7. Nová hora – kritéria přidělení stavebních parcel
8. Odpis pohledávek
9. Různé
10. Diskuze 
11. Závěr

20/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce

20/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
rozpočtové opatření č. 15 na rok 2017, výdaje ve výši 
9 600 000Kč a financování ve výši 9 600 000Kč.

20/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 3499/15 v  k.ú. Strání ve vlast-
nictví Obce Strání o výměře cca 110m2 za cenu 75Kč 
za 1 m2 panu  V. L. Strání-Květná. Kupující na své ná-
klady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, geometric-
kého plánu a uhradí poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí.

20/7 Zastupitelstvo obce Strání odkládá prodej 
části pozemku parc.č.  3499/15 v k.ú. Strání ve vlast-
nictví Obce Strání o výměře cca 86m2 panu V.  L. 
Strání-Květná.

20/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 3499/15 v  k.ú. Strání ve vlast-
nictví Obce Strání o výměře cca 17m2 za cenu 40Kč za 
1m2 paní A. K. Strání-Květná. Kupující na své náklady 
zajistí vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plá-
nu a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

20/9 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 2561/1 v k.ú. Strání ve vlastnic-
tví Obce Strání o výměře 56m2 za cenu 40 Kč za 1m2 
paní G. K. Praha 9. Kupující na své náklady zajistí vyho-
tovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

20/10 Zastupitelstvo obce Strání odkládá prodej 
části pozemku parc. č. 6788 v  k.ú. Strání ve vlast-
nictví Obce Strání o výměře 30m2 společnosti E.ON 
Distribuce, a.s., F. A. Gerstnera 2151/6, 370 49 České 
Budějovice. 

20/11  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje jako 
kritérium pro výběr parcely v lokalitě Nová hora nej-
dříve podanou žádost podle data a čísla jednacího.

20/12  Zastupitelstvo obce Strání ukládá staros-
tovi předložit aktuální přehled pohledávek po splat-
nosti víc jak 3 měsíce a předložit způsob vymáhání 
pohledávek.

 Antonín Popelka, starosta obce

Výpis usnesení 20. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 6. 10. 2017

Podkování 
Vedení obce děkuje všem, co se podíleli a podílí 
na přípravách vánočních akcí ve Strání. Děkujeme 
pořadatelům vánočních jarmarků ve Strání 
a  Květné.
Poděkování patří   samozřejmě také všem, co se 
podíleli na  rozsvicování vánočních stromečků, 
organizátorům koncertů, koledování, sportovních 
akcí a turnajů. Vánoce jsou prý nejkrásnější svátky 
v roce a je dobře, že se umíme podělit.

Antonín Reňák, místostarosta
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Program vánoních 
bohoslu�eb v kostele 
Povýšení sv. Kí�e ve Strání 
24. 12. Ne / 4. neděle adventní, Štědrý den 
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
22:00 hod. / mše sv. ze Slavnosti Narození Páně - „Půlnoční“
(po celý den je možnost si vzít v kostele světlo z  Betléma)

25. 12. Po / Slavnost Narození Páně
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
(13:00 – 18:00 kostel bude otevřen k  prohlídce 
betléma)

26. 12. Út / Svátek sv. Štěpána
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
17:00 hod. / ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
                         Koledníci idú, koledovať budů

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

28. 12. Čt / Svátek betlémských Mláďátek
7:00 hod. / mše svatá

29. 12. Pá
17:30 hod. / mše svatá

30. 12. So 
18:15 hod. / mše svatá

31. 12. Ne/ Svátek Svaté Rodiny
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá

1. 1. Po / Nový rok 
Slavnost Matky Boží, Panny Marie
7:30 hod. / mše svatá
10:30 hod. / mše svatá
18:00 hod. /mše svatá

Vítání adventního asu
O prvním, letos i zasněženém, adventním víkendu jsme 
pro Vás ve Strání-Květné uspořádali hned několik dou-
fáme, že milých a úspěšných akcí. V sobotu se kolem 
16 hodiny sešla ve Květné naproti sklárny početná sku-
pinka lidí, která přišla rozsvítit nově dekorovaný vánoč-
ní strom ve Květné. Pan starosta přivítal všechny spolu-
občany milým pozdravem a popřál do přicházejícího 
adventního času klid a pohodu. Pak přišli na řadu naši 
nejmenší ze školky ve Květné, kteří s  paní učitelkami 
nacvičili hezké, pro mnohé z nás nové a neznámé vá-
noční písničky. Krásně jim to šlo také díky hudebnímu 
doprovodu muzikantů Jožky Můčky a Ondry Zderčíka. 
Zpěv dětí ke stromečku přilákal sv. Mikuláše s andělem 
a čerty a pak děti kouzelnou básníčkou poprvé rozsví-
tili vánoční strom ve Květné. „Jééé, ten je krásný...“ bylo 
slyšet ze všech stran. Mikuláš rozdal dětem perníky, 
čerti je postrašili. Vánoční svařáček zahřál dospěláky a 
děti si pochutnaly na dobrém horkém čaji. Podebato-
valo se, pozpívalo a šlo se domů. 
Ve Strání u  Zámečku začal o  něco bohatší program 
v 18 hodin. Pan starosta přivítal všechny občany a po-
přál klidný advent. Poté představil sbor, který si říká 
R.O.C.K. baby a zpívá koledy v rockové úpravě. Zazpí-
valy nám koledy a tím přivolaly družinu sv. Mikuláše. 
Děti i  zde spolu s  Mikulášem rozzářili strom vánoční 
a  dostaly sladkou nadílku. Program pak pokračoval 
na kluzišti, kde se nám představily děti - krasobruslaři 
z Bruslařského klubu Uh.Brod. Jejich výkony byly, i přes 
velký mráz, moc vydařené a my jim děkujeme. Poté už 
kluziště patřilo místním dětem a mládeži, kteří vydrželi 
bruslit až do 22 hodin. Zpěvačky rockových balad pak 
ještě daly pár kusů a zimu zpříjemňoval svařák a čaj 
s rumem, který prodával spolek SMEDOMA. Dobrá ná-
lada byla kolem Zámečku znát dlouho do večera. 
V neděli odpoledne jste pak mohli navštívit tradiční 
VÁNOČNÍ JARMARK na Zámečku. Od 14 hod. jste mohli 
nakoupit vánoční oplatky, perníčky, sýry, domácí siru-
py a marmelády, ručně vyráběné vánoční ozdoby, bi-
žuterii, ale i knihy s místní tématikou a  třeba medové 
speciality a produkty. Vánoční punč a čaj pro děti byl 
opět navařen a prodáván usměvavou hl. organizátor-
kou jarmarku - Míšou. Na Zámečku panovala hezká, 
předvánoční atmosféra a prodejcům i nakupujícím se 
akce moc líbila. A tak začal adventní čas pod Velkou 
Javořinou... 

Barbora Macková
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Uspali jsme brouky
a zamávali podzimu 
V poslední říjnový den jsme se vydali na 13. lucer-
ničkový průvod. Přípravy již probíhaly několik dnů 
předem, protože jsme chtěli pro naše účastníky vy-
robit originální dáreček. Buton – odznáček ve tvaru 
berušky. Práce se zdařila a my vyrobili více než 80 od-
znáčků. Nakoupili jsme sladkosti, na Zámečku nám 
navařili pro děti horky čaj a letos poprvé i námořnic-
ký svařák, který byl ke koupi v cíli. Po setmění přes-
ně v 17:00 nám začaly z místního rozhlasu znít dět-
ské písničky a my se vydali na pochod s lucerničkami 
a lampiónky. Děti ze Květné vycházely od sklárny, kde 
nasbíraly listí potřebné na zakrytí brouka v cíli. Děti 
ze Strání vycházely od Zámečku a také si v košíku 
nesly spoustu listí. Lucerničky i dětská očka plná ra-
dosti a očekávání zářily do tmy. V cíli je již čekal veliký 
brouk Míla a jeho parťačka beruška Baruška. Bohužel 
nás opět zklamala technika, a tak se program musel 
uskromnit. Broučky jsme svolaly k zimnímu spánku 
včeličkovým ohňostrojem, pak jsme zazpívaly pís-
ničky od včelích medvídků a pak už nám jen schá-
zela ukolébavka pro brouka Mílu. Ten si ustlal svou 
postýlku z listí a uložil své velké broučí tělo… V tom 
přišla chvíle pro děti a jejich suché listí, s velkým gus-
tem ho až po uši zasypaly. To byla teploučká peřina! 
S dětmi jsme si slíbili, že na jaře se sejdeme zase 
a broučky společně probudíme. Děkuji za výbornou 
spolupráci všem, kteří nezištně pomohli, jak s dováž-
kou, tak s muzikou, s focením, s vyráběním, s prode-
jem svařáku, s organizací dětí, půjčením stolů apod. 
Měli jsme nové berušky pomocnice a moc hezky jim 
to všem šlo. Budeme se těšit na spolupráci i při dal-
ších akcích. Usnul a spí, mravenec lesní v hromádce 
za kapradím…

Barbora Macková

Novinky z knihovny
Beletrie:
Kráska a lord - Bagshave, T
Žízeň - Nesbo, Jo
Zvláštní příběh - Gillerová - Brezníková, K
Zloději a svědkové - Žuchová, S
Všechno jednou pomine - Busquets, M
Švábi: druhý případ - Nesbo, Jo
Láska mezi řádky - Picoult, J
Červenka - Nesbo, Jo
Královna Žofie  a Václav - Černá, J
Muž, který hledal svůj stín - Lagercrantz, D
Deník alchymistky - Alward, A
Prvok, Šampón, Tečka a Karel - Hartl, P

Literatura pro mládež:
Ztraceni ve vlnách - Březinová, I
Strašidelná knihovna - Butler, D
Případy pro detektivní kancelář č. 2
Operace: Temný muž 2 - Horst, Jorn Lier
Brontík. Vzhůru do nebe - Brezina, T
Jak vyzrát na duchy? - Leblanc, C
Pozemšťan! - Fearing, M

Naučná literatura:
Z Kanady na Aljašku - Šimánek, L
Jak se stát Youtuberem: - Willoughby, N

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA A IC
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Martinské hody 
Letošní hody ve Květné vyšly přesně na 11.  11., 
tedy na svátek sv. Martina. Obec Strání pro 
Vás na tento den uspořádala pestrý program, 
tentokrát v areálu tenis. kurtů ve Květné. Byl zde 
postaven velkokapacitní stan s vyhříváním, pod 
kterým hrála od 14 hod. cimbálová muzika Pavla 
Můčky ze Strážnice a probíhala ochutnávka vín 
vinařství Vyskočil z Blatnice pod sv. Antonínkem. 
Velkým tahákem byla i domácí zabíjačka, 
kterou už tři dny dopředu chystala parta 
dobrovolníků právě ze Květné, bez kterých by 
se tato akce vůbec neuskutečnila. Postaraly se 
i  o  prodej horkých nápojů a občerstvení celkově. 
Na 16. hodinu jsme pozvali skupinu historického 
šermu MEMENTO MORI z Uh. Ostrohu. Její členové 
nám na kurtech připravili opravdu silný zážitek. 
Návštěvníci mohli vidět ukázky středověkých 
bojů s různými zbraněmi. A po setmění dostalo 
10 dětí do rukou pochodně a držely čestnou stráž 
u ohňové a fakírské show. Byla to moc zábavná 
podívaná a všem, kteří přišli, se akce moc líbila. 
Cimbálovku ze Strážnice pak v 18 hodin 
vystřídala místní kapela FLOWER CREEK a dobrá 
nálada se přenesla až do večerních hodin. 
Všem těm, kteří se na této akci podíleli, patří veliký 
dík.

Barbora Macková

Noní hodová cesta 
po Kvtné
V pátek před květňanskými hody se konala jedna 
moc povedená akce, k jejímuž názvu odkazuje již ti-
tulek tohoto článku. Jednalo se o dobrodružnou šif-
rovací hru nebo také cestu po Květné. Do hry se bylo 
nutno přihlásit předem a každý přihlášený tým pak 
obdržel šifru, kterou bylo nutno vyluštit, protože jinak 
jste nevěděli, kde má hra začátek-start. Noční hra byla 
určena dětem od 2. třídy, protože pro hru bylo třeba, 
aby její hráči uměli číst. My jsme vytvořili tým s ma-
lými dětmi (školka, prvňák a druhák). A řeknu Vám… 
byly to zapeklité úkoly… i my, dospělí, jsme museli 
hodně a hodně přemýšlet a špekulovat. Pro úspěšné 
zdolání trasy jste také museli být dobrým místním 
znalcem… protože po vyluštění šifry Vám třeba vy-
šla nápověda: „vodopády u sklárny na malém chod-
níčku“. My ze Květné víme, o které místo se jedná, ale 
myslím že spousta týmů ze Strání s tím měla problém. 
Taky poskládat papírovou lodičku se dvěma komíny 
nebyl vůbec jednoduchý úkol a právě každý úkol Vás 
posunoval blíže k cíli... Bylo chladno a tma, takže čaj 
v termosce a čelovka na hlavě byly téměř nezbytnou 
výbavou. Luštili jsme morzeovku, využívali kláves-
nici mobilu, pořadí písmen v abecedě  aj. No mohu 
Vám říct, že jsme byli 2 hodiny na cestě a zažili spous-
tu dobrodružství a navíc zdárně a včas došli do cíle, 
kde nás čekala odměna a hlavně dobrý pocit ze hry! 
Moc za všechny účastníky děkuji Marušce Otte, kte-
rá byla hlavní iniciátorkou, organizátorkou i koor-
dinátorkou tohoto kvízu po Květné. Díky taky patří 
všem jejím pomocníkům, kteří zmrzali během čekání 
na úspěšné luštitele, a řeknu vám, že to byla oběť. Tě-
šíme se na nová dobrodružství s šiframi v příštím roce.

Barbora Macková

KNIHOVNA A IC
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Sportujeme… 
Také měsíc říjen jsme měli nabitý sportovními akti-
vitami. 16. října se čtyři kluci z 8. a 9. třídy zúčastnili 
okresní soutěže ve stolním tenise. Soutěž proběh-
la v  blízké ZŠ Dolní Němčí.  Hned následující týden 
se  konal florbalový Čeps Cup. Tento turnaj je uspo-
řádán pro žáky prvního stupně. Letos se ho zúčast-
nilo rekordní množství přihlášených družstev. 21. 11. 
sehrály zápasy dívky. V konkurenci 12 družstev se jim 
jen těsně nepodařilo postoupit. Hned následující den 
22. 11. se utkalo družstvo chlapců s dalšími 13 druž-
stvy z okolních škol. Podařilo se jim probojovat se až 
do semifinále, kde nakonec skončili na pěkném čtvr-
tém místě. V  listopadu nás pak čekalo okresní kolo 
v halové kopané v Bojkovicích. Tato soutěž byla uspo-
řádána pro chlapce z druhého stupně. Všem patří vel-
ká pochvala za vzornou reprezentaci školy.  Jména zú-
častněných dětí a více fotografií je možné zhlédnout 
na našich webových stránkách. 

ervený kí� ve Kvtné 
nezahálí… 
pipravil tradiní výstavku
Výstavka perníčků a předvánočních dekorací ve Květ-
né, kterou již tradičně pořádá Červený kříž ve spolu-
práci s IC Strání, se vydařila. Perníčky, medové svíčky, 
jehličí i vanilkové rohlíčky provoněly sál Restaurace 
na Huti. Děti tvořily ve vánoční dílničce a odnesly si 
krásné výrobky. Děkujeme Vám všem, kteří jste přišli, 
a přispěli na vánoční balíčky pro naše spoluobčany 
v domovech důchodců a ústavech sociální péče. Dě-
kujeme rovněž vedení Restaurace na Huti za bezplat-
né pronajmutí prostor a dobrou spolupráci.

Barbora Macková

Provozní doba v knihovn 
a infocentru v ase Vánoc

Pátek 22. 12. 9:00 - 12:00

Pondělí 25. 12. ZAVŘENO

Úterý 26. 12. ZAVŘENO

Středa 27. 12. 9:00 - 12:00

Čtvrtek 28. 12. 9:00 - 12:00

Pátek 29. 12. 9:00 - 12:00

Pondělí 1. 1. ZAVŘENO

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

KNIHOVNA A IC ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Podkování 
Děkujeme všem, kteří podpořili již tradiční podzimní 
sběr papíru. Sběr papíru proběhl 25. 9. 2017. Vybralo 
se celkem 6 095 kg papíru. Získané finanční prostřed-
ky jsou využity na výukové programy žáků. 
Děkujeme také panu poslanci Mgr. Ondřeji Benešíkovi 
a paní Petře Hrbákové za mikulášskou nadílku 
pro žáky naší školy. 

    vedení ZŠ a ZUŠ Strání

Slavnost Slabikáe
Stejně jako každý rok, tak i letos jsme po přečtení Živé 
abecedy uspořádali slavnostní předávání Slabikářů, 
při němž děti rodičům, kteří se přišli podívat, ukázaly, 
jak jsou šikovné, a jak umí číst a psát písmena, slabiky 
a první věty.

Mgr. Jarmila Málková a Mgr. Radka Popelková

Listopad jsme zakončili tradiční soutěží ve skoku vy-
sokém „Straňanská laťka“, kterou pořádá naše škola. 
Celkem se o umístění v této soutěži pokusilo 38 žáků 
ze Strání, Dolního Němčí, Bojkovic, Nivnice a Podolia. 
Soutěžilo se ve čtyřech kategoriích, nejlepší si odnesli 
diplomy a poháry, věnované Crystalite Bohemia s.r.o. 
Dopoledne proběhlo v příjemném sportovním nala-
dění. Všem zúčastněným žákům patří velká pochvala 
za předvedené výkony.
Výsledky:
Mladší žáci:
1. místo: Wiliam Hřib (Bojkovice) - 160cm
2. místo: Miloslav Klimeš (Bojkovice) - 150cm
3. místo: Prokop Škrabálek (Nivnice) - 140cm
Mladší žačky:
1. místo: Veronika Jančová (Bojkovice) - 133cm
2. místo: Emma Ščepková (Podolie) - 130cm
3. místo: Michaela Belková (Bojkovice) - 130cm
Starší žáci:
1. místo: Dominik Dobiáš (Strání) - 163cm
2. místo: Michal Machala (Bojkovice) - 163cm
3. místo: Maxmilián Mičo (Strání) - 155cm
Starší žačky:
1. místo: Lucie Kadlecová (Bojkovice) - 138cm
2. místo: Vendula Zbořilová (Bojkovice) - 138cm
3. místo: Pavla Navláčilová (Nivnice) - 133cm

    Libuše Želibabková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Školky plné pohádek 
Letošní rok je prvním rokem tříletého ŠVP a má název: 
„V pohádce hledám bezpečí, sbližujeme se“. 
Pomocí pohádek se seznamujeme s  pravidly soužití 
s okolím, které nás obklopuje. Hledáme v nich moud-
rost a ponaučení. Pohádka je pro nás základní spojo-
vací element při seznamování s dětmi. 
Od začátku školního roku jsme dvakrát navštívili diva-
delní představení v Uh. Brodě. Zhlédli jsme pohádku 
„Čert a Káča“ a předvánoční „Návštěva v pekle“. V MŠ 
nám p. Sasínková se svými loutkami zahrála pohádku 
o Otesánkovi, Sněhurce a sedmi trpaslících a Komi-
níčkovi a Majdalence. S pohádkou jsme se také setkali 
při ukázce canisterapie. Děti si spolu s fenkou Tessie 
zahrály pohádku „Jak si pejsek s kočičkou pekli dort“. 
Ve školce se děti seznamují s  dalšími pohádkami 
a také si je společně hrají. Pro rodiče si připravily po-
hádku „Hrnečku vař“.  Děti si vyrobily i rekvizity a při 
představení pomohly i p. ředitelka s p. učitelkou. Po 
představení následovalo vaření kašiček s  ochutnáv-
kou a hádankou, jakou má kašička příchuť. 
Společně s Křemílkem a Vochomůrkou děti navštívily 
les, kde se setkaly s pánem lesů. Popovídaly si s ním 
o lese a pomohly při jeho uspávání. 
Pohádky a říkanky také využívaly p. učitelky při pla-
veckém výcviku, který děti absolvovaly v plaveckém 
bazénu Delfín v Uh. Brodě. 
V průběhu roku nás čeká ještě mnoho pohádek a my 
se na ně již teď moc těšíme. 

Jarmila Zetíková

Veselé zpívání 
Děti z kroužku ZŠ a ZUŠ Strání - „Veselé zpívání“ děkují 
všem, kteří podpořili jejich snahu pomoci dětem 
v Sýrii, Tanzánii a dalších zemích.
Na konto Papežských misijních děl - konkrétně 
pomoc dětem - jste zakoupením perníčků a su-
šenek pomohli přispět částkou 1637 Kč. Všem  
děkujeme. 

Hana Miklášová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATESKÁ ŠKOLA
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Podzimní fotbalová sezóna skonila…
Paní zima se už naplno chopila svého žezla, boje na 
fotbalových trávnících utichly. První polovina soutěž-
ního ročníku 2017/2018 je za námi. Co nám přinesla? 
Začněme tentokrát od 1.mužstva, které hraje v tomto 
ročníku Moravskoslezskou divizi sk.D.  Po spanilých 
jízdách v předchozích obdobích trochu méně radosti.  
Přeneseně se dá říct, že účastí v takto vysoké soutěži 
jsme se dotkli fotbalových nebes. Chlapci zajíždí ke 
svým zápasům až na Vysočinu do okresních měst na 
štace vzdálené i přes 200 km. Ukazuje se v plném les-
ku jak už je tato soutěž fotbalovou kvalitou, organiza-
cí a.j. na jiné úrovni, než na kterou jsme bývali dříve 
zvyklí. Všichni se nestačíme divit jak už je tato soutěž 
po fotbalové stránce kvalitou hráčských kádrů soupe-
řů vysoko. Nemůžeme mít za zlé našim hochům, že se 
jim ve většině zápasů výsledkově nedařilo. Straňan-
ský fanoušek byl za poslední úspěšná léta namlsán 
a  musíme všichni reálně vyhodnotit naše možnosti. 
Přesto všechno bylo rozhodnutí o účasti v  této sou-
těži správným krokem, na všech úrovních je to pro 
nás velká zkušenost na kterou jsme někteří nebyli při-
praveni. Po slibném létě, dvou krásných pohárových 
fotbalových bitvách se  Bzencem a  Hanáckou Slávií 
Kroměříž a nadějném vstupu do soutěže s Velkou Bí-
teší se začal s přibývajícími koly bodový sumář tenčit.  
Mělo na tom podíl více vlivů – zranění klíčových hráčů 
hned v úvodu soutěže, z toho pramenící nižší tréno-
vanost atd. Chlapcům ve většině zápasů nebylo mož-
no vytknout snahu ale musíme uznat, že obvykle byla 
kvalita na straně soupeřů. Po podzimu přezimovává-
me na 15. příčce tabulky a v rámci záchrany soutěže 
nás čeká přes zimní přípravné období hodně práce. 
Klukům přejeme do  jarní sezóny odhodlání, kvalitní 
zimní přípravu, žádná zranění, abychom se pokusili 

soutěž zachránit a či alespoň důstojně dohrát. Není 
dobrým signálem pro klubové vedení štěpení kád-
ru a je na něm aby se jej snažilo stabilizovat a nutně 
vhodně doplnit  což není úplně jednoduchý úkol.
Další zejména mládežnická družstva nám podzimní 
části sezóny dělala jen radost. Všechny jsou ve svých 
tabulkách v  popředí. Dorost míří do krajského pře-
boru,  po   polovině soutěže suverénně vede KS k.B 
s náskokem 11 b! Žákovská družstva jsou v krajských 
soutěžích na 2. mladší  respektive na  3. příčce starší  
a umístění mohla být ještě lepší neboť domácí zápa-
sy o čelo tabulek s Bojkovicemi v posledním podzim-
ním kole se pro velkou nepřízeň počasí neuskutečnili.  
Mladší přípravka je v  pomyslné soutěži na 1. místě  
Okresního přeboru ze 14 účastníků kde startuje  m.j. 
i 1.  FC Slovácko, starší přípravka je ve své kategorii  
uprostřed tabulky. Velmi potěšitelný fakt je, že se nám 
stále hlásí děti,  které chtějí hrát fotbal za náš klub. 
Že tomu tak je zato je potřeba poděkovat všem tre-
nérům jednotlivých kategorií,  kteří se snaží obětavě 
práci s mládeží věnovat. Co do trenérského obsazení 
je v  mládežnických kategoriích  situace stabilizova-
ná. U přípravek působí už zkušení harcovníci Radek 
Janiga a Igor Lancůch, u mladších žáků Véna Šidlo, 
u starších žáků Tonda Zderčík – Faktor, oba za podpo-
ry a dohledu Pavla Totha se s nadšením a elánem cho-
pili své práce. U dorostu se ukazuje velmi prospěšné 
působení  jak po stránce odborné  tak výchovné Víti 
Bělohlávka za přítomnosti vedoucího družstva Juraje 
Dubového. Sečteno potrženo mládežnické kategorie 
a personální obsazení u nich je v našem klubu nasta-
veno a je stabilizované. Ba co více v  letošní sezóně 
od podzimu  byla v našem klubu založena kategorie 
„školiček“,  která je předstupněm  přípravek. To jsou 
nové mladé výhonky,  které budou v  budoucích le-
tech šířit fotbalovou reklamu Strání. V  tomto směru 
poskytuje svoji neocenitelnou pomoc náš zasloužilý 
člen pan Jan Audy s Pavlem Tothem. Klub do procesu 
angažuje ještě zkušeného odborníka na mládež  pana 
Jiřího Moravčíka z Buchlovic. Snažíme se mimo jiné 
i s  podporou Obce Strání všem družstvům vytvářet 
materiální a další podporu ať už je to co se týče vy-
bavení – sportovní soupravy, míče, pomůcky či pod-
porou účastí na zimních halových turnajích, kde se 
mohou konfrontovat se svými vrstevníky. V mládež-
nických kategoriích můžeme směle bez skromnosti 

SPORT

13



říci, že Strání  patří a je bráno mezi významné okresní 
fotbalové bašty.
Nakonec jsem si ponechal náš B tým, který po reor-
ganizaci soutěží startuje v  okresní soutěži sk.C což 
je aktuálně základní třída. Mužstvo vstupovalo do 
soutěže jako velký favorit a jak už to bývá na toho 
se chtějí obvykle soupeři vytáhnout. Bylo tomu tak i 
v jejich zápasech. Hoši se nevyvarovali výpadkům na 
Žítkové, kde mocným finišem vyrovnali těsně před  
koncem zápasu ale  nakonec nešťastně v  nastave-
ném čase  prohráli ale zejména výpadek a porážka 
s  Orlem Uh.Brod byla ostudná. Cítíme ovšem z  ho-
chů velkou odhodlanost do jarních bojů podpořenou 
avizovaným soutředěním v Jeseníkách a věříme,  že 
čtýřbodovou ztrátu na vedoucí Žítkovou, kterou mají 
na jaře doma, zlikvidují a dostanou se do vytoužené-
ho  okresního přeboru.
Je potřeba veřejnosti oznámit, že velmi významné-
ho počinu se nám podařilo dosáhnout i na poli or-

ganizačně-diplomatickém, kdy byla našemu klubu 
potvrzena dotace ze Státní podpory sportu v  rámci 
investičních  prostředků  MŠMT na rekonstrukci fot-
balových kabin, která bude financována i s částečnou 
spoluúčastí Obce. Čeká nás v tomto ohledu v nadchá-
zejícím roce hodně práce ale zvelebený stánek, který 
bude sloužit všem družstvům,  popřípadě zájemcům 
z řad veřejnosti bude určitě stát za to úsilí. 
Milý fanoušci a čtenáři zpravodaje chtěl bych Vám 
za  klub FC Strání popřát radostné a požehnané vá-
noční svátky strávené v  rodinné pohodě v  kruhu  
svých blízkých a do nového roku pevné zdraví, štěstí 
a hodně sportovních zážitků.  Těšíme se na viděnou 
na stadioně na Zelničkách v jarní sezóně a zachovejte 
nám přízeň. 

Za FC Strání    
 Josef Šidlo, člen výboru 
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Ddictví otc zachovej nám Pane..... po pl roce
Myslím, že obec Strání v minulosti do Dvorany, jako 
pronajatého majetku, neinvestovala málo.  Jednalo 
se o stavební úpravy, přístavbu, rozvody topení, vody, 
modernizaci sociálního zařízení, střechu, okna, dveře 
atd.  Co ale vázlo, byla údržba a péče o vnitřní zaří-
zení. Tuto službu naposledy řádně zajišťovali manželé 
Anežka a Václav Popelkovi (Mamralových), a to už je 
dost daleká minulost. A dá se říci, že od té doby se jen 
postupně hromadila špína, plíseň, mastnota až do ta-
kového stavu, jak popsala paní Zámečníková v minu-
lém článku. Dvorana v takovém neutěšeném stavu 
nebyla dobrou vizitkou obce Strání. Skutečně dát 
věci do pořádku a v rámci možností na úroveň dnešní 
doby byla dřina, ale její výsledek nás už dnes těší.  

Ti, kdo využili zařízení kuchyně a sál v dnešní podo-
bě, mohou porovnat a posoudit. Možná se jeví jako 
nepraktické uložení nádobí do vysokých skříní, ale 
bylo nutné vycházet z prostorů a možností, které 
nám Dvorana nabízí. I proto je nutné předávání ná-
dobí na jednotlivé akce, kdy vám je pomocí žebříku 
vydáváme a po akci zase přebíráme a uložíme zpět 
do uzamykatelných skříní. Jak si sami zorganizujete 
a vyžijete stávající prostory pro vlastní zajištění akce, 
je už jen na Vás. 
Tímto chceme poděkovat zaměstnancům obce Strá-
ní, že vzali výtku paní Zámečníkové na vědomí, a věci 
kolem Dvorany se pohnuly. Samozřejmě bez kladné-
ho přístupu zastupitelstva a rady obce a poskytnutí 
finančních prostředků z rozpočtu obce by se Dvorana 
nerozsvítila v takovém lesku, a to jak na Vámi pořáda-
ných osobních akcích, tak i např. při oficiální návštěvě 
pana arcibiskupa a v neposlední řadě i při posezení 
s naším nově vysvěceným biskupem.  
Rovněž děkujeme pracovníkům obce i šikovným ře-
meslníkům, kteří měli s námi trpělivost, a realizovali 
v rámci možností naše požadavky a členům divadel-
ního kroužku, kteří také přispěli svou pomocí. 
Bohužel lepšího sálu ve Strání nemáme, proto je 
na  nás všech, abychom si dědictví otců zachovávali 
a udržovali. Těšíme se na další spolupráci a přejeme 
si, aby tyto prostory i v následujících letech vypadaly 
důstojně a sloužily ke spokojenosti nám všem.   

    Anežka Zderčíková a Jarka Pavlušová

Koledníci idú, koledovať budú
účinkují: děti z Javorinky, FS Javorina, CM Popremýšláme, S.E.N., Netáta, 

CM Mladí Bruštíci, CM Strýci, jako host Gajdoši z Kopanic

kdy: úterý 26. prosince 2017 v 17.00 hod.
kde: kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání

Po ukončení programu bude ve Dvoraně následovat posezení u cimbálu.
Vstupné v kostele dobrovolné, vstupné ve Dvoraně 50,- Kč. 

Všichni jste srdečně zváni.

KULTURA
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Neděle 4. února
15.00 hod / Zámeček Strání  
Z hlavy nerúbanej 
vernisáž obrazů Jana Karlíka ze Zábudišové                                             
účinkují: CM Popremýšláme a přítomní folkloristé

Pátek 9. února
18.00 hod. / ZŠ Strání                                    
Muzikanti hrajú, hosté sa scházajú
pořad k 40. výročí CM Strýci
účinkují: CM Strýci se svými hosty, 
folklorní skupiny a děti obce Strání  

20.30 - 01.00 hod. / ZŠ Strání                        
Beseda u cimbálu, CM Strýci a jejich hosté                                                                   

Sobota 10. února
Den otevřených dveří, ukázka ruční výroby skla, 
prodej výrobků
08.00 – 13.00 hod. / Crystalite Bohemia Květná
07.00 – 17.00 hod. / Rodinná sklárna Ladislav Breznický 
                                       Květná 458    
 

09.00-15.00 hod. / Zámeček
Lidová řemesla, zabijačkové hody, košt koblihů
výstava obrazů J. Karlíka 
folklorní náladu dotvoří KM M. Janštu z Košarisk 
a FS Brezová

12.00 hod. / Obecní úřad                                   
Přijetí souborů a hostů festivalu

13.00 hod. / Náměstí u Zámečku                     
Ej, fašanku, fašanku, fašankové obchůzky 
KM M. Janštu z Košarisk a FS Brezová  
NS Klobučan a CM Kaňúr, Valašské Klobouky
 FPS Erteple a Neoveská cimbálová muzika
Rinceoirí - klub irských tanců, Praha
FSŽ Marína, Zvolen
Pod šable - skupiny fašančárů ze Strání za doprovodu 
CM Strýci

Sobota 10. února 
15.-17.00 hod. / Areál obce 
V šenku
 vyhrávání souborů v hospodách

18.00 hod. / ZŠ Strání  

Zrcadlo masopustu,  
scénická vystoupení souborů:  
Klobučan, Erteple, Brezová, Rinceoirí, Marína
                                                                
20.30 - 01.00 hod / ZŠ Strání 
Beseda u cimbálu
Kopaničářská muzika M. Janštu z Košarisk 
a muziky přítomných souborů

Neděle 11. února
14.30-16.00 hod. / Zámeček 
Dětský karneval

18.00-24.00 hod  / Zámeček
Ochutnávka slivovic
Účinkují:  SEN a jejich folklorní hosté.

Pondělí 12. února
17.30 hod.  / Dvorana Strání
Fašanková filmotéka 
videofilmy s folklorní tematikou z tvorby MJAK v Uh. Brodě

Úterý 13. února
12.00-19.00 hod. / Areál obce                                        
Pod šable, pod šable 
obchůzky fašančárů

19.00-24.00 hod. / Zámeček 
 Taneční zábava s pochováváním basy

Stálá výstava festivalu: Zámeček Strání – Obrazy Jana Karlíka

Pořádá obec Strání, FS Javorina, Smedoma, SPOKOS 
ve spolupráci 

s Muzeem Jana Amose Komenského v Uherském Brodě
autor programové koncepce PhDr. Pavel Popelka, CSc.

KULTURA

Fašank 2018 / 31. roník Festivalu masopustních tradic
Strání 4. - 13. 2. 2018
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Šťastné a veselé,
krásný nový rok,

po bujarém Silvestru 
ráno jistý krok.

Prožijte dny sváteční 
v klidu bez starostí,
ať je váš čas vánoční 

jen plný radostí.
Děkujeme za Vaši podporu a přízeň  

při charitních sbírkách i vystavkách  v roce 2017.
Díky patří i našim věrným pletařkám obvazů 

pro malomocné.

Za všechny členky Červeného kříže Květná přeje
Vítězslava Kubíčková

SPOLEENSKÁ RUBRIKA

Narozené dti 
Sofie Zapletalová

Zemelí obané
Dalimil Zderčík, Božena Multánová, Vladimír Baše, 
Ludmila Stružková

Pan starosta spolu 
s paní matrikákou popáli 
man�elm Láskovým 
k jejich jubileu.
 
Milí manželé Láskovi,
před dávnými lety jste si prstýnky dali, 
věrnou lásku po celý život jste si tehdy slibovali. 
Váš slib jste dodrželi a nevzali ho nikdy zpět, 
svoji jásku jste si udrželi a jste spolu úctyhodných 70 let. 

Do dalších let vám zdraví, štěstí a lásku přejeme 
a ke krásnému výročí vám blahopřejeme.

Děláte opravdu čest svému jménu.

Pozůstalá rodina děkuje příbuzným, kamarádům 
z party, ročníku, spolupracovníkům a všem, 

kteří se přišli rozloučit 
s panem Dalimírem Zderčíkem. 

Děkujeme za peněžité a květinové dary.
 Zvláště děkujeme MUDr. Alžbětě Končitíkové, 

zdravotní sestře Zdislavě Grebíkové, 
panu faráři P. Stanislavu Matyášovi, zpěvačkám, 

varhanici a muzikantům.

Smutení rubrika

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

s našim synem Miroslavem Miklášem. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Pozůstalá rodina děkuje všem příbuzným, přátelům, 
kamarádům, ročníku a známým, kteří přišli 

doprovodit na poslední cestě 
Vladimíra Baše. 

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Poděkování patří i Otci S. Matyášovi za slova útěchy.
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Vážení spoluobčané, 
provoz Zámečku se stal před více než třemi lety zá-
minkou pro předvolební boj, který o vaše hlasy vyu-
žívali, až zneužívali někteří kandidáti do obecního za-
stupitelstva z několika volebních uskupení. Chceme 
po důsledném prověření tuto věc uvést na pravou 
míru. 
V  prosinci roku 2015 podal člen finančního výboru 
Ing. Daniel Sedlecký na základě podkladů finančního 
výboru (v tehdejším složení) trestní oznámení pro po-
dezření ze spáchání trestného činu, přečinu porušo-
vání povinnosti při správě cizího majetku. K tomuto 
trestnému činu mělo podle něj dojít jednáním odpo-

vědných zástupců obce Strání v období od roku 2011 
do roku 2014 ztrátovým hospodařením v restauraci 
Zámeček. Zmíněnými odpovědnými zástupci v  té 
době byli starosta Ondřej Benešík, místostarosta Pa-
vel Mimochodek a obecní zastupitelstvo Obce Strání.   
Vyšetřování předmětného trestného činu bylo ukon-
čeno v červnu tohoto roku, a to odložením, neboť po-
licejní orgán došel k závěru, že v dané věci se nejedná 
o podezření z trestného činu. Vzhledem k tomu, že již 
uběhla dostatečně dlouhá doba, aby iniciátoři poli-
cejního vyšetřování  mohli občany obce informovat 
o této záležitosti a doposud tak neučinil, činíme tak 
sami.
Policejní orgány věc vyšetřovaly půldruhého 
roku. V  rámci tohoto vyšetřování bylo prověřeno 
poměrně velké množství důkazů. Také je potřeba 
zdůraznit, že policejní orgány si nechaly vypracovat 
znalecký posudek z oboru ekonomika, odvětví řízení, 
plánování a organizace ekonomiky, specializace 
- finanční řízení podniků. Tento posudek byl pak 
stěžejním pro posouzení otázky, zda obec postupuje 
s péčí řádného hospodáře ve vztahu k Restauraci a 
penzionu Na Zámečku. Jelikož se chceme vyvarovat 
nepřesností, budeme závěry policejního orgánu, 
ke kterým dospěl na základě posudku nezávislého 
soudního znalce, citovat: „Investice provedené 
v  souvislosti s obnovením provozu a převzetí 
provozu Zámečku do režie obce se ukázalo jako 
dobré řešení a objekt díky iniciativě obecních 
orgánů začal plnit svou společensko-kulturní funkci 
dle prvotních záměrů.“ Na základě provedeného 
vyšetřování Policie ČR došla k  naprosto opačným 
závěrům než oznamovatel trestného činu. Podle 
policejních orgánů zástupci obce jednali v  dané 
situaci naprosto správně, hospodárně a odpovědně. 
Jejich rozhodnutí vedla k tomu, že majetek obce plní 
svou funkci. 
Policejní vyšetřování stálo zejména zaměstnance 
obce a současné i bývalé zastupitele mnoho času 
i nervů často na úkor jejich rodin a práce pro Vás 
spoluobčany. 
Děkujeme všem, kteří si zachovali zdravý úsudek 
i přes neférovou antikampaň.

Ondřej Benešík, bývalý starosta  
Pavel Mimochodek, bývalý místostarosta

Závr vyšetování hospodaení Zámeku.

OSTATNÍ
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V roce 2017 se našemu klubu podařilo i díky spolu-
práci s obcí Strání, Dolní Němčí, Horní Němčí, Nivnice 
a Korytná a také za pomoci dotací a darů od Zlínského 
kraje, České zbrojovky a.s. a především NADACE ČEZ, 
pod záštitou pana poslance Mgr. Ondřeje Benešíka, 
uspořádat po několikaleté odmlce další rekonstrukci 
bojů z konce druhé světové války v našem kraji.  
Jednalo se o zatím největší, nejsložitější a nej-
nákladnější akci, kterou náš klub kdy pořádal  
a podle ohlasů návštěvníků a samotných účastníků 
a díky umoudření počasí opravdu za 5 minut 12 také 
o jednu z  těch nejúspěšnějších. Měsíce příprav byly 
přetaveny ve dva dny opravdu maximálního servisu 
vůči nadšeným návštěvníkům, a přestože se díky roz-
bahněné a v  mnoha částech nepřístupné louce ne-
daly některé části projektu uskutečnit do nejmenších 
detailů, věříme, že se akce opravdu líbila.

Velkou zásluhu na atraktivnosti akce má nejen samot-
ná ukázka historických bojů, konaná na jednom z nej-
větších bojišť, na nichž se v České republice podobné 
akce konají, ale také vystoupení replik historických 
letadel, které ukázku nadmíru zvedly a zážitky diváků 
byly o to intenzivnější.
Obrovský podíl na tomto ročníku měly rovněž přelety 
moderních bitevních letadel firmy Saab JAS 39 Gri-
pen, které diváky před ukázkou skutečně rozburácely. 
Za jejich přispění do tohoto ročníku velmi děkujeme 
České armádě.  Ta mimo jiné zajistila rovněž prezenta-

ci pozemní vojenské techniky, a to za přítomnosti pří-
slušníků 74. motorizovaného praporu z Bučovic, kteří 
své stroje a profesionalitu předvedli přes neskutečné 
terénní a klimatické problémy. 
Ze statických ukázek bylo rovněž vidět spous-
ta historické techniky z  období 2. světové vál-
ky, a také novější technika z  období studené vál-
ky, přesněji technika naší ČSLA, kterou přivezli  
a prezentovali členové vojenského muzea Armypark 
Slavičín. U těchto strojů si mnozí tatínci a dědečkové 
zavzpomínali na své služby v tehdejší armádě.
Celkem se na akci podílelo přes sto účastníků v his-
torických kostýmech a desítky kusů techniky. Akci 
navštívilo přes 1.300 dospělých návštěvníků a asi na 
2.000 malých nadšených dětí, které si mimo jiné asi je-
diné užívaly spousty bláta, kterého bylo na rozdávání.
Závěrem bychom chtěli za náš klub poděkovat všem 
nejmenovaným, kteří se neskutečně podíleli na akci, 
konkrétně na zařízení tisíců drobností, které ve vý-
sledku tvořily všechno to, co jsme v tomto prostředí 
a počasí mohli dokázat. Mimo jiné rovněž SHD Strání. 
Velké díky také patří vedení základní školy Strání, kte-
rá v nepříjemném počasí poskytla prostor pro přespá-
ní účastníků akce, zajistila pohodlí a teplo, což bylo 
v období, kdy noční teploty dosahovaly bodu mrazu, 
k nezaplacení. 

Ještě jednou děkujeme výše uvedeným obcím 
a sponzorům, zvláště NADACI ČEZ za to, že drží tra-
dice, snaží se o pozvednutí našeho regionu a hlavně 
pomáhají udržet vzpomínky na události, které navždy 
ovlivnily chod dějin celé Evropy. 

Vojensko historický klub Východní fronta, 
spolek – pořadatel akce

Osvobození 1945

OSTATNÍ
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INZERCE:

Koupím stavební pozemek 
nebo dům k demolici v centru obce. 

Tel: 776 886 992

Hledám partu zedníků 
nebo šikovných řemeslníků 

pro rekonstrukci rodinného domu ve Strání.
Realizace prací možná již od února 2018.

Tel. 777 70 50 60

Požehnané a radostné Vánoce 
a vše dobré v roce 2018 vám přeje 

Místní organizace KDU-ČSL Strání

Vážení spoluobčané, 
dovolte, abych vám touto cestou poděkoval za pod-
poru kandidátky KDU-ČSL i preferenční hlasy pro mě 
ve volbách do Poslanecké sněmovny Parlamentu ČR.  
Úpřimně vám děkuji. 

 

Ondřej Benešík, poslanec

Dkuji za podporu

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 
včelích nemocí.
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 !

ZO ČSV Strání-Květná

Děkujeme všem spolupracovníkům, 
zákazníkům a obchodním partnerům 

za dobrou spolupráci v uplynulém roce

VESELÉ VÁNOCE 
A ŠŤASTNÝ ROK

2018
ALBERA MORAVA S.R.O.

OSTATNÍ
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Kalendá akcí:
21. 12. 2017
VÁNOČNÍ KONCERT DH JAVORINKA 
Tělocvična ZŠ Strání 

26.12. 2017
ŠTĚPÁNSKÉ KOLEDOVÁNÍ 
Kostel Povýšení Sv.Kříže

31.12. 2017
DĚTSKÁ PŮLNOC S OHŇOSTROJEM 
19:00hod. u dětského hřiště ve Květné

31.12. 2017
PŮLNOČNÍ ČESKO-SLOVENSKÁ VATRA 
U HRANICE VE KVĚTNÉ A OHŇOSTROJ 

1. 1. 2018
NOVOROČNÍ PŘÁNÍ S OHŇOSTROJEM 
Strání u Zámečku

6. 1. 2018
TŘÍKRÁLOVÁ SBÍRKA

7. 1. 2018
TRADIČNĚ NETRADIČNÍ TŘÍKRÁLOVÝ 
KONCERT DH STRAŇANKA V KOSTELE

13.1. 2018
KROJOVÝ PLES

20.1. 2018
MYSLIVECKÝ PLES

27. 1. 2018
RODIČOVSKÝ PLES

3. 2. 2018
SPORTOVNÍ PLES

4. 2. 2018
VERNISÁŽ OBRAZŮ ZÁMEČEK

9. - 13. 2. 2018
FESTIVAL MASOPUSTNÍCH TRADIC
FAŠANK 2018 VE STRÁNÍ

10. 2. 2018
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ SKLÁRNY KVĚTNÁ

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 18. 12. 2017
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