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Krásné prožití Velikonočních svátků Vám přejí
Antonín Popelka-starosta, Marian Flekač-místostarosta, členové obecní rady a zastupitelstva, 

pracovníci obecního úřadu, místního hospodářství a restaurace Zámeček
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V letošním roce jsme zakoupili zcela 
nové hasičské auto CAS tzn. cisternová 
automobilová stříkačka. Disponuje mo-
derní výbavou, navrženou našimi hasi-
či, jak k potřebám záchranných výjezdů, 
tak pro pomoc při odstraňování poruch 
a závad na obecním majetku. Nechy-
bí na něm např. vyprošťovací zařízení, 
osvětlovací stožár, lanový naviják nebo 
vysokotlaké zařízení na hašení. Tím-
to se řadí mezi nejlepší hasičské vozy 
v  naší republice. 

Dodavatelskou firmou byla firma 
KOBIT s.r.o s cenou 7 224 009 Kč. 
Zlínský kraj přispěl částkou 500 000 
Kč. Ministerstvo vnitra přispělo dotací 
2 500 000 Kč.

Nové hasičské auto
Naši hasiči mají ročně na kontě ko-

lem 30 pohotovostních výjezdů a desít-
ky dalších pro potřeby obce (poruchy 
kanalizace, čistění, zásobování vodou 
atd.). Jsou pro nás nedílnou součástí. 
Okamžitě jsou k  dispozici při nutnosti 
ochrany majetku nebo v případě ohro-
žení života. 

Nové hasičské auto je také „malý dá-
rek k výročí“. Tento rok oslaví naši hasi-
či 125. výročí od založení sboru. A tak 
budeme moci našim hasičům poslední 
víkend v červnu tohoto roku všichni za 
práci, kterou pro nás dělají, poděkovat 
a nové auto představit a slavnostně 
pokřtít.

Antonín Popelka, starosta

Sportovní stánek
V březnu tohoto roku byla dokonče-

na investiční akce s názvem „Rekon-
strukce a stavební úpravy sportovního 
centra FC“. 

V rekordním čase necelých 9 měsíců 
bylo dokončeno dílo provedené firmou 
Rellcon s.r.o. v celkové hodnotě necelých 
26 milionů korun. MŠMT (Ministerstvo 
školství, mládeže a tělovýchovy) přispě-
lo dotací v hodnotě 9,6 milionů korun.  
 Vzniklo tím moderní sportovní 
centrum pro naše sportovce, fa-
noušky a doufáme, že se tím zlep-
ší podmínky i pro příští generace.  
 Vybudovalo se také malé relaxač-
ní zázemí (masážní místnost, sauna, 
vířivka), které bychom chtěli nabíd-
nout k využívání i široké veřejnosti.  
 Tuto zajímavou stavbu, kterou projek-
tovala Firma EGP Invest, bychom chtěli 
přihlásit do soutěže „Stavba roku Zlín-
ského kraje“.

Antonín Popelka, starosta
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Výpis usnesení 
2. zasedání Zastupitelstva 
obce Strání konaného dne 13. 12. 2018

2/1  Zastupitelstvo obce Strání 
určuje ověřovatele zápisu paní Sabínu 
Kolajovou Popelkovou a pana Josefa 
Popelku, zapisovatelku paní Ing. Dag-
mar Novákovou, sčitatelku paní Mgr. 
Elišku Málkovou

2/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
předsedkyně paní Mgr. Irena Michalčí-
ková, členové: pan Ing. Martin Havlík 
Ph.D., MBA, MSc a pan Ing. Martin 
Havlík 

2/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje doplněný program 2. zasedá-
ní ZO 
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Ceny vodného a stočného pro rok 

2019
6. Rozpočet obce na rok 2019
7.  Střednědobý výhled rozpočtu 

2020-2021
8. Rozpočtové opatření č. 15/2018
9. Návrh plánu práce kontrolního 

výboru
10. Návrh plánu práce finančního 

výboru
11. Smlouva o dílo RELLCON, s.r.o.
12.  Veřejnoprávní smlouva SPOKOS
13.  Obecně závazná vyhláška č. 1/2018
14. Různé 
15. Diskuse
16. Závěr

2/4 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí  zprávu o činnosti rady 
obce

2/5 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje zvýšení stočného na 33 Kč 
bez DPH za 1m³, vodného na 32 Kč bez 
DPH za 1m³ pro rok 2019 dle podmínek 
dotací 

2/6 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočet na rok 2019 dle 
závazných ukazatelů v  členění na pa-
ragrafy jako schodkový: příjmy 68 390 
000 Kč, výdaje 80 720 000 Kč a finan-
cování 12 330 000 Kč. Částka 432 400 
Kč bude použita ke splácení půjčky ze 
SFŽP na ČOV  

2/7 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Střednědobý výhled rozpoč-
tu obce Strání na roky 2020-2021, dle 
návrhu

2/8 Zastupitelstvo obce Strá-
ní schvaluje rozpočtové opatření 
č. 15/2018, dle návrhu

2/9 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí návrh plánu práce kon-
trolního výboru

2/10 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí návrh plánu práce fi-
nančního výboru

2/11 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Smlouvu o dílo uzavřenou 
mezi obcí Strání a firmou RELLCON, 
s.r.o. 

2/12 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí neinvestiční dotace ve výši 
150 000 Kč z rozpočtu obce Strání uza-
vřenou se Společností pro kulturu obce 
Strání, z.s.

2/13 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Obecně závaznou vyhlášku 
obce Strání č. 1/2018 o místním poplat-
ku za provoz systému shromažďování, 
sběru, přepravy, třídění, využívání a od-
straňování komunálních odpadů

2/14 Zastupitelstvo obce Strá-
ní pověřuje radu obce do 31. 3. 2019 
přípravou Směrnice k  příspěvku na 
rekonstrukci, demolici s  následnou 
výstavbou nového domu či výstavbu 
nového rodinného domu v již zasíťova-
ném území 

Antonín Popelka, starosta

Sociální byty
V těchto dnech byly dokončeny prá-

ce na rekonstrukci bývalé ubytovny na 
sociální byty v ulici Ořechová. Předmě-
tem stavebních prací byly stavební úpra-
vy třípodlažní nepodsklepené budovy.  
Úpravy řeší přebudování ubytov-
ny na sedm sociálních bytů s pří-
slušenstvím ve třech podlažích.  
Na stávající budově byla provedena nová 
valbová střecha.

Investice na tento projekt je 8,5 milio-
nu korun. 

Příslib dotace MMR (ministerstvo 
pro místní rozvoj) je 6 milionů korun. 
Jsme rádi, že se podařilo využít tuto 
zpustlou budovu, která kazila vizuální po-
hled u koupaliště, k příjemnému bydlení a 
zapadne tak do hezkého rázu této ulice. 

Antonín Popelka, starosta

Investiční akce
1. Výstavba nové komunikace na sídli-
šti ve Květné u garáží.

Plánovaná investice je 3 mil. Korun. 
Komunikace je rozdělena na dvě větve. 
Větev A - délka 154 m, větev B - 43 m. 
Začátek stavebních prací je plánován 
na konec dubna tohoto roku.

2. Úprava veřejného prostranství 
u obecního úřadu.

Jedná se o vybudování nových par-
kovacích míst, výstavba opěrných 
zdí, vybudování bezbarierového pří-
stupu na obecní úřad. Úpravy parku. 
Plánovaná investice cca 3 mil. korun.   
Výběrové řízení na zhotovitele pro-
běhne v dubnu a plánovaný začá-
tek prací je na květen tohoto roku. 
 
3. Rekonstrukce pavilonu ZŠ

O prázdninách proběhne plánovaná 
3. etapa rekonstrukce elektroinstala-
ce pavilonu D v Základní škole. Jedná 
se celkovou výměnu elektroinstalace, 
světel, podhledů, kompletní výmalby. 
Hodnota investice je 5,5 mil. korun. 
Zhotovitelem bude firma Sitel Praha. 

O dalších připravovaných projek-
tech Vás budeme informovat v příštím 
čísle Zpravodaje , nebo na webových 
stránkách.

Antonín Popelka, starosta
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Výpis usnesení
3. zasedání Zastupitelstva 
obce Strání konaného dne 28. 2. 2019

3/1  Zastupitelstvo obce Strání urču-
je ověřovatele zápisu pana Mgr. Ondřeje 
Benešíka a pana Bc. Pavla Tótha, zapiso-
vatelku paní Ing. Dagmar Novákovou, sči-
tatelku paní Ing. Radku Havlíkovou

3/2 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi ve složení: 
předseda: pan Antonín Zámečník, členo-
vé: paní Mgr. Irena Michalčíková a  pan 
Ing. Martin Havlík 

3/3 Zastupitelstvo obce Strání schva-
luje doplněný program 3. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu
 a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Darování pozemků Zlínskému kraji
6. Přijetí daru od Zlínského kraje
7. Obecní pozemky
8. Rozpočtové opatření č. 2/2019
9. Darovací smlouva – Římskokatolic-

ká farnost Strání
10. Smlouva o dílo – Rellcon, s.r.o.
11. Dofinancování – Hasičské auto 

SCANIA 
12. Prodej hasičského auta PRAGA 
13. Zpráva z finančního výboru
14. Různé 
15. Diskuse
16. Závěr

3/4 Zastupitelstvo obce Strání bere 
na vědomí  zprávu o činnosti rady obce

3/5 Zastupitelstvo obce Strání schva-
luje bezúplatný převod pozemků Zlín-
skému kraji p.č. 6543/1 o výměře 1322 
m2, p.č. 6543/2 o výměře 1728 m2 p.č. 
6622/10 o výměře 42 m2 a p.č. 6622/11 
o výměře 31 m2, vše ostatní plocha v k.ú. 
Strání

3/6 Zastupitelstvo obce Strání schva-
luje bezúplatný    převod      pozemků    p.č. 
6273/2, ostatní  plocha, o   výměře  1134 
m2, p.č. 6543/8, orná půda, o výměře 
1406 m2, p.č. 6622/17, ostatní plocha, o 
výměře  557 m2 a p.č. 6622/18, ostatní 
plocha, o výměře 26 m2 vše v k.ú. Strání, 
z vlastnictví Zlínského kraje do vlastnictví 
obce Strání

3/7 Zastupitelstvo obce Strání schva-
luje prodej pozemku ve vlastnictví obce 
Strání  parc. č.  6725/15 v k.ú. Strání o vý-
měře 573 m2 za cenu 128  000 Kč (dle 

znaleckého posudku č. 11513/033/19) 
žadatelům: J.V., Prakšice, M.F. Hluk a J.D. 
Dolné Srnie. Kupující na své náklady zajis-
tí vyhotovení kupní smlouvy, geometric-
kého plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí

3/8 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej pozemku ve vlastnic-
tví obce Strání parc. číslo  1036/1 v k.ú. 
Strání o výměře 594 m2 za cenu 75 Kč 
za 1 m2 paní J.K. Strání. Kupující na své 
náklady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, 
geometrického plánu a uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí

3/9 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 2/2019, 
dle návrhu

3/10 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje dofinancování projektu žada-
tele FC Strání, z.s. v  roce 2019 s  celko-
vou výší spolufinancování 2 004 370 Kč 
v rámci projektu „Rekonstrukce a staveb-
ní úpravy sportovního centra FC Strání“ 
navrženého k financování ze státního roz-
počtu programem Ministerstva školství 
mládeže a tělovýchovy 133D 531 Podpo-
ra materiálně technické základny sportu 
– ÚSC, SK a TJ

3/11 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje darovací smlouvu s  Římsko-
katolickou farností Strání na potřeby 
výstavby nové fary v  obci Strání ve výši 
500 000 Kč

3/12 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Smlouvu o dílo č. 03-2019 s fir-
mou Rellcon, s.r.o., Zapletalova 101/14, 
Dvorská, Brno, IČ: 27733238 na výstavbu 
tribun v areálu fotbalového hřiště Strání

3/13 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje dofinancování cisternové au-
tomobilové stříkačky SCANIA P440CP28 
do plné výše z vlastních zdrojů na zákla-
dě Smlouvy s  firmou KOBIT spol. s  r.o., 
Praha 6, IČ:  44792247 v  celkové výši 
7 224 009 Kč včetně DPH

3/14 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej hasičského auta PRA-
GA, SPZ UHI 76-88 ve výši 1 387 000 Kč 
včetně DPH obci Slavkov, IČ: 00291315, 
dle znaleckého posudku č. 135/2/19

3/15 Zastupitelstvo obce bere na vě-
domí zprávu z finančního výboru

Antonín Popelka, starosta

Drobná, 
ale důležitá 
poděkování

V prosinci se konalo několik velmi 
pěkných akcí, která stojí za zmínku 
a poděkování.

Štěpánském koledování 
Vedení obce srdečně děkuje všem, 

kteří se podíleli na krásném a pestrém 
Štěpánském koledování v našem 
kostele. Děkujeme i těm, co chystají 
kroje a starají se o udržení tradic. 
Byl to velmi zdařilý program plný milých 
koled a vánočních zastavení.

Tříkrálová sbírka
Tříkrálový koledníci vyrazily v sobotu 

5. ledna do mrazivých ulic Strání a Květ-
né. Děkujeme všem koledníkům, jejich 
doprovodům i všem, kdo nenechali dve-
ře před králama zavřené!

Vedení obce Strání

Koncert DH Straňanky 
V neděli 6.  1.  2019 proběhl i moc 

hezký koncert DH Straňanky, děkujem 
všem, kteří na něm vystoupili i těm, kteří 
se přišli nadchnout vánočními písněmi 
znějícími našim kostelem.

ZPRÁVY Z OBCE
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Ať jaro voní jarem, ne dýmem!
Často se setkáváme s dotazy, zda je 

možné na zahradě pálit přírodní odpad... 
A jaká je naše odpověď? Možné to je, ale 
vždy je potřeba zvážit, zda tím neome-
zujeme své sousedy, kteří si třeba chtějí 
vyvětrat peřiny nebo usušit voňavě vy-
prané prádlo nebo si jen tak v klidu v pro-
středí své zahrady vypít kávu s rodinou. 
A to nevzpomínám dny, kdy je velmi níz-
ký tlak a dým se drží těsně nad zemí, 
přesně tam, kde to všichni musíme dý-
chat... Prosím, zamyslete se nad tím, až 
zas budete u sebe na zahradě nebo i v 
kotli něco pálit! Ničíme si naše krásné, 
čisté ovzduší v srdci Bílých Karpat.

Barbora Macková 

Jak je upraveno pálení 
odpadu a přírodních 
materiálů na otevřených 
ohništích?

 Na otevřených ohništích, v zahrad-
ních krbech nebo otevřených grilova-
cích zařízeních lze podle zákona pálit 
pouze dřevo, dřevěné uhlí a suché rost-
linné materiály. Je zakázáno pálit obaly 
od plastů, igelit, barevné časopisy a no-
viny, chemicky ošetřené dřevo (okenní 
rámy, dřevotřísku, dřevo ošetřené laky 
nebo barvou), vlhké zahradní odpady, 
plasty, gumu, chemické přípravky a 
podobné materiály, u jejichž spalová-
ní vzniká velké množství pro člověka 
škodlivých emisí. Většina z nich zůstá-
vá ve vzduchu ve výšce 10 metrů a poté 
klesá zpátky na zem.

Pálení listí, klestí a shrabané trávy 
není zákonem výslovně zakázáno, jedi-
nou výjimkou je pálení listí napadeného 
chorobami (například antraknóza oře-
šáků či bakteriální spála jabloňovitých). 
Ovšem i na pálení listí na zahradě platí 
určitá pravidla a omezení, která stano-
vuje zákon.

Pro podnikající fyzické a právnické 
osoby platí, že musí plánované pálení 
rostlinných zbytků ohlásit příslušnému 
operačnímu středisku HZS (hasičského 
záchranného sboru) v kraji. Při ohlašo-
vání musí uvést datum a místo pálení, 
zodpovědnou osobu, přibližnou dobu 
pálení a kontakt. Povinnost ohlášení 
pálení pro řadové občany není zákonem 

stanovena, při pálení většího množství 
zbytků se však doporučuje. Oheň se 
nesmí zakládat na místech se vzrost-
lým porostem, loukách a strništích. Tzv. 
palné dny si zpravidla obce či městské 
části samy určují obecní vyhláškou. Po-
kud vyhláška není, lze (suchý materiál) 
pálit kterýkoliv den.

Pokud rostlinné materiály (zvláště 
listí) spálíme, energie, která je v nich ob-
sažena, nám k ničemu neposlouží (jen 
ohřeje vzduch). Na přírodní zahradě je 
lepší rostlinné materiály využít do kom-
postu, díky němuž získáme kvalitní hno-
jivo do záhonů. Pokud máme možnost, 
větve štěpkujeme a přidáváme do kom-
postu také. Listí je možné ponechávat 
i pod stromy (případně ho shrabat ke 
kmeni), kde se z něho uvolňují živiny 
a vrací se zpět do půdy, tzv. mulčování.

Pravidla pro spalování 
odpadů na zahradě (obecně)
• Pálení musí být přítomna osoba, která 

dovršila věku 18-ti let. 
• Místo pálení se nesmí nechat bez 

dozoru.
• Velikost ohniště volte takovou, aby 

všechen hořící materiál shořel v době, 
kdy je na místě přítomen dozor.

• Ohniště musí být vzdáleno minimál-
ně 50 metrů od okraje lesa, mělo 
by se zakládat nejlépe na hliněném 
podkladu.

• Vždy mějte k dispozici prostředky, kte-
rými oheň uhasíte - kbelík s vodou, 
lopatu a písek, apod.

• Oheň by se neměl rozdělávat za po-
moci hořlavých kapalin (např. benzín).

• Pálení se nesmí provádět při nepříz-
nivých povětrnostních podmínkách 
jako je inverze nebo silný vítr.

• Je nutné dodržovat bezpečnou vzdá-
lenost ohniště od zástavby a hořla-
vých předmětů - domů s ploty, aut 
apod.

• V případě, že se oheň vymkne kontro-
le a nelze jej uhasit vlastními silami, 
je osoba provádějící pálení povinna 
okamžitě nahlásit tento požár na 
místě příslušnému operačnímu stře-
disku hasičského záchranného sboru 
v kraji.

 Veronika Frélichová, 
Centrum Veronica v Hostětíně

Volně pobíhající
psi v obci 

Neustále se objevují stížnosti na vol-
ný pohyb psů v naší obci. Upozorňujeme 
majitele psů, že podle OZV č. 1/2016 se 
stanovují následující pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství v obci:
1. na veřejných prostranstvích obce je 

možný pohyb psů pouze na vodítku
2. psí exkrementy zanechané na ve-

řejném prostranství musí být maji-
telem psa neprodleně odstraněny!!!

Někteří psi, a to i velká plemena, se 
v obci pravidelně pohybují volně a za-
nechávají v předzahrádkách ostatních 
občanů nevyžádané hnojivo. Děti, které 
chodí domů ze školy, se psů bojí a čas-
to si v situaci, kdy takového psa potkají, 
neví rady! Zabezpečte si proto prosím 
psy tak, aby se toto pravidelně neopa-
kovalo. Děkuji za pochopení. 

Marian Flekač, místostarosta

Nešvar 
na skládkách 
suti a bioodpadů

Znovu upozorňujeme občany, že na 
skládku suti patří pouze suť, na sklád-
ku zeminy patří hlína a na skládku bio-
odpadu patří jen a pouze bioodpad! 
Často se stává, že naše fotopast vyfotí 
auto, které zacouvá před skládku suti, 
bioodpadu nebo zeminy, vyloží veške-
rý odpad a ujede neznámo kam! Proto 
budeme po těchto občanech požado-
vat veškerou úhradu nákladů spojenou 
s tímto úklidem. Pro tyto odpady máme 
SBĚRNÝ DVŮR - místo, kde můžete svůj 
odpad zdarma odložit a bude správně 
zlikvidován.  Děkuji za pochopení.

Marian Flekač, místostarosta

ZPRÁVY Z OBCE
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Vyhodnocení fungování systému MESOH v obci Strání

Volby do Evropského parlamentu

Vážení občané, jak jistě víte, již dru-
hým rokem v  naší obci funguje Moti-
vační a evidenční systém pro odpadové 
hospodářství MESOH. Tento systém 
jsme zavedli za účelem zefektivnění 
svozu odpadů, zlepšení třídění odpadů 
a také s  cílem motivovat Vás, občany. 
Po více než dvou letech fungování mů-
žeme říct, že zavést systém bylo dob-
rým krokem. Rádi Vás tedy seznámí-
me se zajímavými statistikami odpadů 
tohoto systému. Co se týče tříděného 
odpadu, díky systému se nám podařilo 
následující:

V současné době je do systému za-
pojeno 84 % domácností, mezi které 
se rozdělilo celkem 32 000 EKO bodů. 
Celkové slevy z  poplatků za odpa-
dy tedy budou v  tomto roce činit cca 
320 000 Kč. 

Jak je vidět ze statistik, od roku 2016 
jsme společně docílili velice pěkných 
výsledků a mnozí z  Vás občanů třídí 
a předchází vzniku odpadů opravdu na 
jedničku. Nicméně pořád, jak se říká, je 
co zlepšovat. Prostor pro zlepšení je 
hlavně v efektivnějším přistavování po-
pelnic na směsný odpad, jehož množ-
ství se sice oproti roku 2016 podařilo 
snížit cca o 20 %, nicméně v porovná-
ní s  ostatními obcemi máme na čem 
pracovat. 

Jak ke zlepšení může přispět každý 
z  nás? Jednoduše dávat popelnici na 
směsný odpad ke svozu až je opravdu 
plná. Obec totiž platí svozové firmě za 
každou obslouženou popelnici, a po-
kud je tato popelnice poloprázdná, pla-
tí  se  doslova  a  do  písmene  zbyteč-
ně za vzduch.

Jsme velice rádi za každého občana, 
každou domácnost, která se do systé-
mu zapojila a věříme, že do budoucna 

se zapojíme téměř všichni a systém 
bude nejen pro obec, ale také pro obča-
ny ještě větším přínosem.

Získejte EKO body navíc!
Pokud kompostujete BIO odpad 

na zahradě v  kompostéru nebo topíte 
doma ekologicky, můžete získat EKO 
body navíc! Je pro Vás připraveno 5 no-
vých druhů EKO bodů – za komposto-
vání, za energie, za EKO nakupování, 
za darování nepotřebných věcí a za zá-
jem. Více informací naleznete ve svém 
odpadovém účtu* v  sekci „Hodnocení 
stanoviště“ a „EKO nakupování“.

*Do odpadového účtu se můžete při-
hlásit na www.mojeodpadky.cz pomocí 
svých přihlašovacích údajů, které nalez-
nete na archu s čárovými kódy na pytle 
(LOGIN a HESLO).

9. května 2019 v 18.00 hodin v mul-
tifunkčním sále se bude konat beseda 
ohledně třídění odpadů.

Volby do Evropského parlamentu 
(volby byly vyhlášeny rozhodnutím pre-
zidenta republiky č. 9/2019 Sb.)
se uskuteční v pátek 24. května 2019 
od 14:00 hod. do 22:00 hod.
v sobotu  25. května 2019 od 08:00 do 
14:00 hod.

Voličem je občan ČR, který alespoň 
25. května 2019 dosáhne věku 18 let. 
Volič může hlasovat, pouze pokud je 
zapsán v seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu, popřípadě hla-
suje na voličský průkaz a nemá omeze-
nou svobodu z důvodu ochrany zdraví 
nebo nemá omezenou svéprávnost 
k výkonu volebního práva.

Volič, který nemůže nebo nehodlá 
volit ve svém volebním okrsku, může 
požádat o voličský průkaz. S voličským 
průkazem může volič hlasovat v jakém-
koliv volebním okrsku na území ČR. 
Voličský průkaz vydává obecní úřad pří-

slušný podle místa pobytu voliče (tj. ten, 
u kterého je volič zapsán v seznamu).

Volič může požádat o voličský 
průkaz ode dne vyhlášení voleb, a to 
osobně nejpozději 22. května 2019 
do 16:00 hodin nebo písemně tak, aby 
byla žádost doručena obecnímu úřa-
du nejpozději 17. května 2019 v 16:00 
hodin. Písemná žádost musí být opat-
řena úředně ověřeným podpisem voliče 
nebo zaslána v  elektronické podobě 
prostřednictvím datové schránky (ne-
stačí pouhý email).

Obecní úřad předá voliči voličský prů-
kaz nejdříve 9. května 2019, a to buď 
voliči osobně, nebo osobě, která se pro-
káže plnou mocí s ověřeným podpisem 
voliče žádajícího o vydání voličského 
průkazu, anebo jej voliči zašle.

Občan jiného členského státu EU má 
právo hlasovat ve volbách do Evropské-
ho parlamentu na území ČR za předpo-
kladu, že

• nejpozději 25. května 2019 dosáhne 
věku 18 let,

• je ke druhému dni voleb nejméně 
45 dnů přihlášen k  trvalému nebo 
přechodnému pobytu na  území ČR 
(tj. nejméně od 10. dubna 2019),

• nemá omezenou svéprávnost k  vý-
konu volebního práva nebo nemá 
omezenou osobní svobodu z důvodu 
ochrany zdraví lidu a

• je u obecního úřadu v  místě svého 
pobytu zapsán v seznamu voličů pro 
volby do Evropského parlamentu.

• je veden v dodatku stálého seznamu 
voličů pro účely voleb do zastupitel-
stev obcí a u obecního úřadu v místě 
svého pobytu požádal do 12.04.2019 
o přenesení svých údajů z tohoto do-
datku do seznamu voličů pro volby do 
Evropského parlamentu.

ZPRÁVY Z OBCE

7



Voda v krajině
V obci Strání, tak jako na mnoha ji-

ných místech, jsme v posledních letech 
zažili nedostatek vody a sucho. Kritická 
byla situace se zajištěním pitné vody 
v září 2017, kdy Sviňárský potok téměř 
vyschl. Jedinou záchranou byla velká 
zásoba cca 3000m3 ve vodojemech, 
které jsou ve Štrbáni a  nad koupališ-
těm. To je pro tak velkou obec s 3500 
obyvateli přibližně voda na týden.

 Kousek nad Cicůrkem je jediný zdroj 
pro veřejný vodovod a denně zde z po-
toka  odebereme cca 300m3 ( což je víc 
než 3l/s). Před stavbou vodárny v  70. 
letech byl proveden průzkum pramenů 
a výsledek ukázal, že Strání nemá žád-
ný vydatnější a tak se uvažovalo i o při-
vádění vody i z  Březové. Nakonec zví-
tězila varianta, kdy se stéká 7 pramenů 
a nejvydatnější od Salašovy studánky, 
pod pralesem Javořina. 

V  loňském roce jsme zkoušeli hle-
dat vydatnější zdroj v  podzemních vo-
dách a uskutečnili jsme 3 průzkumné 
hydrogeologické vrty v  Ořechové nad 
vodárnou. Vrtalo se do hloubek 40, 60 
a 100m, ale jediný vydatnější vrt, který 
se napojí na veřejnou síť dává pouze 
necelý 0,5l/s. To obci zdaleka nestačí. 

Takže co dál? Už při stavbě nádrže 
Žabka v suchých letech po 2. sv. válce 
se vědělo, že je potřeba  zadržet  vodu, 
která jinak z  našich prudkých kopců 
rychle odteče na Slovensko. K rych-
lému vysušování pomáhají i necitlivě 
provedené meliorace na velkých plo-
chách.  Při komplexních pozemkových 
úpravách se navrhlo několik míst, kde 
je vodu vhodné zachytit. Na Mechnáč-

kách jsou to například 4 malé tůně na 
přerušených melioracích. Na Doubrav-
ském toku je to mokřad s 5 jezírky, na 
Drahách přehrážky zpomalující odtok, 
nad Obecnicemi poldr, který může za-
chytit skoro 20  000m3 a pod Novou 
Horou za Chronotechnou nádrž na cca 
15 000m3. Samozřejmě zázrak se ne-
stane ze dne na den. Je potřeba záro-
veň pokračovat s  výsadbami stromů 
a  keřů, v  krajině správně hospodařit, 
udržovat polní cesty, příkopy atd. Je to 
ale jediná cesta jak situaci do budouc-
na zlepšit. 

Nádrž v lese nad Cicůrkem. 
Zvažuje se ještě i další možnost, aby 

obec v kritické situaci nemusela dová-
žet vodu například cisternami. Jedna 
z  možností je napojit staré studny u 
hranice, které sloužili dříve pro sídli-
ště. A  také se letos provede studie a 
průzkum, zda by se dala postavit jed-
na nebo více malých nádrží v lese nad 
vodárnou. 

Radka Breznická

Fašanky
Festival masopustních tradic u nás 

ve Strání každoročně navštíví stov-
ky, dnes už možná tisíce návštěvníků 
z  blízkého i vzdáleného okolí. Není se 
čemu divit. Je to jedinečná akce, chlou-
ba naší vesnice, která nemá svým roz-
sahem v širokém okolí konkurenci.

32. ročník festivalu jsme zahájili 
v pátek 1. března 2019 během vystou-
pení místních účinkujících, od těch nej-
menších z MŠ až po nejstarší folkloristy 
z  naší obce. Během večera jsme měli 
možnost poblahopřát třem jubilantům, 
kteří jsou neoddělitelně spojeni s  Fa-
šankem ve Strání. Pan Pavel Popelka, 
zakladatel a programový předseda fes-
tivalu slavil 70. narozeniny. Dojemné 
bylo vystoupení jeho dcery Kateřiny, 
při kterém zavzpomínala na svého ta-
tínka. Dalším jubilantem byl pan Fran-
tišek Jankových, který se  dožívá  75 let. 
S dcerou Maruškou si pro nás připravili 
písničku, při jejímž poslechu nám šel 
„mráz po zádech“. Třetí oslavenec byl 
pan Stanislav Popelka, který oslavil své 
80. narozeniny. Do dalších let jim pře-
jeme Boží požehnání a pevné zdraví, ať 
jsou i nadále ozdobou straňanského 
Fašanku.

Stalo se již tradicí, že lidé, kteří v so-
botu přijedou do Strání, mohou navštívit 
Sklárny ve Květné. Prohlídka je spojena 
s  nákupem skla. Je to velké zpestření 
a jsme rádi, že se tato akce koná právě 
během fašankového festivalu.

Celý festival vyžaduje mnoho hodin 
přípravy, úsilí a nápadů  několika lidí, 
kteří se tohoto nelehkého úkolu rádi ka-
ždoročně ujímají. Jsou pilířem, na kte-
rém celý festival stojí.  Tento pilíř tvoří 
programová rada ve složení – Pavel Po-
pelka, Kateřina Myšinská, Marie Múč-
ková, Antonín Zámečník, Václav Málek, 
Barbora Macková, Michaela Luzarová, 
Sabina Popelková a Andrea Straussová. 
Bez jejich nadšení, ochoty, připomínek, 
zkušeností a cenných rad by festival ne-
byl tím, čím je. Patří vám naše upřímné 
poděkování! O zdárný průběh festivalu 
se stará velká spousta lidí, kteří si tak-
též zaslouží poděkování. Dovolte mi je 
zde na tomto místě vyjmenovat. Naše 
díky patří: všem účinkujícím, dětem 
z  MŠ a ZŠ a jejich paním učitelkám, 
folklorním souborům, cimbálovým mu-
zikám, fašančárům, spolku SPOKOS, 
holkám z infocentra a knihovny, ředitel-
ce ZŠ Strání Ivě Stupkové a všem za-
městnancům, vedení a zaměstnancům 
skláren, zaměstnancům Obecního úřa-
du, chlapům z  MH pod vedením pana 
Majora za zajištění technických věcí, 
celému personálu Zámečku, panu Mi-
roslavu Vaškových a týmu pracovníků 
muzea J.A.Komenského v  Uherském 
Brodě, zaměstnankyním DPS, všem, 
kteří se rádi a pravidelně zapojují do 
sobotního jarmarku, restauracím, které 
poskytly zázemí a pohostily pozvané 
soubory, díky moderátorům, díky všem 
ochotným cukrářkám, které usmažily 
koblihy, naše díky patří také mužům ze 
SNU za jejich pohostinnost a zázemí 
na Štrbákovci.  Poděkování patří také 
Ministerstvu Kultury, Zlínskému kraji, 
a letošním sponzorům: Nadaci Synot, 
firmám Mero.cz, AG transport, Mont-
plast, s.r.o., Ekostav, s.r.o., Zahradnictví 
Fornůsek, Nell projekt s.r.o., Elektroben, 
Sanizo a Cidff. 

Díky také těm, které jsem nejmeno-
val a kteří si poděkování zaslouží.

Marian Flekač, místostarosta

ZPRÁVY Z OBCE
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Program 
velikonočních
bohoslužeb 
Kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání 

18. 4. / Zelený čtvrtek
18:30 hod. / Mše svatá na památku 
večeře Páně  a adorace v Getsemanské
zahradě  ( kostel bude otevřen do 22 hod.)

19.4. / Velký pátek
9:00 hod. / Křížová cesta v kostele
18:30 hod. / Velkopáteční obřady

20.4. / Bílá sobota
od 8:00 do 15:00 hod. / kostel otevřený 
k soukromé modlitbě
20:00 hod. / Vigilie Zmrtvýchvstání Páně

21.4. / Neděle - Boží hod
            velikonoční
7:30 hod. / mše svatá a žehnání pokrmů
9:00 hod. / mše svatá a žehnání pokrmů
10:30 hod. / mše svatá a žehnání pokrmů

22.4. / Pondělí velikonoční
7:30 hod. / mše svatá

Duchovní okénko
V tomto duchovním okénku mi dovolte 
citovat kázání, které v minulosti zazně-
lo v našem kostele na Bílou sobotu.

V  dnešním evangeliu jsme slyšeli 
zážitek prvních Velikonoc. Ženy při-
cházejí ke Kristovu hrobu a dva muži 
v bílém rouchu jim kladou otázku: Proč 
hledáte živého mezi mrtvými?

 My dnes také prožíváme Velikonoce. 

Abychom se mohli setkat se Vzkří-
šeným, musíme následovat ony ženy, 
jdoucí za Kristem. Vyjít na cestu musí 
vycházet z naší  touhy hledat Kris-
ta. Hledat ho v  každodenním životě, 
v  událostech, které nás potkávají. 
Hledat Krista znamená toužit po jeho 
blízkosti.

Ženy připravily vonné oleje. I my 
máme mít připravené oleje, abychom 
se nesetkali s  Kristem s  prázdnýma 
rukama. Vonné oleje jsou naše sna-
hy, úsilí, dobré skutky, modlitby, posty, 
naše přemáhání se a touha znovu za-
čínat. Tak bude potom Kristus „vonět“ i 
z našeho života.

Hledající ženy nenašly Krista tam, 
kde ho čekaly. I to je poučení k dobré-
mu prožití Velikonoc. Kristus je vždycky 
tam, kde ho vůbec nečekáme. A řekne 
nám to, co by nás ani ve snu nenapad-
lo – že žije, i když ho viděly mrtvého. 
Že máme udělat to a právě to, co se 
nám právě nechce, nebo k  čemu by-
chom neměli odvahu.

Poděkujme v dnešní noc právě za to, 
že s Kristem je všechno jinak. Že utr-
pení, kříže, zápasy a prohry, beznaděj, 
temnota hrobu, …, nemusí znamenat 
konec, ale může to být nabídka nového 
začátku.

Pane, dávej mi milost, abych měl 
úsilí denně ti připravovat vonné oleje – 
snahou o dobrý život. Abych měl každý 
den odvahu hledat tě v situacích, které 
právě prožívám. A daruj mi pokoj a ra-
dost z toho, že cesta za tebou je vždyc-
ky cesta k  životu a lásce, i když to na 
první pohled tak vůbec nemusí vypadat.

Novinky 
z knihovny:
Beletrie: 
Lední medvěd - Mann, J
Mezi pannou a babou - Kriseová, E
Prózy - Kryl, K
Vzplanutí - Březina, J
Než jsme byly tvoje - Wingate, L
Smrt před branami - Tabir, S
Nebeské komando - Strnadová, A
Duch znojemských katakomb 
- Vondruška, V
Než vyměnili zámky - Popelka, P
Mrtví se mstí - Bauer, J
Poslední hodina  - Deaver, J 
Ukradené dětství - Janouch, K 
Hortenziová zahrada - Lamballe, M
Podraz - Brown, S
Smrt v recepci - Mičanová, D
Čest ničemy - Caldwell, CH
Okouzlená šamanka - Roberts, N
Šarlatáni - Cook, R
Vražedná lhůta - Gruber, A
Mág z Monterey - Roberts, N
Malé temné lži - Bolton, S. J. 
Pohledávka - Grisham, J
Synové člověka - Arnaldur, I 

Dětská literatura: 
Velký úklid - Pilátová, M
Vědí draci o legraci? - Krolupperová, D
Anča a Pepík. 5 - Lomová, L
Čarovní jednorožci - Davidson, Z
Dcera ohně - Ralphs, M
Vládkyně ohně - Ralphs, M
Příhody veselých prvňáčků 
- Pospíšilová, Z

Marcela Schönbaumová, knihovnice

FARNOST KNIHOVNA a IC
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Knihovna Strání se připojila ke Svazu 
knihovníků a informačních pracovníků, 
který vyhlásil již 10. ročník celostátní 
akce BŘEZEN – měsíc čtenářů. Je to 
akce podporující a propagující četbu, 
pořádaná pravidelně v  měsíci březnu. 
Každý rok se k této akci hlásí svými akti-
vitami více než 400 veřejných knihoven 
z celé České republiky. A naše knihovna 
se také aktivně zapojila. Po celý měsíc 
byla registrace nových čtenářů zdarma 
a proběhla i „amnestie čtenářů“  - pro-
minutí dluhů a upomínek. Také nechy-
běla burza časopisů a knih. 

V  knihovně Strání odstartoval BŘE-
ZEN – MĚSÍC ČTENÁŘŮ v pondělí 
11. března 2019 a to veřejným čtením 
knih. Do tohoto čtení se zapojili žáci 
z 5.A, Patrik Schönbaum, Tobiáš Janků, 
Veronika Žajglová a Lucie Halodová. 
Společně jsme si četli knihu Bylo nás 

pět od Karla Poláčka, který byl narozen 
v březnu, a od jeho narození uplynulo už 
127 let. Těmto dětem patří velké díky. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Knihovnu 
Strání navštívily 
dětičky ze školek

V  měsíci březnu navštívily knihovnu děti 
z MŠ Strání a ze Květné. 

Povídali jsme si spolu o knihách, jak s nimi 
zacházet, a ukázali si jejich základní třídění 
v  knihovně. Ověřila jsem si u dětí pohádkové 
znalosti a bylo vidět, že znají opravdu všechny 
pohádky. Dvě z jejich nejoblíbenějších jsem jim 
také přečetla, a to O Sněhurce a Kocour v bo-
tách. Na závěr byly tyto děti odměněny záložkou 
do knížky a malou sladkostí. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Statistika knihovny ve Strání 
za rok 2018
Stav knihovního fondu k  31. 12. 2018 ______________________________________ 12 725
Přírůstky knihovních jednotek ve svazcích za rok 2018 ________________________ 210
Úbytky knihovních jednotek ve svazcích za rok 2018 ________________________ 2 186
Registrovaní čtenáři k  31. 12. 2018 ____________________________________________ 652
Z toho čtenáři do 15let ________________________________________________________ 157
Návštěvníci využívající internet v knihovně ____________________________________ 680
Návštěvníci kulturních akcí v  knihovně ________________________________________ 570
Návštěvníci vzdělávacích akcí __________________________________________________ 90
Návštěvníci on-line služeb _____________________________________________________ 598
Návštěvníci celkem __________________________________________________________ 4 831
Výpůjčky celkem ____________________________________________________________ 7 616
Krásná literatura dospělým čtenářům _______________________________________ 4 786
Krásná literatura dětem _____________________________________________________ 1 224
Naučná literatura dospělým čtenářům ________________________________________ 661
Naučná literatura dětem ______________________________________________________ 135
Výpůjčky periodik k  31. 12. 2018 ______________________________________________ 810
Počet návštěv webové stránky knihovny _____________________________________ 1 792
Počet vstupů do elektronického katalogu z prostoru mimo knihovnu __________ 544
Počet vstupů do elektronického výpůjčního protokolu z prostoru mimo knihovnu __ 54

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Jaký byl 
čtenářský březen v knihovně Strání?

KNIHOVNA a IC
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Knihovna Strání 
ocenila své 
nejlepší čtenáře

V  úterý 26. března 2019 se konala 
v knihovně slavnost oceňování nejlep-
ších čtenářů. Letošního „Čtenáře roku“ 
jsme hledali mezi muži – Mistři četby. 
A proto i naše knihovna se zapojila do 
celostátní kampaně  Březen – měsíc 
čtenářů a vyhlásila letos poprvé nej-
lepší čtenáře muže. Vedle nich byly 
oceněny také děti. 

Cílem této aktivity je posilovat spo-
lečenský význam a prestiž četby a 
ocenit ty, kteří služby knihoven nejví-
ce využívají. V  knihovně Strání začala 
tradice oceňování nejlepších čtenářů 
v roce 2012, kdy byla poprvé oceněna 
třída 3.A pod vedením paní učitelky Ivy 
Bartoňové. Tyto děti i s paní učitelkou 
byly pravidelnými návštěvníky knihov-
ny ve Strání. 

Z  různých v  minulosti vyhlášených 
kategorií vzpomeňme např. ocenění 
nejlepší a nejstarší babičky - čtenářky. 
Toto ocenění se udělovalo v roce 2017. 

Letos byli oceněni muži a děti.  Vítě-
ze přikládáme níže. 

Muži: Karel Smetana, Vladimír Luzar, 
Antonín Macíček, Jindřich Kůřil.

 Z dětské kategorie: Klára Adámko-
vá, Anna Marie Hero, Aleš Půlpán.

Tito ocenění čtenáři navštěvují 
knihovnu pravidelně a mají nejvíce vy-
půjčených knih. 

Slavnostního setkání se zúčastnil 
i pan místostarosta Marián Flekač.

 Čtenáři byli obdarováni dárky a di-
plomy. Celé setkání bylo velmi milé 
a příjemné. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Beseda 
se spisovatelem 
Jiřím Jilíkem

Knihovna Strání uspořádala v  rámci 
akce Březen – měsíc čtenářů besedu 
se spisovatelem, novinářem, pedago-
gem a folkloristou zabývajícím se Slo-
váckem PaeDr. Jiřím Jilíkem. 

Ve čtvrtek 21. března 2019 se žáci 
z  II. stupně sešli v  multifunkčním sále 
ZŠ Strání s  tímto skvělým člověkem 
a strávili skoro dvě hodiny příjemně pro-
žitého dopoledne. 

Na úvod se krátce představil svým 
životopisem. Dále nám vyprávěl o jeho 
učitelském působení ve Vlčnově, kde se 
mimo jiné podílel na organizaci místní 
Jízdy Králů, což bylo pro žáky zajímavé 
zpestření. Velmi působivé bylo také vy-
právění o jeho knihách, které představil, 
a to Jdu Slováckem krásným I, II., Žít-
kovské bohyně, Pět statečných. Autor 
zaujal čtením ze své tvorby především 
knihou s  názvem Pět statečných. Hu-
moristická novela zachycuje odvěké 
soupeření žáků a kantorů, tentokrát 
v prostředí školy v 70. letech minulého 
století. 

Výklad byl doplněn o promítání ve-
černíčku ve slovenštině – Permoník, 
snímku z roku 1989 a dojemného filmu 
Jízda králů. Oba filmy měly u žáků vel-
ký úspěch a autor si vysloužil ohromný 
potlesk. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Beseda s prvňáčky
Na konci měsíce března naši knihov-

nu navštívili prvňáčci. Úvodem jsme si 
vysvětlili základní informace jako např. 
kdo je spisovatel nebo kdo je ilustrátor. 
Ukázali jsme si, jakým způsobem se tří-
dí knihy v knihovně. Řekli jsme si, co je 
beletrie neboli krásná literatura a co je 
naučná literatura, jak řadíme knihy do 
poliček a co znamenají barevné štítky 
na hřbetech knih. Dále jsme si povídali 
o tom, co je knížka a z čeho se skládá. 

Na závěr byly děti odměněny zá-
ložkami a malou sladkostí. Knihovna 
Strání se zapojila tradičně do projektu 
SKIP – UŽ JSEM ČTENÁŘ, knížka pro 
prvňáčka. V červnu budou tyto děti pa-
sovány na čtenáře. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Adventní koncert 
Obec Strání ve spolupráci s farností 

a spolkem Smedoma a Netáta uspořá-
dala další krásný adventní koncert, ten-
tokrát s CM Danaj ze Strážnice. Koncert 
nesl podtitul „DESATERO“ a  byl zpest-
řen promítáním obrázků a průvodním 
slovem, které se k adventnímu času 
moc hezky hodilo. Děkuji účinkujícím 
i spolupořadatelům. Výtěžek s tohoto 
benefičního koncertu byl věnován na 
rehabilitaci pro postiženého chlap-
cečka ze Strání a také na opravu fary. 
Byl to opravdu poznášenící zážitek, 
díky, CM Danaj, za něj.

Barbora Macková

KNIHOVNA a IC
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Projekt EDISON 
na ZŠ a ZUŠ Strání 

Prostřednictvím mezinárodní organi-
zace AIESEC byl na naší škole v únoru 
realizován projekt EDISON, v  rámci ně-
hož zde po dobu jednoho týdne působili 
čtyři zahraniční stážisté, a to z  Tchaj-
-wanu, Číny, Indonésie a Gruzie. Každá 
z tříd tak měla jedinečnou příležitost vy-
zkoušet si anglický jazyk v autentickém 
prostředí a v reálných komunikačních 
situacích.

Žáci tak mohli rozvíjet své komu-
nikační kompetence nejen ve vlastní 
výuce, kde stážisté působili, ale také v 
rámci závěrečné události Global Village, 
která byla slavnostním zakončením 
projektu. Naši žáci se zde zúčastnili 
aktivit, které si pro ně stážisté připravili: 
prohlédli si zahraniční měny, ochutnali 
exotická jídla, dozvěděli se zajímavosti 
o tradicích daných zemí nebo si vyzkou-
šeli psaní čínským písmem. Děti naopak 
předvedly zahraničním hostům naši kul-
turu v podobě ukázky krojů, zpěvu, tan-
ce a díky ochotě a spolupráci mnohých 
rodičů našich žáků také formou ochut-
návky tradičního českého jídla. 

Žáci si díky tomuto projektu opět 
připomněli, jakou měrou může znalost 
cizího jazyka přispět k tomu, aby jazyko-
vé bariéry nebránily v poznávání nových 
přátel, dozvídání se zajímavostí o cizích 
kulturách či v možnosti podělit se o 
vlastní poznatky. Projekt EDISON proto 
významně přispěl k vnitřní motivaci na-
šich žáků ke studiu cizího jazyka, která 
je pro nás v cizojazyčné výuce klíčová.

 Monika Chmelařová

Rodičovský ples
I když se Rodičovský ples koná kaž-

doročně v měsíci  lednu, s jeho přípra-
vou se začíná hned po zahájení školní-
ho roku. Bylo tomu tak i letos. Už v září 
jsme přemýšleli nad výzdobou taneč-
ního sálu a postupně jsme všechny 
ty nápady začali měnit ve skutečnost: 
zrcátka, kabelky, střevíčky, návrhy na 
šaty, pánská saka, motýlky a doplňky, 
zkrátka všechno, bez čeho si ples ne-
dokážeme představit. Tím nejdůležitěj-
ším ale bylo zvládnout taneční kroky 
a choreografii polonézy i valčíku. Čas-
to nás to stálo hodně úsilí, stresu i ner-
vozity, ale snažili jsme se, aby výsledek 
byl co nejlepší.

Čas plynul jako voda a 19. leden 
2019 byl tady. Už od rána jsme se 
nadšeně připravovali a najednou jsme 
vcházeli na taneční parket. Někteří cí-
tili trému, ale už po prvních tónech po-
lonézy to z  nás spadlo a my si tanec 
doslova užívali. Skvěle jsme zvládli 
i  valčík, kterého jsme se obávali nej-
více. Po posledních tónech jsme usly-
šeli bouřlivý potlesk, kterým jsme byli 
odměněni.

Následovalo sólo s  rodiči a učiteli. 
Většina z  nás potom trávila nejvíce 
času na diskotéce, kde jsme se 
pořádně vyřádili. Pro všechny z nás to 
byl nezapomenutelný zážitek, na který 
budeme vzpomínat po celý život.

Děkujeme všem, kteří se s námi po-
díleli na přípravě plesu, obzvlášť paní 
učitelce Klárce Jakešové a Marušce 
Zetkové za jejich trpělivost.

Bruštíková Tereza a Tinková Petra, 
žákyně 9. ročníku

Úspěchy 
našich recitátorů

V  základní škole proběhlo dne 4. 2. 
2019 již tradiční školní kolo recitač-
ní soutěže. Z  každé třídy byli vybráni 
nejlepší recitátoři, kteří spolu soutěžili 
v jednotlivých kategoriích.

Celkem se zúčastnilo 33 žáků. Od-
borná porota vybrala vždy 3 – 4 vítěze 
z každé kategorie.

Do okrskového kola, které se usku-
tečnilo 20. 2. 2019 v Uherském Brodě, 
postoupili:

Jiří Králík (1. A), Marie Zetková (1. A), 
Adéla Janovská (1. A), Ema Marie Hráč-
ková (2. A), Nela Straňáková  (2. B), 
Táňa Zderčíková (4. A), Klára Miklášová 
(5. A), Alžběta Popelková (5. A), Mar-
kéta Popelková (6. A), Matyáš Zderčík 
(6. B), Anna Vrbová (8. A)

Klára Miklášová byla oceněna poro-
tou za výběr textu. Adéle Janovské se 
podařilo získat krásné 3. místo a  po-
stoupila do okresního kola, které se ko-
nalo 12. 3. 2019 v Uherském Hradišti. 

Všem účastníkům děkujeme za re-
prezentaci naší školy!

Veronika Zetková

Rodičovský ples
Plesovou sezónu ve Strání letos za-

hájilo krásné předtančení třiceti žáků 
devátého ročníku. O nácvik se zaslouži-
ly paní učitelky Klára Jakešová a Marie 
Zetková. Na výzdobě pracovali žáci pod 
vedením paní učitelky Petry Popelkové 
a paní učitelky Věry Zetkové. Velké po-
děkování si zaslouží SRPDŠ a dobro-
volníci z řad rodičů, kteří se podíleli na 
přípravě i úklidu. Jen díky jejich nadšení, 
času a velké ochotě mohl tento krásný 
ples proběhnout. 

Výtěžek z  plesu bude jako každý 
rok věnován žákům prostřednictvím 
příspěvků na akce pořádané školou 
a  zakoupení výukových pomůcek. 
V  loňském roce se jednalo o příspě-
vek na dopravu na plavání a lyžařský 
výcvikový kurz, nákup knih do školní 
knihovny, pomůcek do tělesné výchovy, 
knih pro vyznamenané žáky devátého 
ročníku a DVD z plesu pro tančící žáky, 
to všechno v hodnotě přes čtyřicet pět 
tisíc korun, za což velmi děkujeme.

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Lyžařský 
výcvikový kurz

I v  letošním školním roce se žáci 
sedmého ročníku vydali na Horní Beč-
vu do SKI areálu u Sachovy studánky, 
kde od pondělí 11. února do pátku 15. 
února 2019 probíhal lyžařský výcvikový 
kurz. Žáci se zdokonalili ve svých do-
vednostech ve sjezdovém i carvingo-
vém lyžování. Každý podle své snahy 
a píle. Lyžaři začátečníci se naučili zá-
kladům lyžování a všem patří pochvala 
za úspěšné zvládnutí kurzu. Uskutečni-
ly se také závody. Z dívek se na 1. místě 
umístila Šimková Natálie, na 2. místě 
Popelková Kristýna, na 3. místě Šimko-
vá Amálie. Z chlapců byl na 1. místě Že-
libabka Adam, na 2. místě Grebík Petr, 
na 3. místě Žajgla Václav. Jsme rádi, že 
jsme v pátek přivezli rodičům spokoje-
né a zdravé děti. 

 Jana Jančová

Po dvouleté pauze se nám díky 
příznivým sněhovým podmínkám ve 
Strání podařilo uskutečnit lyžařský kurz 
pro 4. a 5. třídy naší školy.

Výcvik začal ve čtvrtek 10. ledna, 
kdy byly podmínky ve Štrbáni vynikající. 
Bohužel se nám počasí v pondělí 
pokazilo, kurz byl přerušen, ale v úterý děti 
nastoupily na svah v plné parádě. I přes 
zhoršenou kvalitu sjezdovky si žáci své 
lyžařské schopnosti zdokonalili a kurz byl 

Lyžařský výcvik 4. a 5. tříd ve Štrbáni
ve středu 16. ledna úspěšně zakončen.

Chtěli bychom poděkovat Lyžařskému 
klubu, který nám výcvik ve Štrbáni 
umožnil, stejně jako ochotným vlekařům, 
kteří se trpělivě věnovali dětem, jež jely na 
vleku poprvé.

Doufáme, že si děti lyžování oblíbily 
a budou v tomto krásném sportu 
pokračovat i nadále.

Radka Popelková

MŠ Strání, Květná
Během chladných měsíců jsme se 

neuložili k zimnímu spánku, jako naši 
kamarádi zvířátka, ale museli jsme se 
o ně postarat, proto jsme jim přines-
li něco dobrého na zub. Aby nás naše 
zoubky nebolely, tak jsme si vyzkoušeli 
připravit zdravou svačinku v rámci pro-
jektu Zdravé 5. 

Zima nebyla kouzelná jen za okny, 
ale i v mateřských školách se čarova-
lo a do světa kouzel nás vzal kouzelník 
Tom- výborný herec Slováckého divadla 
Tomáš Šulaj, který vždy umí vykouzlit 
krásný úsměv na dětských tvářích. 

 Naši malí zbojníci se poctivě připra-
vovali na Fašankový festival, trénovali 
Podšablový tanec a krásným vystoupe-
ním ukázali, že nejsou jen zbojníci, ale 
právoplatní ,,Fašančáré“.

Výchovný koncert
Na naši školu zavítal začátkem led-

na náš bývalý žák Marco Čaňo spolu 
se svým kamarádem Iljou Chernokli-
novem. Společně pro žáky naší školy 
připravili výchovný koncert, na kterém 
zazněly pro nás známé i méně známé 
melodie, které navodily příjemnou at-
mosféru v  celém sále. Všichni si kon-
cert moc užili. Děkujeme a těšíme se 
na další setkání.

Výzva
Naše škola se 26. dubna 2019 v rámci Dne Země již počtvrté zapojí do celorepubli-

kové akce „Ukliďme Česko“. Letošním cílem bude uklidit břehy a okolí vybraných částí 
vodních toků Klanečnice a Svinárského potoka. Budeme rádi, když se akce zúčastní 
i dobrovolníci z řad veřejnosti. Proto vyzýváme Vás, rodiče i prarodiče, přijďte nás pod-
pořit. Budeme rádi, když nahlásíte svou účast předem na telefonním čísle 572 697 301, 
kde získáte podrobnější informace o této akci. Vždyť jde o přírodu v našem okolí, tak k ní 
nebuďme lhostejní. Jen v loňském roce žáci naší školy nasbírali 63 pytlů odpadu!

MATEŘSKÁ ŠKOLAZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Sluníčková Zdravá 5
Po ukončení projektu v březnu v rám-

ci vzdělávacího programu MŠ zaměře-
ného na zdravý životní styl proběhla ve 
třídě Sluníček- MŠ Strání- akce s rodiči 
„ Zdravá 5“.

Pro rodiče jsme si vymysleli úkol: 
utvořit týmy a připravit pro nás zdravou 
svačinku.

Na oplátku jsme nachystali pro ně 
i  my zdravé pochoutky- brokolicový 
salát s brusinkami, avokádovou poma-
zánku, domácí jogurt.

Musíme uznat, že i rodiče se na nás 
důkladně připravili a jejich zdravé dob-
roty nám moc chutnaly- tortilly s tuňá-
kovou pomazánkou, mrkvovo-celerová 
pomazánka s ananasem, domácí chléb.

Po zdravé stravě následovalo zdra-
vé cvičení -  měli jsme soutěž v „ páce“, 
přetahování lanem – rodiče proti dě-
tem s paní učitelkou a na závěr skok do 
dálky.

Celé odpoledne ve zdravém duchu 
se nám moc líbilo a užili jsme si ho. Už 
teď se těšíme na další společnou akci.

Jarmila Straňáková a Hana Janigová

Skákání a svižný krok, chci být zdravý 
celý rok aneb s lupou zkoumáme svět.

V nadcházejícím projektu budeme 
pozorovat a zkoumat měnící se přírodu 
a formou pokusů zjišťovat, jak to v ní 
funguje.

Aktivně se zapojíme do její ochrany 
a při vycházkách budeme pozorovat, jak 
my lidé přírodu ovlivňujeme a měníme.  
Společně budeme oslavovat příchod 
jara, slavit Velikonoce a Den matek. Po-
hybem a zdravou stravou se budeme 
nadále učit zdravému životnímu stylu.

Jarmila Straňáková a Hana Janigová

Chtěli bychom poděkovat všem, kte-
ří nám pomáhali s organizací krojové-
ho plesu 2019. Zvláště děkujeme pa-
ním uklízečkám, které ochotně chodí 
v neděli po plesech uklízet školu a také 
těm, kteří nám podali pomocnou ruku 
v jakémkoliv směru. Díky tomu se nám 
podařilo získat bohatou tombolu a při-

O víkendu 5. - 7. 4. 2019 žilo Strání di-
vadlem. Divadelní soubor Karla Högera 
představil francouzskou komedii v režii 
Miloslava Záleského „ZELŇAČKA“ - sál 
Dvorany byl v pátek, sobotu i neděli vy-
prodaný! Komedie s úplně novým he-
reckým ansámblem se nám moc líbila. 
Legrace totiž není nikdy dost! Děkuje-
me, ochotníci naši. 

Barbora Macková

lákat mnoho místních i přespolních 
hostů. Krojový ples tak byl letos zcela 
VYPRODANÝ. Doufáme, že jste si ho 
užili stejně jako my a těšíme se i v příš-
tím roce!

Členové FS JAVORINA

Poděkování od FS Javorina

Ochotníci dávali ZELŇAČKUŠkolka v pohybu
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Kolikrát za život se Vám stane, že 
Vás Irská ambasáda pozve na večírek... 
Obyčejným lidem asi málokdy, ale my 
tam byli. Důvody jsou přinejmenším 
dva. Manželka velvyslance Irska pana 
Charlese Sheehana, paní Alice Shee-
han, je má druhá sestřenice a za svo-
bodna se jmenovala Michálková. Po-
chází tedy od nás, ze Květné. 

Moje maličkost byla tedy pozvána 
v rámci dobrých rodinných vztahů a ve-
dení naší obce, pánové starosta a mís-
tostarosta, za velmi milé přijetí manželů 
Sheehan na 32. ročníku festivalu maso-
pustních tradic - Fašank 2019, kterého 
se letos s velkým nadšením zúčastnili. 
Na fašanku se také zrodil nápad přijet 
oslavit svátek Sv. Patrika v kroji a repre-
zentovat tak rodnou obec paní Alice. 
Pan poslanec Ondřej Benešík se svou 
chotí byl na oslavách „Patrika“ už po 
několikáté, ale ani tentokrát nás tam 
nenechal samotné. Pan starosta se na-
konec musel z účasti omluvit, ale jeho 
post dobře zastoupil pan místostarosta 
Marian Flekač s manželkou Karolínou. 

Slavnostní večer „St. Patrick‘s day“ 
se konal v centru Prahy v nádherných 
kulisách Rezidence primátora hlavní-
ho města Prahy, pana Zdeňka Hřiba, 
se kterým jsme se také měli možnost 
pobavit a mimo jiné jsme zjistili, že se 
narodil ve Slavičíně. Zazněla irská i čes-
ká hymna a s proslovem vystoupil pan 
velvyslanec Charles Sheehan, ministr 

Irska pro povodně a regionální rozvoj 
pan Kevin Boxer Moran a také pan pri-
mátor hlavního města Prahy Zdeněk 
Hřib. Podávalo se irské pivo Guinness, 
irská whiskey Jameson, irské sýry, irské 
klobásky, straňanské vdolečky, straňan-
ské česnekové osúchy a jiné dobro-
ty. A  řeknu Vám, že naše speciality ze 
Strání měly obrovský úspěch a chutna-
ly lidem ze všech koutů světa a všichni 
chtěli recept (ale nedala jsem). 

Bylo mi ctí se této události účastnit 
v našem krásném starém straňanském 
kroji. Děkuji moc holkám za zapůjčení 
zelené fjertúšky (úplně toho přesného 
odstínu zelené, jaká se na svátek Pat-
rika nosí) a uvázání šátku, který v kufru 
spolu s celým krojem doputoval vlakem 
v pořádku do Prahy a nadělal mnoho 
parády. 

Myslím, že jsme si všichni z této hez-
ké multikulturní a mezinárodní akce od-
nesli zážitek na celý život. Děkujeme za 
pozvání, Vaše excelence!

 Barbora Macková

Koledníci 
sklárenští

Ke konci loňského roku 27. prosince 
se již podruhé sešli na huti Ladi Brez-
nického sklářští mistři, aby zavzpomí-
nali na staré časy, kdy se u pecí hodně 
zpívalo, obzvlášť o svátcích a Vánocích. 
Na úvod zaznělo pár koled od části 
mužského sboru Bratříčci a pak už se 
povídalo a zpívalo jen tak pro radost.  
K této příležitosti byl vydán i kalendář 
starých fotek se stručnou historií sklár-
ny Květná. Rádi bychom také zazname-
nali střípky sklářských příběhů.

Radka Breznická

Večer v Praze se svatým Patrikem... 



Dobrý večer, nedá mi, abych Vám ještě 
jednou nenapsala. 

Váš festival se nám moc líbil. Byli 
jsme ve Strání pouze v  sobotu a bylo 
to nádherné. Obdivuji, jak jste měli vše 
zorganizované - už jenom zajistit tolik 
vystupujících a ubytování pro ně, stánky, 
mnoho pořadatelů a pomocníků... Na 
domácích bylo vidět, že si vystupování 
užívali, nebyli otráveni a byli milí. I to po-
časí vyšlo.

Děkujeme za pěkný zážitek.
S pozdravem Švantnerová z Havířova

Podobných dopisů jako ten od paní 
Švantnerové z Havířova, už po několiká-
té účastnice našeho festivalu, jsem do-
stal několik. Festival přitahuje přespolní 
natolik, že Zámeček je už v předstihu 
vždy beznadějně vyprodaný.

A jak se líbil mně, který jsem stál 
u jeho založení a každoročně se na jeho 
přípravě podílím? Ročník 2019 splnil 
mé očekávání beze zbytku. Odpovědný 
za programovou koncepci mluvím sa-
mozřejmě o jeho programové stránce.

Není lehké každoročně zajistit, aby 
se festival vydařil a byl dostatečně 
atraktivní, zvlášť když je cílem, aby se 
účinkující soubory pokud možno neo-
pakovaly a vždy bylo přineseno i něco 
nového. Jak to tedy bylo s přespolními 
soubory a jejich přínosem letos.

Z nejbližšího okolí přijel soubor Mí-
kovjan s cimbálovou muzikou Litera 
z Vlčnova. Soubor mladý, který sice 
nepředvedl tradiční fašankovou ob-
chůzku, byť tanec Pod šable (variantu 
ze Strání) v repertoáru má, ale vsadil 
na chuť mládí tancovat a předvádět 
párové tance Uherskobrodska. Potěšil 
nejen výkonem, ale i odpovědností. Co 
předvedl před Zámečkem, ve škole v 
programu Zrcadlo masopustu a dopo-
ledne ve sklárně (svým způsobem zval 
na odpolední program) bylo vzhledem 
k věku účinkujících obdivuhodné a též 
se odpovědně zhostil vystoupení ve 
Sklípku a večerní besedy u cimbálu. 
Jen škoda, že byl tak trochu obětován, 
protože vystoupení před Zámečkem, 
kde začínal jako první, nevidělo mnoho 
diváků, neboť je jistým zlozvykem, že di-
váci nepřicházejí na začátek programu 
Ej, fašanku, fašanku včas. 

Na poslední chvíli, takže se to nedo-
stalo na plakáty, byli do účinkování na 

festivalu zařazeni i dudáci Jana Janov-
ská a Martin Škanta z města Blatná, 
vystupující pod názvem Česká dudácká 
show, která se pak na toto téma doslo-
va rozvinula v Tipsportu, kde jihočeský 
dudácký pár kromě jihočeských písní 
zahrál i skladby v rytmu swingu, boogie, 
country či irských rytmů a pan Škanta 
předvedl i dudy středověké.

Tradiční místní gajdošské melodie 
pak bylo možno slyšet v podání mém 
a mé dcery v rámci sobotního jarmar-
ku lidových výrobců, v sobotu večer 
v programu Zrcadlo masopustu jsme si 
pak místní písně dovolili předvést i za 
doprovodu folkové kapely Akordman 
z Líbeznic, neboť lidová píseň může žít 
i  v netradiční podobě. 

To, že se dá skvěle tančit i ve vyso-
kém věku (nejstarší tanečnice měla 75 
let) a navíc s podmanivým výrazem, 
předvedly Seniorky z Lúčnice. Před Zá-
mečkem odprezentovaly pásmo S  rú-
chom, které vychází z tradičního sva-
tebního zvyku přenášení peřin, ve škole 
k němu přidaly i tanec Fĺaškový. Oba 
tance byly kdysi rodinným stříbrem Lúč-
nice, neboť je stvořili renomovaní auto-
ři. Choreografii tance S rúchom vytvořil 
Štefan Nosáĺ, hudební doprovod Sve-
tozár Stračina, autorkou choreografie 
temperamentního tance Fĺaškový z vý-
chodního Slovenska je Ingrid Staňková. 

Vydařeným hostem letošního fes-
tivalu byl soubor Haná z Přerova do-
provázený Hanáckó mozekó z Litovle. 
Před Zámeček přišel s masopustními 
maškarami a předvedl předávání ma-
sopustního práva starostou obce, dále 
ukázku, jak vypadalo zastavení masek 
u hospodáře, a tanec Konopě. Obzvlášť 
vydařené bylo jeho vystoupení ve škole, 
kde předvedl obrázky z hanácké svajby, 
to vše v nádherných svatebních krojích 
i s důležitými svatebními rekvizitami.  
Mne osobně nejvíce zaujal svatební 
tanec Sivá holubička a přednes písně 
bez hudebního doprovodu k čepení ne-
věsty. Vše natolik působivé, až krásou 
mrazilo.

          Soubor Poĺana měl být povinným 
garantem profesionální kvality. A samo-
zřejmě byl, před Zámečkem předvedl 
pásmo Hodence, které čerpá z folklor-
ního materiálu obce Selec a přiblížil 
též písně z blízké obce Nová Bošáca. 
Lahůdkami byly i čardáše maďarského 

etnika z východního Slovenska. Večer 
ve škole pak zazářil pásmem U molo-
dych v Habury (zábava u novomanželů 
v obci Habura na východním Slovensku 
po skončení svatebních obřadů), které 
zdařile navázalo na hanáckou svatbu 
i pásmo Lúčničarek S rúchom. Všech-
no dohromady tvořilo blok, který by se 
uplatnil i na nejprestižnějších folklor-
ních festivalech.

Patrně největším překvapením letoš-
ního festivalu byl ale soubor Furmička 
ze slovenské obce Čemer (Csömör) 
u  Budapešti. Před Zámečkem předve-
dl, jak se v této obci slaví masopust, ve 
škole pak vedle maďarských verbuň-
ků, kariček a čardášů zatančil i čapáše 
a  tance z východoslovenských Par-
chovan. Navíc zaujal i kroji, ten ženský 
měl kolem šesti škrobených spodniček 
a nebyl to žádný jevištní kostým. I pro-
to musel mít soubor zajištěn největší 
prostor k převlékání, neboť jenom vel-
kých papírových krabic, ve kterých se 
kroje převážely, bylo hodně přes šede-
sát.  A byť jde o soubor z vesnice, jejich 
přístup k účinkování byl příkladný, jako 

Ohlédnutí za fašankem 2019
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jediný chtěl znát rozměry jeviště a ná-
rokoval i prostorové zkoušky. A pobyt 
ve Strání si zajistil i za osobních obě-
tí. Jeden nocleh, dopravu muzikantů 
z Komárna a část nákladů na autobus 
si Slováci z Maďarska hradili ze svého. 
A tak jsem jim nemohl než napsat:  Byli 
jste skvělí! A oni na to odepsali:

VELMI PEKNE DAKUJEME!!!!!
Velmi dobre sme sa cítili u Vás, ale to ste 
myslím aj Vy videli!

S pozdravom, pekny den Vám prajem 
v mene Furmicky: Kelemen Ágnes.

Ocenit si samozřejmě zaslouží i do-
mácí. Všichni ti, co účinkují, i ti, co 
festivalu slouží jinak. Vždyť skvělý byl 
i  páteční program s účinkujícími dět-
mi a všemi místními soubory, bohatý 
byl jarmark lidových výrobců, vydařil 
se dětský karneval, košt slivovice, pon-
dělní filmotéka  i pochování basy. Při 
úterních obchůzkách, kdy se dodržuje 
jejich tradiční podoba, mne potěšilo 
vystoupení fašančárů v místní školce 
a návštěvy fašančárů v domě s pečo-
vatelskou službou. Svým způsobem 

oblouk - významné gesto poděkovat 
těm nejstarším spoluobčanům a na-
stínit krásu tradice těm nejmenším. 
Nádhernou podívanou a zážitkem bylo 
i vystoupení několika skupin fašančárů  
ve stavení nejstaršího občana Strání, 
stojednaletého Jana Mikláše - jakýsi 
obraz připomenutí starého světa s jeho 
písněmi, zvyky i jistým mravním řádem,  
který nám i v současnosti má stále co 
dávat.  Své kouzlo každoročně mívá 
i  vystoupení fašančárů na Štrbákovci 
a v hospodě Ve sklípku,  svým způso-
bem dokonalých kulis pro tento tanec. 
Samozřejmě nelze upírat ani na důle-
žitosti návštěv fašančárů u jejich rodin 
a galánek - bez vědomí svých rodných 
kořenů a lásky se těžko žije. 

I tentokrát se prokázalo, že největší 
ozdobou, na které je všechno postave-
no, je tanec Pod šable, který vždy nej-
víc vynikne při společném vystoupení 
fašančárů a jejich ženského a dětského 
krojovaného doprovodu před Zámeč-
kem. Letos toto vystoupení doslova 
uhranulo slovenského režiséra pořadu 
Kapura pana Hudáka, který tuto událost 
natáčel a na slovenských televizních 
stanicích též prezentoval. Jeho dopis, 
nadepsaný jako Postrehy štábu RTVS, 
ktorý realizuje cyklickú folklórnu reláciu 
Kapura, přikládám:

S pánom Pavlom Popelkom som sa 
stretol na Etnofilme v Čadci ešte na je-
seň minulého roku, kde sme boli členmi 
poroty. Hoci som meno poznal, lebo sa 
vo folklórnom svete na Slovensku obja-
vuje, osobne sme sa videli po prvý raz. 
Tak som sa dozvedel aj o festivale v Strá-
ní. Ako autor a režisér cyklickej folklórnej 
relácie som hneď vedel, že je to materi-
ál priam stvorený aj pre reláciu Kapura, 
ktorej som autorom a režisérom. Tak v 
čase fašiangov sa nám podarilo nakrútiť 
búranský fašáng v Borskom Mikuláši na 
Slovensku a festival masopustních tra-
dic v Strání na Morave.

        Žiaľ naše časové možnosti nám 
dlhší pobyt neumožňovali, tak sme to 
naplánovali tak, aby sme mohli byť na 
hlavnom programe pri zámočku v sobo-
tu, kde sme chceli zachytiť najmä sprie-
vod šabláru zo Strání a masový tanec 
„Pod šable“.

        Boli sme prekvapení mohutnos-
ťou akcie, pestrosťou programu, rôzno-
rodosťou kolektívov, aj zo zahraničia, čo 

nás utvrdilo v tom, že nie nadarmo a nie 
náhodou to bol už 32. ročník. Taká tradí-
cia sa nebuduje ľahko a ešte ťažšie sa 
udržiava. 

        Podľa plagátu bolo vidieť, že sme 
účastníkmi iba torza celého festivalu, 
ktorý mal aj množstvo sprievodných ak-
cií. Podarilo sa nám úchytkom  navští-
viť zachovalý domček ľudových tradícii 
priamo na námestí, čo je nebývalé, kde 
sa striedali hostia a domáci pán ich neú-
navne informoval o jeho histórii a posla-
ní. No a počas našej prítomnosti sa vša-
de niečo dialo a dostať Pavla Popelku 
pred našu kameru nebolo jednoduché 
pre jeho neustále povinnosti v úlohe ria-
diteľa festivalu a nemalý záujem médii o 
jeho osobu. Nečudo. Bolo úžasné sledo-
vať to množstvo šabliarov  tancovať  ta-
nec „Pod šable“. Deti, mládenci, dospelí 
chlapi, no aj tí skôr narodení, tanečníci 
všetkých vekových kategórii a to všetko 
iba zo Strání. Bola to smršť pozitívnej 
energie popretkávaná nitkami na minu-
losť a pretavená takým spôsobom na 
prítomnosť. Ďakujeme za možnosť byť 
pri tom a formou reportáže ponúknuť 
aj slovenskému divákovi pohľad na túto 
nevšednú udalosť. 

Peter Hudák, autor a režisér relácie 
Kapura pre RTVS, 27.3.2019

Dojemný byl i osobní dopis režisér-
ky maďarské televize, která akci též 
zaznamenávala. Je osobní, a tak z něj 
vyjímám jen něco: 

„Musim Ti povedat, ze cely nas stab 
sa uplne zalubil do Strání a okoli a do 
Fasanku! Keby    si nic ineho nerobil za 
cely zivot, len vysnival tento perfektny 
festival , uz aj to by bolo krasne... “

Já bych k tomu ale poznamenal, že 
ten sen o festivalu jsme si vysnili spo-
lečně - pořadatelé, účinkující, příznivci 
- a že trvá už 32 let.

Čím příspěvek ukončit? Nezbývá než 
si přát, aby vzpomínaná pozitivní ener-
gie, protkaná nitkami na minulost a pře-
tavená na přítomnost obyvatele Strání, 
fašančáry a všechny ty, co tanci Pod ša-
ble a festivalu slouží, nikdy neopustila. 
A v hluboké úctě za letošní ročník všem 
zainteresovaným velmi děkuji.  

 PhDr. Pavel Popelka, CSc. 
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narození občané
Rozálie Štefaníková, Eliška Jéglová, 

Daniel Garďoň, Vojtěch Houšť, 
Zachariáš Zajíc, Ema Vyzváry, Gabriela 
Kadlčková, Dominik Janků, Matyáš 
Kudla, Noemi Jankových, Nela Janků, 
Martin Adámek

Zemřelí občané
Josef Gardoň, Milada Šidlová, 

Antonín Hrbák, František Haloda, 
Anežka Vintrová, Simon Kolaja, Petr 
Macíček, Juditha Vilímková, Jiří 
Nehněvajsa, Helena Popelková, Jan 
Končitík, Anna Popelková

Vítání občánků
Od prosince minulého roku do dub-

na tohoto roku proběhly v naší obci dva 
obřady, které mile nazýváme „vítání ob-
čánků“. Ten první se uskutečnil v neděli 
16. 12. Přivítali jsme na něm holčičky 
a kluky, kteří budou nosit jména: Adéla, 
Nina, Josef, Linda, David, Marek, Filip, 
Marika, David, Magdalena a Filip. Druhé 
vítání proběhlo v neděli před fašankem 
24. 2. a i na něm pan starosta spolu 
s dětmi z mateřské školy přivítal do ži-
vota v obci nové děti, které se jmenují: 
Dominik, Rozálie, Eliška, Daniel, Vojtěch 
Zachariáš, Ema a Gabriela. Přejeme dě-
tem i rodičům krásný a spokojený život 
v obci Strání.

Barbora Macková

100 let
V roce 2018 oslavila naše země vý-

znamné výročí. Neopakovatelné a první 
svého druhu. Uplynulo 100 let od vzniku 
samostatného Československa. V naší 
obci Strání se v  prosinci roku   2018   
také slavilo, a to úctyhodných 100 let, 
kterých se ve zdraví dožil náš nejstarší 
občan pan Jan Mikláš. 

Bylo nám velkou ctí, že jsme moh-
li my, zástupci obce Strání a zástupci 
České správy sociálního zabezpečení 
z  Uherského Hradiště, toto významné 
výročí oslavit s panem Miklášem a  jeho 
rodinou, která nás vřele přivítala. Do 
dalších let jsme mu popřáli především 
hlavně hodně zdraví a životní elán, který 
panu Miklášovi zatím vůbec nechybí.

Michaela Grebíková
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Počet obyvatel v obci Strání k 31. 12. 2018 – 3463

Michaela Grebíková

Statistika obyvatelstva obce Strání 2018

Vybrané události v období od 1. 1. 2018 do 31. 12. 2018

Věková struktura obyvatelstva obce Strání k  31. 12. 2018

Narození 39
Úmrtí 47
Přistěhovaní 41
Přestěhovaní 53
Odstěhovaní 59

Pohlaví 0-5 6-17 18-29 30-39 40-49 50-59 60-69 70-79 80-89 90-99 nad 100 Celkem
Ženy 87 188 251 218 259 210 229 218 92 8 0 1760
Muži 95 200 248 215 298 243 227 127 44 5 1 1703
Celkem 182 388 499 433 557 453 456 345 136 13 1 3463

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Smuteční rubrika
Pozůstalá rodina upřímně děkuje všem 
příbuzným, známým, kamarádům a spo-
lužákům z ročníku 1969 a 1970, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě pana 
Jiřího Vintra. Děkujeme za projevy sou-
strasti a květinové dary. Zvláštní poděko-
vání patří MUDr. Končitíkové a zdravotní 
sestřičce Grebíkové za obětavou péči, 
duchovnímu otci S.  Matyášovi za slova 
útěchy a  zpěvačkám, varhanici a muzi-
kantům za jejich ochotu.

Pozůstalá rodina upřímně děkuje všem, 
kteří přišli doprovodit na poslední ces-
tě paní Annu Popelkovou. Děkujeme 
za květinové dary a projevy soustrasti. 
Zvlášť děkujeme MUDr. Končitíkové za 
její obětavý přístup k naší mamince. 
Děkujeme i duchovnímu otci Stanisla-
vu Matyášovi, varhanici, muzikantům, 
zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
se přišli rozloučit s panem Petrem 
Macíčkem. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Poděkování 
patří i otci S. Matyášovi, ročníku, zpěvač-
kám a varhanici.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří při-
šli doprovodit na poslední cestě pana 
Františka Halodu. Děkujeme za proje-
vy soustrasti a květinové dary. Zvláštní 
poděkování patří MUDr. Končitíkové 
a zdravotní sestřičce Grebíkové za obě-
tavou péči, duchovnímu otci S.  Matyá-
šovi za slova útěchy a zpěvačkám, var-
hanici a muzikantům za jejich službu. 
Také srdečně děkujeme ročníku a firmě 
SANTRA.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě paní 
Anežku Vintrovou. Velké díky patří 
MUDr. Končitíkové a personálu DPS za 
obětavou péči. Zvláštní poděkování patří 
otci S. Matyášovi za duchovní podporu 
a  povzbuzení, p. varhanici, zpěvačkám 
a muzikantům.

Děkujeme všem příbuzným, známým, 
kamarádům a otci S. Matyášovi, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě naše-
ho syna Simona Kolaju. Také děkujeme 
za projevy soustrasti a květinové dary.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
se přišli rozloučit s panem Janem 
Končitíkem. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Poděkování 
patří i otci S.Matyášovi, zpěvačkám, 
varhanici a muzikantům. Pozůstalá rodina děkuje příbuzným, 

přátelům, spolužákům a všem, kteří 
přišli doprovodit na poslední cestě pana 
Jiřího Nehněvajsu. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Zvláštní 
poděkování patří i duchovnímu otci 
p. Matyášovi, zpěvačkám, paní varhanici 
a muzikantům.
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V jednom úterním březnovém do-
poledni jsem se sešla s paní Zdeňkou 
Dědíkovou ze Květné. Proč zrovna s ní? 
Paní Zdeňka je totiž již posledním po-
tomkem rodu Prasličků. Její tatínek – 
Jan Praslička se narodil 29. 1. 1892, 
jako syn brusiče skla. V 16ti letech 
(1908) Jan nastoupil do armády. Bě-
hem první světové války byl odvelen do 
Ruska ke Zborovu. Jistě všichni známe, 
nejen z hodin dějepisu, bitvu u Zboro-
va (pozn. redakce: Bitva u borova, 1.–2. 
července 1917, představovala součást 
tzv. Kerenského ofenzívy a  představo-
vala první významné vystoupení Čes-
koslovenských legií na východní frontě. 
Úspěch československých jednotek byl 
natolik výrazný, že ruská prozatímní 
vláda poté zrušila veškerá omezení na 
formování nových jednotek z českých a 
slovenských zajatců. Zdroj: Wikipedie). 
Tak tam náš rodák bojoval a zvítězil. 
Když pak válka skončila, vraceli se lodí 
přes Středozemní moře zpátky domů, 
cesta jim trvala celý rok. Legionář Pras-
lička dostal několik metálů za zásluhy. 
Můžete je vidět na fotografii. Ve Květné 
se pak otec paní Zdeňky vrátil ke svému 
řemeslu – brusič skla po otci a namlu-
vil si Annu, které bylo tehdy pouhých 
16 let. Ale protože jí zemřel otec a žila 
pouze sama se svou matkou, Jan Pras-
lička, o 13 let starší, ji pojal za ženu. 
„O dva roky později se narodil první syn 
Adolf Praslička… bylo nás devět souro-
zenců a dospělosti se dožilo 7 z nás. Já 
byla nejmladší dcera. Bohužel jsem si 
tatínka moc neužila, protože ještě jsem 
ani neměla 4 roky, když dostal zánět 
mozkových blan kombinovaný se zápa-
lem plic. Zemřel v sanitce na křižovatce 
mezi Dolním Němčí a Vlčnovem, v pět 
odpoledne a nám se zastavily bimbací 
hodiny, přesně v pět v nich praskla stru-
na,“ vzpomíná na tatínka s úctou paní 
Zdeňka. Bylo to na podzim roku 1949 
a měl velmi výpravný vojenský pohřeb 
se všemi poctami. Čest jeho památce. 
Maminka paní Zdeňky měla taky za-
jímavý osud, narodila se v Daruvaru 
v  Jugoslavii v rodině kočovných sklá-
řů, její tatínek byl brusič skla. Bylo jich 
10 sester, ale zůstaly jenom 4, protože 
když řádila španělská chřipka, 6 jich ze-
mřelo. Maminka uměla německy a za 
2. sv. války chodila ve Květné němec-
kým rodinám prát. Taky sloužila v Pešti 

Koblížek 
s láskou dělaný,
na sádle smažený

I letos v rámci letošního festivalu ma-
sopustních tradic se nám podařilo oslovit 
šikovné gazdinky ze Straňanské aj Květ-
ňanské dědinky, které měly čas a  chuť 
sa posnažit a krabicu dobrých koblihů 
na Fašanky nasmažit. Za to jsme byli 
velmi rádi, protože poptávka po těchto 
koblížcích byla opravdu veliká. Což nám 
potvrdili i kluci u prodeje vstupenek, kde 
se zájemci na ochutnávku koblížků ptali.   
Ráno Terka Nováková s Barčou Macko-
vou koblížky vyzvedly, předaly gazdin-
kám forotu a s úsměvem a dobrou nála-
dou se mohlo jít na ochutnávku. Všechny 
voněly a lahodily oku i chuti.  A že jsou 
straňanské koblížky velmi chutné doka-
zovalo už to, že když jsem teprve chysta-
la stoly, stáli už lidé v řadě a čekali, až jim 
nějaký ten koblížek prodáme. Koblížky 
ochutnávali malí, velcí, místní i přespolní.  

Loňský rok se nám s ochutnávkou, 
podle ohlasů a prodaných koblížků do 
posledního, vydařil. A jsme moc rádi za 
to, že letošní rok byl rozmanitý v origina-
litě. Měli jsme koblížky neplněné, plněné 
marmeládou, s jahodovým krémem a na 
své si přišli i vyznavači zdravého jídla - 
RAW koblížky.  

Ráda bych poděkovala paní Lidce Be-
nešíkové, Marii Popelkové, Marii Janov-
ské, Emílii Zámečníkové, Jindřišce Popel-
kové, že nám i všem milovníkům koblih 
udělaly takovou radost. Jsme moc rádi, 
že jste nás podpořily a budeme se těšit 
na další spolupráci při dalších ročnících.

Na závěr bych ochutnávku označila 
za úspěšnou. Už jen podle toho, že se 
prodalo vše, co se nasmažilo, a zby-
ly jen prázdné krabice. Vždyť i né jeden 
návštěvník fašanků měl pusu od cukru 
a odnesl si plný sáček koblížků domů. 
Straňanské koblihy ochutnají dokonce 
až v Maďarsku. 

A i letos se nás ptali, zda se budou 
koblížky prodávat i v dalších ročnících 
festivalu. A my na to odpovídali, že věří-
me, že šikovné gazdinky se zase najdou 
a nějakou tu krabici koblížků nasmaží 
a  my budeme moct koblížky zase ná-
vštěvníkům nabídnout. Protože koblihy 
s láskou nasmažené jsou to pravé nebíč-
ko v pusince. 

Alena Zetková

v Maďarsku, takže mluvila i maďarsky.
Tak jsme spolu zmapovaly kus ro-

dinné historie legionáře a brusiče skla 
pana Jana Prasličky. Děkuji paní Zdeň-
ce za pozvání a věřím, že jsme čtená-
řům zpravodaje přinesly zajímavé čtení. 
Pokud máte ve svém okolí podobné, 
zajímavé osudy, moc ráda si je přijdu 
vyslechnout a zapsat.

Barbora Macková

Legionář Jan Praslička

Z HISTORIE OSTATNÍ
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Umožnit rodinám odpočinek a tím 
i větší komfort při péči o nemocného pří-
buzného – to je hlavní cíl tří nově vznik-
lých odlehčovacích služeb, které nově 
nabízí uherskobrodská Charita. Po-
drobnosti ohledně těchto služeb osvět-
lila vedoucí Domácí odlehčovací služby 
Uherský Brod, paní Terezie Fojtíková. 

Paní Fojtíková, Charita Uh. Brod 
rozjela tři nové odlehčovací služby. 
Uveďte, prosím, o které služby se jed-
ná a proč vlastně vznikly?

Charita Uherský Brod si ke dni 1. 11. 
2018 zaregistrovala tři formy odlehčo-
vacích služeb a od 1. 1. 2019 je finanč-
ně podpořena v  pilotním programu 
Zlínského kraje. Jedná se o pobytovou 
odlehčovací službu v nepřetržitém pro-
vozu, kterou jsme otevřeli v domě s pe-
čovatelskou službou ve Strání. Dále o 
ambulantní odlehčovací službu, která 
sídlí v budově na adrese Pod Valy 664 
v Uherském Brodě, a je k dispozici ka-
ždý všední den od 7:00 do 18:00 hodin. 
Poslední formou je terénní odlehčova-
cí služba, která zajíždí do celého ORP 
Uherský Brod, sídlí v budově Charity na 
adrese Mariánské náměstí 13 v  Uher-
ském Brodě a je poskytována denně od 
6:00 do 20:00 hodin.

Služby vznikly na základě výzvy 
Zlínského kraje, který díky zjištěné po-
třebnosti vyhodnotil, že podpoří tento 
projekt. Poskytovatelé o tom byli in-
formováni a vyzvání k provedení sběru 
údajů ve smyslu potřeby zřízení odleh-
čovacích služeb v  jejich regionu. Uher-
skobrodská Charita se po ujištění, že 
v  jejím regionu je o tyto služby zájem, 
do tohoto projektu přihlásila a byla 
Zlínským krajem pro  zahájení činnosti 
podpořena. 

K čemu jsou tyto služby určeny a co 
nabízí?

Odlehčovací služby nabízí pomoc 
rodinám či jiným pečujícím osobám 
v zajištění péči o jejich příbuzné. Cílem 
služeb je zajistit možnost odpočinku 
a  regeneraci sil těmto pečujícím oso-
bám, které dávají podporu seniorům, 
lidem s  různým onemocněním nebo 
zdravotním postižením, o které peču-
jí v  jejich přirozeném prostředí jejich 
domovů.

V  odlehčovací službě poskytujeme 
úkony týkající se pomoci s  hygienou 
včetně mytí vlasů, použití toalety, oblé-
kání, přesunů či pomoci s prostorovou 
orientací. Dalšími úkony jsou pomoc 
a podpora při podání a přípravy jíd-
la, doprovázení na veřejné a zájmové 
aktivity, k  lékaři, pomoc s  kontaktem 
s  rodinou a  podporou při dalších akti-
vitách podporující sociální začlenění, 
socioterapeutické činnosti, pomoc při 
uplatňování práv a oprávněných zájmů 
a při výchovné, vzdělávací a aktivizační 
činnosti.

Kdo může požádat o zařazení do 
těchto odlehčovacích služeb?

O podporu v  rámci registrovaných 
odlehčovacích služeb může požádat 
takový zájemce, který potřebuje využít 
dopomoc k  soběstačnosti od druhé 
osoby, aby jeho pečující osoba či rodi-
na mohla načerpat novou sílu a odpo-
činout si.

Odlehčovací služba není určena kli-
entům, jejichž situace vyžaduje pobyt 
ve zdravotnickém zařízení s péčí pouze 
od zdravotnického personálu, plně so-
běstačným klientům, agresivním klien-
tům a klientům trpícím onemocněním 

autismus, nevidomým, zcela neslyší-
cím, osobám s  jinými závislostmi (al-
kohol, drogy) a klientům s neléčeným 
schizofrenním onemocněním.

Musí si tyto služby klient platit? 
Pokud ano, co všechno je zahrnuto 
v úhradě? 

Za odlehčovací služby klient pla-
tí podle platné legislativy (vyhláška č. 
505/2006 Sb. zákona č. 108/2006 sb. 
o sociálních službách). Maximální výše 
úhrady za poskytování odlehčovacích 
služeb činí 130 Kč za hodinu, podle 
skutečně spotřebovaného času nezbyt-
ného k  zajištění úkonů. Za celodenní 
stravu v rozsahu minimálně 3 jídel hra-
dí 170 Kč za den nebo 75 Kč za jeden 
oběd. 

Ráda bych připomněla, že brodská 
Charita, jako poskytovatel sociálních 
služeb, je ráda, že díky vnímání potřeb 
občanů Zlínský kraj umožnil nabídnout 
potřebným občanům Uherskobrodska 
a Bojkovicka další z chybějících služeb 
sociální péče, a to právě novou odleh-
čovací službu.

VYJÁDŘENÍ KLIENTA, PANÍ 
M. GAZDÍKOVÉ, KTERÁ ODLEHČOVA-
CÍ SLUŽBU VYUŽÍVÁ:

„Můj manžel potřebuje, kvůli jeho ne-
moci, trvalý dohled. Není upoutaný na 
lůžko, ale je důležité být neustále u něj, 
aby nespadl, nezranil se či jinak si neu-
blížil. Odlehčovací služba Uherský Brod 
mi vyřešila velkou řadu problémů, které 
jsem dříve musela velmi složitě řešit 
pomocí přátel či jiných ochotných lidí 
v mé blízkosti. Díky pracovnicím odleh-
čovací služby si můžu v klidu a bez obav 
o  mého manžela zajít vyřídit své věci 
na úřady, do obchodu či na poštu. Je to 
pro mě obrovská pomoc a úleva a určitě 
využiju ještě mnohé další nabídky, které 
tato služba nabízí. Doporučila bych tuto 
službu každému, kdo se podobně jako 
já každodenně stará o někoho ze svých 
příbuzných“

Za rozhovor a vyjádření klientky služ-
by poděkoval Oleg Kapinus, pracovník 
pro PR a fundraising Oblastní charity 
Uherský Brod

Vedoucí nové Odlehčovací služby: 
rodinám zajistíme potřebný odpočinek při péči o příbuzné

OSTATNÍ
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Již delší dobu se odhodláváme na-
psat článek do místního zpravodaje 
směřující ke všem občanům naší obce, 
ale zejména k  těm, kteří vlastní stra-
ňanský kroj. Záměrně jsme si vybraly 
název tohoto článku podle lidové písně 
z  Uherskohradišťska:

„Prodala sukňu, rukávce, 
prodala sukňu rukávce, 
dala si hádat cigánce“…

Možná již někteří z  vás tuší, kam 
touto písní záměrně směřujeme. Naši 
obec totiž začali před nedávným ča-
sem ve velkém navštěvovat překupní-
ci krojů, povětšinou muži, někdy i ženy 
ze sousedního Slovenska.  Zajisté se 
nejedná o nic výjimečného, co by se 
nedělo i v sousedních obcích. Rozdíl je 
však v tom, jakou našli v naší obci ode-
zvu. Při prvních návštěvách se překup-
níci drze dožadovali vyhlášení nabídky 
k  odprodeji krojů místním rozhlasem, 
čemuž byla hned učiněna přítrž. Když 
neuspěli, začali objíždět a individuálně 
navštěvovat domácnosti v obci. Určitě 
je možné namítnout, že každý si může 
se svým majetkem nakládat, jak uzná 
za vhodné, krojové součástky se pro-
dávaly i v minulosti a když už v rodině 
kroj nikdo nenosí, tak prodejem kroje 
zmiňovaným překupníkům se nikomu 
křivda neděje. Je tomu ale opravdu tak?

Z  různých historických pramenů 
víme, že opravdu i v minulosti si naši 
předci části kroje vyměňovali nebo od-
prodávali. Důležité však byly důvody 
a  podmínky takového prodeje. Strání 
leží na málo úrodné půdě a tato sku-
tečnost společně s nepříznivými histo-
rickými událostmi (např. války, živelné 
pohromy, nemoc dobytka, aj.) způso-
bovaly, že tu byl těžký život a lidé čas-
to trpěli hladem. Prodejem krojových 
součástek nebo krojových materiálů 
si obyvatelé zajišťovali své živobytí. 
Za první světové války takto například 
vymizely široké opasky, které používa-
li muži v  horách při těžbě dřeva. Kůže 
byla v  té době nedostatkovým zbožím 
a z opasků se vyráběly boty a podrážky. 
Často se také některá hodnotná krojo-
vá součástka (např. halena) vyměnila 
za potraviny, třeba za určité množství 
brambor. 

Přes všechny tyto útrapy svůj oděv-

-kroj velmi ctili, neboť je opravdu dopro-
vázel od kolébky až po hrob. Za každým 
stehem se ukrývá otisk našich předků, 
který v něm s láskou zanechali.

Opět je možné namítnout, že je už 
dávno jiná doba a jak se mění doba, 
tak se mění i důvody. Ano, to je prav-
da, mění se důvody, podmínky prodeje 
i hodnota prodávaných krojových sou-
částek. Jinou cenu měla halena v době 
klidu, jinou v  době války a hladomoru. 
Přesto prodávající i kupující, tedy obě 
strany, v minulosti věděli, že obchodo-
vané zboží má vysokou hodnotu.

Zároveň nelze nezmínit skutečnost, 
že chudoba a nepříznivé osudy našich 
předků napomohly k jednomu našemu 
současnému bohatství a výjimečnosti. 
Jsme jednou z mála obcí, kde se v pů-
vodních originálech dochovaly jednotli-
vé vývojové etapy straňanského kroje a 
my tak můžeme vidět, jakými změnami 
si kroj za posledních 200 let prošel.

 Cílem tohoto článku není někoho ká-
rat či moralizovat. Cílem tohoto článku 
je informovat o rozmáhajícím se ob-
chodování a přivést k zamyšlení, co je 
v  nabízené ceně za krojové součástky 
zohledněno - zda alespoň jejich materi-
ální hodnota. Tu duchovní zatím pone-
cháváme stranou.

Tedy, nabízejí překupníci adekvátní 
cenu za požadované zboží? Nepro-
dáváme příliš pod cenou? A trpíme 
opravdu takovým nedostatkem, že při-
stoupíme i na nízké nabízené výkupní 
částky? Nestáváme se oběťmi těchto 
krojových překupníků, kteří si nad naší 
nevědomostí tiše mnou ruce a radují se 
tak z vysokého zisku z prodeje? Máme 
vůbec tušení, kam naše krojové materi-
ály putují? Panuje v naší obci nezájem 
o kroje a opravdu by ve Strání nenašly 
uplatnění? 

Ten, kdo měl důvod, si v posledních 
letech nechat ušít kroj ví, že jeho pořizo-
vací cena není malá. Samotnou výrobu 
nového kroje pak doprovází celá řada 
problémů, přičemž jedním z  nejčastěj-
ších je nedostatek kvalitních materiálů. 
Řada původních materiálů je nahra-
zována méně kvalitními, protože je už 
v současnosti neumíme vyrobit. Někdy 
nejsou zcela známy výrobní postupy, 
někde už dosloužily stroje a pro výrobu 
některých materiálů prostě chybí zá-
kladní suroviny nebo jsou příliš drahé. 

Poptávka po původních materiálech 
jako jsou meríny, kašmíry či brokáty je 
neskutečně vysoká a jejich cena stou-
pá. Jen pro představu metr brokátu se 
prodává kolem 800,- Kč, merín 1000,- 
Kč a stejnou cenu zaplatíme za nové 
kašmírové a turecké šátky. Ale ani cena 
„náhražkových“ materiálů není nízká … 

V  této souvislosti nás mrzí skuteč-
nost, že například řada nových členů 
FS  Javorina jednotlivé části kroje ná-
ročně shání a nákladně pořizuje. Stejný 
problém řeší rodiče a vedoucí dětských 
souborů. DFS Javorinka pořizoval v mi-
nulém roce kroje. Dívčí přední sukně 
byly nakonec zhotoveny z  polyesteru, 
protože díky ceně a omezenému množ-
ství vlněných materiálů na trhu se pro ně 
původní materiál stal nedosažitelným. 

Přestože soubor Javorina několikrát 
informoval v místním zpravodaji o mož-
nosti odkupu nepotřebných krojových 
součástí, jsou tyto prodávány nezná-
mým lidem ke zcela jinému využití.

Ano i tady se nabízí argument, že ne 
všechny krojové části mají šanci být 
používány ke svému původnímu úče-
lu. Mohou však být postupně opraveny 
nebo upraveny a najít nové upotřebení, 
ať už v tanečních číslech či divadelních 
scénkách.

K  dokreslení celkové situace uvádí-
me postřehy ze sousedního Slovenska:

„Na Slovensku, hlavně zásluhou 
medií, pred pár rokmi vznikol obrovský 
boom, čo sa týka hlavně krojov. Malo to 
aj pozitívny, efekt, že si uvedomujeme, ak 
nebudeme chránit našu tradičnú kulturu 
a dědičstvo, čo nám zanechali naši 
predkovia, budeme národ bez kulrury. 
Žial, hlavně v oblasti krojov, ľudvého 
odevu a jeho vnimania, priniesol aj velmi 
veľa negativ. Úplna katastrofa nastala 
v doslovnom kšeftovani s krojmi. Chytajú 
sa toho rôzni šmejdi a šmelinári, ktorý v 
tomto zavonali zisk. Velká väčšina ani 
nevedia, čo vlastne ponúkajú, nevedia 
zaradiť ani základný region a často 
nevkladajú ani základne nazvoslovia. 
O starostlivosti, to ani nehovorím, to si 
možno myslia, že ta ani neexistuje. Čo je 
však nanajvýš smutné, začali obchádzať 
obce, hlavně seniorom sa snažia tvrdiť, 
že to vykupujú pre súbory. Sprievodné 
javy tohoto „fenoménu“, je často 
krádež nielen krojových súčastí, ale 
dochádza aj k okradnutiu samotného 

Prodala sukňu, rukávce…..

OSTATNÍ

22



seniora. Tragédia je, že v niektorých 
obciach pomáhajú šmelinárom samotní 
starostovia, alebo poslanci, ktorí vyhlasia 
možnosť výkupu krojových súčastí. 
Seniori, často žijúci ozaj z  ubohej 
almužny-dôchodku, sa potom chytia 
každého steblá, pretože každé euro im 
je treba k živobytiu a často potrebujú na 
lieky... 

Kroj nie je čínsky tovar (aj keď Číňania 
sa chytajú tiež už všetkého a na SK sa 
vozia z Číny goralské klobúky - pre mu-
žov čierné, pre ženy červené, čo sa Gora-
lov nesmierne dotýka a uráža ich). Kroje 
a tradicia vôbec by mala požívať oso-
bitny status a nie sa, stať predmetom 
bohapustej šmeliny a nekontrolovaného 
potvorenia, kterého sa dopúšťajú rôzne 
dizajnerské počiny… 

Verím však, že toto celé konečne 
opadne a tradíciám i krojom sa vráti pa-
tričná úcta a využívanie tak ako tradíci-
ám prináleží....“ (Zuzana Tajek Piešová 
- renovovanie krojovych súčasti)

A kde řada vykoupených krojových 
součástek končí? V  lepším případě se 
prostřednictvím bazarů dostanou do 
souborů, ovšem za významně jinou 
cenu, než byla ta výkupní. Velká část 
však putuje do Maďarska a Rumunska.

Když si uvědomíme všechny tyto 
aspekty, není pak největší hodnotou to, 
že se nám podaří udržet tyto původ-
ní krojové součástky v  obci? A pokud 
v  minulosti truhly našich prababiček 
a pradědů ukrývaly dlouhá léta naše 
straňanské bohatství, neměli bychom 
usilovat o to, aby u nás zůstalo toto bo-
hatství zachováno i pro generace, které 
přijdou po nás? 

Tímto prostřednictvím zároveň děku-
jeme všem, kteří si kroje váží, věnují se 
jeho výrobě a s láskou se starají o jeho 
údržbu. Díky patří také Vám, kdo jej ob-
lékáte anebo „opatrujete“ pro širokou 
rodinu, tedy všem kteří přispíváte k jeho 
zachování.

M. Múčková, K. Myšinská

Férové bydlení pro rodinu v nouzi.

Koledníci si užívali
„ledové“ odměny

Během  pololetních prázdnin, které 
proběhly v pátek 1.2., mohli koledníčci 
již tradičně přijít na bezplatné bruslení 
na „brodský zimák“. Brodská Charita 
jim tímto pravidelně děkuje za jejich dů-
ležitou a mimořádně záslužnou službu 
– účast na Tříkrálové sbírce.  

Kolem poledne se na ledě prohánělo 
několik desítek malých, velkých i ještě 
větších bruslařů, vypila se várnice čaje 
a věřím, že všichni domů odcházeli 
s hezkým zážitkem. 

Každoročně zveme naše koledníčky 
si zabruslit, abychom jim alespoň tak-
to vyjádřili velký dík, který jim patří, za 
všechnu pomoc a službu při Tříkrálové 
sbírce. Letošní rekordní výtěžek byl roz-
hodně ve Vašich rukou a my Vám ještě 
jednou děkujeme! V  letošním roce pro 
Vás bude opět připraveno také několik 
dalších akcí – v květnu plavání, v  říjnu 
drakiáda a promítání. Bližší informace 
sledujte na našem webu, facebooku či 
u vašich koordinátorů v obci.

Jana Haluzová, 
koordinátorka dobrovolnictví

SANTRA Strání 
darovala úklidový 
vozík místní pe-
čovatelské službě 

Vedení Pečovatelské služby Strání 
zadalo zakázku firmě Santra spol. s r.o. 
ze Strání na výrobu úklidového vozíku 
dle přání pracovníků, který by měl slou-
žit v Domě s pečovatelskou službou ve 
Strání.  Vozík vyrobili šikovní pracovníci 
zámečnické dílny Santry pod vedením 
Stanislava Tomana. A dokonce ve fi-
remních barvách Charity :-). Zaplaceno 
bylo úsměvem a upřímným poděková-
ním. Majitel firmy Santra spol. s r.o. pan 
Pohůnek se totiž rozhodl, že objednaný 
vozík naší pečovatelské službě daruje.

Tímto moc děkujeme panu Milosla-
vu Pohůnkovi i Ing. Zbyňku Pohůnkovi 
za milé přijetí v sídle firmy a děkujeme 
tímto za dlouholetou podporu a pomoc.

Děkujeme, že jste. 

Miroslava Havlíková, vedoucí PS Strání

Do naší obce se v listopadu loňského 
roku přistěhovala mladá rodina v nouzi. 
Jedná se o mladou maminku - samo-
živitelku s 5 malými dětmi. Tato rodina 
si své finanční závazky, přes značné 
potíže, řádně plní. Najde se někdo, kdo 
může nabídnout plně funkční rodin-
ný dům k pronájmu, případně odkupu, 
který momentálně neobývá, např. po 
rodičích? Za veškeré nabídky a podně-
ty velmi děkujeme. Volejte na +420 602 
576 069 nebo pište na email: mistosta-
rosta@strani.cz 
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... vše pro váš počítač ...
- akční ceny, služby - 

 
stolní PC: Lenovo ThinkCentre M58P MT -  Intel Core-
2Duo E8400 (3,00GHz), 4GB RAM DDR3, 160GB HDD, 

Intel Q45/Q43 Express Chipset, VGA, LAN, eSATA, 
DisplayPort, USB 2.0, DVD-RW, Windows 10 Home, 2.199 Kč

― ― ― 
notebook: Fujitsu LifeBook S752 - Intel Core i5-3210M 

(2,50 - 3,10GHz), 4GB RAM DDR3, 320GB HDD, 14“ LED HD 
displej (1366x768px), Intel HD Graphics 4000, VGA, LAN, 

eSATA, DisplayPort, WiFi, Čtečka paměťových karet, 
DVD-RW, Windows 7 Professional /popř. 10/, 5.499 Kč

 

• prodej počítačů, notebooků, tiskáren,  tabletů, 
mobilů, monitorů a příslušenství

• odvirování, čištění, (re)instalace; servis PC, NTB
 (poškozené panty, výměna displeje, klávesnice, 

napájecí konektory ntb, pc, tabletů)

• obnova dat z pevných a externích disků
• kurzy, školení; vzdálená pomoc
... levné tonery, náplně a plnící sady do tiskáren ...

I N T E R N E T O V É   C E N Y
M: +420 604 471 477 / E: info@levnepocitace.cz

Mgr. Radek Bruštík, Stolařská 2338, Uh. Brod (supermarket Rojal)
www.facebook.com/levnepocitace.cz

Ukliďmě Česko
V sobotu 6. 4. 2019 jsme se zapojili do celostátní akce Ukliď-

me Česko, i přes ne zcela ideální počasí se nás do úklidu zapo-
jilo 28 z toho 8 dětí. Z Hrabiny, z cesty na Březovou a taky ze 
Květné od skláren a z „Pasínku“ se odvezlo 48 pytlů směsného 
odpadu a desítky kilo skla, matrací, koberců a železa! Pomoh-
li jsme tím několika kilometrům lesů, luk a Strání. Za odměnu 
jsme si po akci opekli špekáčky na chatě myslivců v Jabloni-
cích. Věřím, že spolek MYSLIVCŮ Javorina, bude do příštích let 
dobrým vzorem pro ostatní spolky v obci a že se taky zapojí. 
Děkuji i Obci Strání za zakoupení pracovních rukavic a špekáč-
ků pro účastníky. Díky všem, co přišli a uklízeli!

Kdo by se chtěl zapojit do 2. části „Ukliďme Česko“ tak naše 
ZŠ a ZUŠ Strání půjde uklízet v pátek 26. 4. 2019 od 8:00 od 
školy. I zde bude Vaše pomoc vítána.

Organizátorka akce Barbora Macková
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Představení firmy MESgroup Czech, s.r.o. 
Jsem rád, že vám touto formou mohu představit naši stro-
jírenskou firmu MESgroup Czech, s.r.o. Společnost byla 
založena v  roce 2013 a z  původní ryze obchodní firmy za-
bývající se dodávkami strojních dílů jsme se postupně stali 
výrobně obchodní společností. Vlastní výrobu jsme zahájili 
CNC frézováním v Uherském Brodě, nicméně rychlý nárůst 
obchodních příležitostí nás přiměl k přesunu do větších pro-
stor v obci Slavkov. 

Během doby existence naší společnosti vzrostl počet za-
městnanců a rozšířili jsme technologické vybavení. Nyní 
máme v  provozu pracoviště přípravy materiálu, pracoviště 
CNC frézování, CNC soustružení, montážní pracoviště, dále 
pak pracoviště dokončovacích a balicích prací a samozřejmě 
administrativu čítající početnou skupinu technickohospodář-
ských pracovníků. Jsme spolehlivým partnerem zejména pro 
naše zahraniční zákazníky ze západní Evropy, kam míří pod-
statná část naší produkce. 
Zakládáme si na společenské a ekologické zodpovědnosti 
celé firmy a to jak výběrem obsluhovaných průmyslových 
segmentů (např. rehabilitační průmysl), tak zejména našim 
působením v blízkém regionu. Snažíme se finančně podpo-
rovat místní smysluplné aktivity formou sponzoringu (plesy, 
akce pro děti a sportovce, dary pro dětské domovy).

Našim cílem jsou skutečně spokojení obchodní partneři 
a  také zaměstnanci. Vynakládáme soustavně úsilí ke zlep-
šování pracovního prostředí uvnitř firmy, účelné organizaci 
a pořádku na pracovištích a na otevřenou komunikaci mezi 
lidmi. Ke zjednodušení a zefektivnění práce našich kolegů 
aktuálně zavádíme bezpapírový provoz skladů a oddělení 
expedice pomocí bezdrátových terminálů napojených na ce-
lopodnikový informační systém.  Poté budeme pokračovat 
k dalšímu kroku digitalizace v podobě bezpapírového řízení 
výroby a montáží. Naši lidé tak budou moci svou energii, zna-
losti a schopnosti využívat účelněji. 

Koncem roku 2018 jsme zahájili zatím nejrozsáhlejší inves-
tiční projekt v historii naší firmy. Jeho výsledek budete moci 
vidět už v létě 2019, kdy nás čeká stěhování do nově posta-
vené haly v areálu bývalého zemědělského družstva Slavkov. 
Moderní administrativní budova a výrobní prostory kapacitně 
pojmou celkem 60 zaměstnanců. Myslíme také na ekologic-
kou udržitelnost rozvoje a hygienu práce, a proto necháme 
do  objektu nainstalovat inteligentní automatizované řízení 
energií, které snižuje energetickou zátěž a celkový dopad 
provozu na životní prostředí. Při výstavbě současně dbáme 
na to, aby se naši zaměstnanci cítili na pracovišti co nejpří-
jemněji, a proto investujeme do zařízení a  vybavení jak vý-
robních, tak nevýrobních prostor. Naším záměrem je připravit 
pro zaměstnance pracovní podmínky na velmi vysoké úrovni. 

V řízení se zaměřujeme na neustálé a postupné zlepšování 
firmy, a to je naše vize, jak obstát v neustále se vyvíjejícím 
konkurenčním prostředí. Důkazem tohoto přístupu je mj. 
zahájení prací na implementaci mezinárodních norem řízení 
jakosti ISO 9001 a ochrany životního prostředí ISO 14001.

Naše firma navázala úspěšnou spolupráci s  podniky 
a  zejména s  obyvateli vaší obce. Aktuálně zaměstnáváme 
dva občany ze Strání a další se do našeho týmu velmi brzy 
přidá. Máme velkou radost, že jsou tito kolegové u nás 
spokojení a zároveň bereme jako svůj závazek a povinnost 
rozvíjet i nadále firmu právě ke spokojenosti všech našich 
zaměstnanců a tím také přispívat k podpoře tohoto regionu. 

Ing. David Lukaštík, jednatel společnosti



19. 4. 2019
CUTT - terénní běžecký závod Bílé Karpaty 
Vápenky - Květná - Lopeník

21. 4. 2019
VELIKONOČNÍ KOŠT VÍNA s CM Strýci 
Zámeček

27. 4. 2019
JAWA SRAZ MIKULČICE
Od 14:00 / u Zámečku

25. 4. 2019
2. PROBOUZENÍ BROUKŮ A BERUŠEK
17.00 - 19.00 / ve Štrbáni

4. 5. 2019
OTEVÍRÁNÍ ROZHLEDNY na V. Lopeníku 

12. 5. 2019
AKADEMIE KE DNI MATEK
ZŠ Strání 

Kalendář akcí:
1. 6. 2019 
POCHOD RODIČŮ S DĚTMI
Květná 

21. 6. 2019
SETKÁNÍ ZASTUPITELŮ OBCÍ 
Mikroregionu Bílé Karpaty 
Strání

22. 6. 2019
ČESKOSLOVENSKÝ JAWA-CŽ SRAZ 
Strání

28. - 29. 6. 2019 

DNY OBCE STRÁNÍ 
Oslavy 125 let DH Javorinka a SDH Strání

20. 7. 2019 

ŠUSEM DO PŘÍRODY 2  s letním kinem
Štrbáň

Zpravodaj Obce Strání - periodický tisk územního samosprávného celku / Vydává Obec Strání, Na Kopci 321, Strání 687 65, IČ - 00291340 / Registrační 
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Mgr. Zuzana Popelková, 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
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přesně š190 X v138mm), 1/4 strany - 500 Kč (A6 přesně š95 x v138mm), Řádková inzerce - 200 Kč, Ceny jsou včetně DPH.

Fotografie přední strana:
Jaro v pralese na Javorině (foto: Jiří Zerzan)
Fotografie přední vnitřní strana:
1 - 3. Štěpínské koledování (foto: Ladislav Janča) / 4 - 5. Advetní koncert Danaj (foto: Ladislav Janča) /  6. Koncer DH Straňanky 
(foto: Ladislav Janča) / 7. Tříkrálová sbírka (foto: Ladislav Janča)
Fotografie zadní vnitřní strana:
1 - 6. Fašank Strání 2019   (foto: Barbora Macková)  / 7. Štěpánský turnaj ve Květné (foto: Barbora Macková) / 8. Silvestr 
ve Květné (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní strana:
1 - 7.  Fašank Strání 2019 (foto: Barbora Macková)  
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