
Zpravodaj
Obce Strání
2 / 2020 - Ročník 41



1.

5.

7.6.

2.

4.

3.

2



kulturní a sportovní využití je v pořádku 
u malých obcí (kde kapacita k tomuto 
účelu je postačující).  

Jasná byla odpověď z úst 
provozovatelů velkých obcí a měst. Mít 
kulturu a sport v jedné budově je velmi 
náročné na provoz a organizování. 
Potřebujete mnoho lidí na časté velké 
úpravy, předělávání sportovního využití 
na kulturní a zpět, zakrytí sportovní 
podlahy, přenos a skladování stolů, 
stoliček, lavic, nemluvě o kvalitě 
osvětlení, která je úplně odlišná pro 
potřeby sportovní a kulturní. Velké 
rozdíly jsou v nárocích na zvukovou 
akustiku, například pro pořádání 
koncertů, plesů, tanečních zábav. 

Sportovní vyžití v halách je 
nejžádanější v období od listopadu 
do dubna.  A tady je největší jádro 
problému. V  této době se v naší obci 
uskutečňuje nejvíce akcí kulturního 
zaměření. (koncerty, plesy, vystoupení). 
Představa, že bychom nemohli 
sportovní složky pustit do sportovní 
haly o víkendech např. v prosinci, lednu, 
únoru, měla také velký vliv na naše 
rozhodování.

Tato zjištění a zkušenosti vedly 
Zastupitelstvo obce k rozhodnutí 
o  odkupu a rekonstrukci kulturního 
domu a výstavbě nové sportovní haly.

Starosta informuje
Vážení spoluobčané, nacházíme 

se v letním období a všichni 
společně doufáme, že se už nevrátí 
nepříznivá epidemiologická situace, 
která proletěla a ještě doutná po 
všech světových kontinentech.  
Chtěl bych Vás informovat hlavně 
o novinkách v oblasti obecních investic.

Už několik let se potýkáme 
s problémem kulturního zázemí a také 
zázemí pro sportovní využití, které by 
odpovídalo požadavkům dnešní doby a 
také velikosti naší obce.

Prvotní myšlenka byla vybudovat 
v  naší obci multifunkční halu, která 
by nabízela jak kulturní, tak sportovní 
využití. Při našem rozhodování sehrálo 
důležitou roli staré přísloví ,,uč se na 
cizích chybách“. S kolegy radními 
aněkterými zastupiteli jsme dlouhou 
dobu sondovali a objeli nespočet 
multifunkčních hal po celé republice 
a  zjistili tak, jaká je realita. Dospěli 
jsme k závěru, že mít jednu halu na 
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Od 3. 7. 2020 přebrala Obec Strání 
pod svá křídla Kavárnu ve Květné, 
která je součástí kulturního domu. 
Nese název Restaurace KAVÁRNA a 
vedoucí provozu se stala paní Dagmar 
Ludvíková ze Květné. Rádi bychom zde 
vytvořili místo, kde se budete dobře 
cítit, dáte si kvalitní jídlo, budeme 
točit dobré pivo a vařit výbornou kávu 
Pavin Caffe. Restaurace se zaměří na 
moderní gastronomii, ale přes týden si 
můžete zajít na denní menu v cenovém 
rozmezí 95 – 125 Kč . Pevně věříme, že 
se opět Kavárna ve Květné oživí a stane 
se dobrou adresou nejen pro místní, ale 
i přespolní zákazníky a turisty.

Antonín Popelka, starosta

6. návrh rekostrukce 1.pp / 7. návrh rekostrukce 1.np / 8. návrh rekostrukce 2.np
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Sportovní hala
Představujeme Vám studii sportovní 

haly, která by měla vyrůst za fotbalo-
vým areálem. 

Z ekonomických důvodů bude pro-
pojena dvěma spojovacími krčky k sou-
časným novým fotbalovým kabinám. 
Jeden bude napojen do části bufetu a 
druhý do prostoru šaten pro posílení 
zázemí k možnosti pořádání větších 
sportovních turnajů (např. florbal, volej-
bal, futsal).

Rozměry budovy budou 45,6 x 37,65 
m. Její součástí bude pevná navýšená 
tribuna situovaná podél západní stěny 
se 4 řadami sedadel na stupních. Cel-
kem pro 272 diváků. Tribuna bude osa-
zena plastovými pevnými sedadly se 
sklopnými sedačkami. Sportovní sál i 
s výběhy má půdorysný rozměr 44,4 x 
27,7 m a světlá výška bude min. 7,5 m. 
Dále je počítáno se 4 šatnami s kapaci-
tou 15 - 20 sportovců, sociálkami, úkli-
dovou místností, technickou místností, 
vstupní halou a počítáme také s prosto-
rem pro posilovnu.

V současnosti se zpracovává pro-
jektová dokumentace. Koncem srpna 
chceme podat žádost o dotaci na spor-
tovní areály z programu MMR pro obce 
od 3001- 10 000 obyvatel.

Tímto chceme být technicky při-
praveni na investiční záměr “výstavby 
sportovní haly” a pokusit se zajistit co 
nejoptimálnější financování.

Antonín Popelka, starosta
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MŠ ve Květné
Od 1. 7. tohoto roku jsme začali s re-

konstrukcí mateřské školky ve Květné. 
Právě probíhají:
• práce na celkové výměně elektrických 
rozvodů (kabely, jističe, spínače, světla, 
zásuvky),
• bourací práce při úpravě dispozičního 
řešení, 
• kompletní výměna podlah, 
• celková výměna i s rozvody topení, 
• zednické práce, 
• kompletní výmalba, 
• výměna nábytku,
• výměna dveří. 

Práce bychom chtěli stihnout do 30. 8. 
tohoto roku a otevřít rekonstruovanou 
školku bez omezení provozu. 

Chtěl bych poděkovat firmám, které 
pracují i o víkendu a našim hasičům, my-
slivcům a zedníkům: Pavlu Bruštíkovi, 
Mirovi Popelkovi, Petru Miklášovi za po-
moc při vyklízení prostor pro rekonstruk-
ci. Doufám, že se nám podaří zpříjemnit 
prostředí ve školce, jak pro učitelky, tak 
pro ty naše nejmenší.

Rekonstrukce je ohodnocena na 
2. mil korun.

Antonín Popelka, starosta

Varovný systém - 
povodně

Na podzim tohoto roku plánujeme 
vybudování varovného systému ochra-
ny před povodněmi, zjednodušeně ře-
čeno obecní rozhlas.

Jedná se o zařízení, které musí po-
užívat mezi řídící ústřednou a hlásiči 
plně digitální způsob přenosu a to včet-
ně digitálního přenosu audia. Všechny 
jednotky musí být obousměrné - vyu-
žívající pro oba směry - přenos audia 
a přenos diagnostiky- přidělený kmito-
čet od ČTU v pásmu 80 MHz. Dále na 
mostě k základní škole bude umístěn 
čipový hlásič stavu hladiny Klanečnice.  
 V průběhu zkoušek varovného systé-
mu (rozhlasu) budeme rádi za infor-
mace od občanů ohledně zvukového 
nastavení.

Termín realizace 8. – 11. měsíc toho-
to roku. Realizaci bude provádět firma 
PWS plus s.r.o. Staré Město  za vysou-
těženou cenu 3 731 100 Kč. Tato inves-
tice bude podpořená schválenou dotací 
od MŽP ČR.

Antonín Popelka, starosta

Zázemí 
na novém hřbitově

Byla dokončena novostavba zázemí 
na novém hřbitově. Jedná se o jedno-
podlažní stavbu, samostatně stojící. 
Bude sloužit jako sociální zařízení pro 
návštěvníky hřbitova, dále sklad nářa-
dí, šatna a sprcha pro zaměstnance. 
V objektu je také sociální zařízení pro 
imobilní.

Stavbu provádí firma Šmíd stav-
by, s.r.o. Uherský Brod za vysoutěženou 
cenu 1 462 582 Kč s DPH.

Antonín Popelka, starosta

Poděkování
Obce Strání děkuje firmě J&T Banka, 

a.s., zastoupené našim rodákem Ing. Pa-
trikem Chovancem, MBA, za dar ve for-
mě ochranných masek. Prototyp masky 
byl vyvinut na ČVUT v Praze. Na vývoji 
a konstrukčím řešení sériové podoby 
se podílely společnosti CARDAM s.r.o. 
a BENEŠ a LÁT a.s. Ochranné masky by 
měly v krizovém stavu posloužit přede-
vším záchranným složkám obce. Váží-
me si Vaší pomoci, díky.

Antonín Popelka, starosta
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Výpis usnesení 9. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 24. 4. 2020

9/1 Zastupitelstvo obce Strání ur-
čuje ověřovatele zápisu: Josef Popelka, 
Dalibor Stupka, zapisovatelka: Michae-
la Luzarová, sčitatelka: Eliška Málková

9/2 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: předseda:  
Irena Michalčíková, členové:  Antonín 
Zámečník, Anna Mimochodková

9/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 9. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu

a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Pozemky
6. Smlouva o právech a povinnostech 

vlastníků budoucích sousedních 
pozemků

7. Kupní smlouva – Kulturní dům
8. Veřejnoprávní smlouvy
9. Strategický plán obce
10. Rozpočtové opatření 
11. Územní plánování – změna č. 1
12. Různé
13. Diskuse
14. Závěr

9/4 Zastupitelstvo obce Strání  bere 
na vědomí zprávu o činnosti rady obce

9/5 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku ve 
vlastnictví obce Strání par.č. st. 1700 
o výměře 31 m2 v  k.ú. Strání Spole-
čenství vlastníků jednotek bytového 
domu Rubanice 204, 687 65 Strání za 
cenu 525 Kč/m2. Kupující na své ná-
klady zajistí geometrický plán, vyhoto-
vení kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí

9/6 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje koupi pozemku parc. č. 
3036/2 o výměře 109 m2 ve vlastnictví 
SJM P.M  a P.M,  Strání – Květná za cenu 
500 Kč/m2. Kupující na své náklady 
zajistí geometrický plán, vyhotovení 
kupní smlouvy a vklad do katastru 
nemovitostí

9/7 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje smlouvu o právech a povin-

nostech vlastníků budoucích soused-
ních pozemků uzavřenou mezi panem 
V.P. a Obcí Strání, zastoupenou Antoní-
nem Popelkou, starostou

9/8 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje koupi pozemku parc. č. st. 
790 v  k.ú. Strání se všemi součástmi, 
zejména stavbu č.p. 682,  a příslušen-
stvím za kupní cenu 10.000.000 Kč

9/9 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k nemovitosti, a to k pozem-
ku parc. č. st. 790 jehož součástí je dům 
č.p. 682 k.ú. Strání, uzavřenou mezi 
prodávající J.S. a kupující Obcí Strání. 
Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 10.000.000 Kč

9/10 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje podání žádosti o dotaci na 
revitalizaci objektu bývalého kulturního 
domu. Objekt bude v  rámci programu 
MMR z  programu 117D082 Podpora 
regenerace brownfieldů pro nepodni-
katelské využití sloužit jako Kulturní 
centrum

9/11 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace 
č. 3/2020 na rok 2020 ve výši 650.000 
Kč uzavřenou s FC Strání,  687 65 Strá-
ní, IČ:48506541

9/12 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu o po-
skytnutí účelové neinvestiční dotace č. 
4/2020 na rok 2020 ve výši 70.000 Kč 
z   uzavřenou s  Mysliveckým spolkem 
Javorina Strání

9/13 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření 
č. 5/2020 dle návrhu

9/14 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Program rozvoje obce 
2020-2025

9/15 Zastupitelstvo obce Strání 
určuje dle § 47 zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 

předpisů, starostu obce p. Antonína 
Popelku určeným zastupitelem pro 
spolupráci a komunikaci s  úřadem 
územního plánování, tj. s pořizovatelem 
územně plánovací dokumentace 
a  územně plánovacích podkladů, 
kterým je pro obec Strání Městský 
úřad Uherský Brod, Odbor stavebního 
úřadu, Oddělení územního plánování, 
Masarykovo náměstí 100, Uherský brod

9/16 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje podle § 84 odst. 2 zákona č. 
128/2000 Sb., o obcích (obecní zříze-
ní), ve znění pozdějších předpisů a po-
dle § 47 odst. 5 a § 55 odst. 1 zákona 
č. 183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), 
ve znění pozdějších předpisů, Zprávu 
o  uplatňování územního plánu Strání 
za období 3/2017-1/2020, jejíž součás-
tí jsou i pokyny pro zpracování návrhu 
změny č. 1 územního plánu Strání

9/17 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje pořízení změny č. 1 územní-
ho plánu Strání

9/18 Zastupitelstvo obce Strání 
žádá Městský úřad Uherský Brod, Od-
bor stavebního řádu, Oddělení územ-
ního plánování ve smyslu § 6 odst. 
1, písm. c) zákona č. 183/2006 Sb., 
o územním plánování a stavebním řádu 
(stavební zákon), ve znění pozdějších 
předpisů, o pořízení změny č. 1 územ-
ního plánu Strání

9/19 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje ve smyslu § 56 zákona č. 
183/2006 Sb., o územním plánování 
a stavebním řádu (stavební zákon), ve 
znění pozdějších předpisů, prodloužení 
lhůty při zpracování a projednání návr-
hu změny č. 1 územního plánu Strání 
o 3 roky

9/20  Zastupitelstvo obce Strání 
pověřuje starostu Antonína Popelku 
uzavřením Smlouvy o nájmu koupaliště 
na letní sezónu 2020 za 1 Kč mezi Obcí 
Strání a DTJ Květná

Antonín Popelka, starosta
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INZERCE:

Koupím nový ženský 
straňanský kroj, 

nebo jeho součásti. 
Prosím nabídněte, 
tel: 773 610 800

Většina vnímavých obyvatel si všim-
la, že během roku 2019 byla zbourána 
původní fara a na stejném místě po-
stavena nová.  O potřebě rekonstrukce 
nebo postavení nové fary se mluvilo už 
několik let. V roce 2018 se události daly 
do pohybu a pastorační rada jednohlas-
ně rozhodla o výstavbě fary nové.

Oslovili jsme pana architekta Melu-
zína, který navrhl novou faru.  Pan Ing. 
Vařecha z  Uherského Hradiště vypra-
coval projektovou dokumentaci a kon-
cem roku proběhlo výběrové řízení na 
hrubou stavbu, zpevněné plochy kolem 
fary, opěrné zdi a plot mezi kostelem 
a  farním dvorem.  Nejpříznivější cenu 
pak měla firma Hokr UB spol. s r.o., se 
kterou jsme uzavřeli smlouvu o  dílo.  
V  březnu r. 2019 započala demolice 
staré fary. Demolici z  velké části pro-
vedli brigádníci (chlapi z  naší farnosti) 
a s vlastním bouráním a odvozem suti 
pak pomohla firma pana Jiřího Mikláše. 
Od dubna pak nastoupila firma Hokr na 
realizaci hrubé stavby, plotu, opěrných 
zdí a zpevněných ploch.  Tyto práce pro-
bíhaly do října 2019. Tato firma pak ještě 
provedla vnější zateplení fasády.  Tech-
nické zařízení stavby  -  zdravotechniku, 
topení, silnoproudou a  slaboproudou 
elektriku i vzduchotechniku zajišťova-
li řemeslníci z  naší farnosti brigádně.  
Další součásti stavby jako nová okna, 
dveře, zateplení, sádrokartony, omítky, 
potěry apod. jsme zadávali na základě 
cenových nabídek.  I přes skutečnost, že 
fara byla realizována v době stavebního 
boomu, se podařilo zajistit všechny do-

dávky a práce tak, že jsme dílo dokon-
čili do jednoho roku od zahájení stavby.  
20. června 2020 byla fara otevřena pro 
veřejnost. Na dnu otevřených dveří si 
faru prohlédlo okolo 400 lidí místních 
i  přespolních. Ohlasy návštěvníků byly 
převážně pozitivní. V  neděli 21. června 
2020 náš rodák, pan biskup Josef Nu-
zík, poděkoval všem, kteří se zapojili do 
tohoto díla, a nové faře požehnal. Od to-
hoto data fara oficiálně slouží farnosti.

Ač se to nezdá, vlastní fara je stej-
ně široká jako fara původní a na délku 
je o 1,5  m kratší.  Má tvar písmene T, 
přičemž do dvora vyčnívá společenská 
a  přednášková místnost.  Fara je čás-
tečně podsklepená. V suterénu je dvoj-
garáž, sklad, technická místnost a men-
ší sklep.  Po schodišti se dostaneme do 
přízemí, kde je spojovací chodba. Z této 
je přístup do všech místností – zádve-
ří, kanceláře, menší zasedací místnosti, 
společenské místnosti pro 30 lidí, so-
ciálních místností, hostinského pokoje 
a kuchyně.  Ze dvora je přístup do soci-
álního zařízení pro návštěvníky kostela.  
Schodiště pokračuje do podkroví, kde je 
byt kněze a další bytový prostor, který 
může být využit v budoucnu.

Na návrhu nové fary se se podílel pan 
architekt Meluzín a pan architekt  Mar-
getík, který navrhl fasádu, plot, venkov-
ní úpravy a  interiéry.  Venkovní výsadu 
před farou navrhla slečna Ing. Zuzana 
Flekačová, která také zajistila dovoz 
zeminy, nákup rostlin i vlastní realizaci.  
Návrh, všechny práce i dodávku mate-
riálu a rostlin poskytla paní inženýrka 

bezplatně, přičemž hodnota celého díla 
je téměř 200 000 Kč. Prvkem, který od-
lišuje faru od ostatních domů, je jistě 
vitráž v průčelí. Tuto navrhla a vytvořila 
naše rodačka paní Monika Zborníková-
-Vintrová s manželem.  Hrubou stavbu, 
venkovní zpevněné plochy, opěrné zdi, 
plot a zateplení objektu v celkové hod-
notě kolem 6 000 000 Kč provedla firma 
Hokr UB spol. s  r.o.  Nespočet brigád-
nických hodin odpracovali chlapi z naší 
farnosti, které svolával a organizoval 
pan Václav Popelka.  Stavební dozor 
prováděl a stavbu vedl pan Josef Tinka 
a Josef Grebík. Všem, kteří přiložili ruku 
k dílu a přispěli ke zdárnému dokonče-
ní fary, upřímně děkujeme. Děkujeme 
představitelům obce Strání, kteří přispě-
li nemalou finanční částkou a vycházeli 
vstříc při každé žádosti o pomoc. Děku-
jeme také sponzorům a všem farníkům 
a občanům, kteří finančně přispívají na 
stavbu a splácení půjčky.  Děkujeme za 
modlitby za zdárné dokončení fary. Že 
byly vyslyšeny, můžeme vidět na do-
končeném díle, ale i v tom, že v průběhu 
realizace jsme neměli ani jeden pracov-
ní úraz. Děkujeme i otci Stanislavovi, 
za jeho trpělivost s  nepohodlím, které 
mu výstavba přinesla, a za pomoc při 
organizaci. 

Možná, že někoho bude zajímat i fi-
nanční stránka věci. Celkové náklady 
na dílo včetně demolice, projektů, vyba-
vení interiérů a dalších výdajů dosáhly 
10 300 000 Kč. 

Osobně se mi těžko hodnotí, jak 
akce dopadla.  Když k nám přijeli přes-
polní známí a ptal jsem se jich, jak se 
jim líbí nová fara, tak říkali, že si jí ne-
všimli.  Nejprve jsem byl dotčen, že si 
nevšimli nové budovy za 10 miliónů, ale 
pak jsem si uvědomil, že nová fara per-
fektně zapadla do prostředí obce a že je 
to vlastně dobře.   A tak na závěr už jen 
popřeji nám všem „ Ať slúží.“

Josef Grebík

Nová fara ve Strání

FARNOST
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Na začátku března to vypadalo, že 
budou knihovny z  důvodu koronaviru 
uzavřeny na dlouhou dobu. Nakonec se 
ale 25. dubna 2020, v podstatě jako jed-
ny z mála institucí, otevřely skoro ze dne 
na den. Některé knihovny tak na provoz 
nebyly připraveny, neboť probíhaly revi-
ze, aktualizace fondů, vyřazování doku-
mentů a další knihovnické práce.  Naše 
knihovna obnovila svůj provoz o dva 
týdny později, 11. května, a to z důvodu 
oprav a malování knihovny. 

Do konce měsíce května byl internet 
nepřístupný, ale my jsme návštěvníkům 
vstup povolili v rukavicích.  V knihovně 
probíhaly všechny výpůjční protokoly. 
Vrácené knihy od čtenářů pak putovaly 
do karantény na 48 hodin. Knihy byly 
řádně dezinfikovány. 

Jako všude jinde, tak i v  prostorách 
knihovny se musely dodržovat rozestu-
py, dezinfikovat ruce a každý návštěvník 
musel mít roušku. Postupně se služ-
by rozvolňovaly, mohlo se kopírovat, 
tisknout, byl zpřístupněn i internet pro 
případné zájemce. Vše se řídilo naříze-
ním vlády. Čtenáři se podrobnější infor-
mace o službách a momentální situaci 
v  knihovně mohli dozvědět a stále se 
o rozvolňování dozvídají na webových 
stránkách www. knihovnastrani.cz. Mů-
žeme konstatovat, že jsme tuto sitauci 
zvládli celkem dobře a postupně jsme 
se vrátili do normálního provozu.

Všechny naplánované akce byly 
zrušeny, některé se uskuteční v  no-
vém školním roce jako např. Pasování 
prvňáčků. 

Měla bych ještě jedno upozornění pro 
čtenáře naší knihovny. Knihovna se řídí 
výpůjčním řádem, ve výjimečných situ-
acích, jako je pandemie koronaviru, pak 
nařízením vlády, Ministerstva kultury či 
nařízením provozovatele knihovny. Čte-
náři jsou v této době informováni o změ-
nách služeb a provozu na plakátcích, 
webových stránkách knihovny, v rozhla-
se. Jsme dostupní na telefonu či mailu. 
Pokud by se taková situace ještě někdy 
opakovala, snažte se, pokud nevíte, jak 
postupovat, komunikovat ja kým koliv 
způsobem s knihovnou. Jistě víte, že se 
Vám dokumenty prodlužovaly, ale jen 
do té doby, než knihovna otevřela. Po-
kud je knihovna znovu v provozu, je nut-
né knihy či periodika vrátit nebo si je as-
poň prodloužit. Neposílat však přes třetí 

osobu. Jestliže se bojíte do knihovny 
přijít, je důležité komunikovat přes tele-
fon, či mail. Také jsem se utvrdila v tom, 
že někteří čtenáři půjčují knihy druhým 
osobám. Porušujete tímto výpůjční řád. 
Proto Vás prosím, abyste druhým oso-
bám knihy nepůjčovali, mimo jiné i z hy-
gienických důvodů, nebo také proto, že 
už Vám tu knihu nikdo nemusí vrátit při 
ztrátě. Noví zájemci se mají možnost 
do knihovny přihlásit a půjčovat si knihy 
sami. 

K létu patří slunce, odpočinek, poho-
da, koupání, výlety, poznávání a dobro-
družství. Užívejte si ho co nejpříjemněji 
v  kruhu rodinném či s  přáteli. Nezapo-
meňte ale také relaxovat s dobrou kni-
hou, kterou si můžete přijít třeba vypůj-
čit právě do naší knihovny. Jsem tady 
pro Vás. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Knihovna v době koronaviruNovinky
z knihovny
Beletrie: 
Elizino tajemství  – Rettinger, D
Je to na tobě – Wright, S.K. 
Nezapomeň na mě – Pearse, L  
Šikmý kostel – Lednická, K
Někdo to rád skotské – Enoch, S
Šepot papíru a inkoustu – Harrel, L
Úzkosti a jejich lidé – Backman, F
Zapomenuté dívky – Blader, S
Já ti to vrátím – Jamborová, V
V zajetí vášně – Stainforth, A
Foukneš do pěny – Třeštíková, R
Tkaničky – Starnone, D
Zaslíbená – Cass, K
Ochotná zemřít – Jackson, L
Život plný iluzí – Gillerová – Brezniková, K
Já doktor(in): Jak k lékaři – Karolová, K
Ke hvězdám a ještě dál – Trécourt, M
Králova třetí žena – Kracíková, J
Projdi vodou, projdi – Unge, Ch
Spolu to zvládneme – Varáčková, M
Ten, koho přece znám – Gayle, M
Ženy bez slitování – Läckberg, C
Smrt místostarosty – Češka, S
Nový začátek – Roberts, N
Konec hry – Cole, D
Slib – Keleová – Vasilková, T 
Schovej mě v dešti – Moyes, J
Čmelák: láskyplné – Pawlowská, H
Matematika zločinu – Sodomková, M
Americká královna – Simone, S
Devátá jizva – Pánek, Jiří
Dívka na neděli – Drysdale, P
Léto v Paříži – Morgan, S
Plachetnice na vinětách – Hajíček, J
Deset let se ségrou – Ehrenbergerová, N
Všechno, co dáme – Lonsdale, K
Zpovědi trosky – Potter, A
Pod karmínovým nebem – Haran, E
Papírové panenky – Pullar, E
V bílém plášti – Soukupová, P

Beletrie pro děti: 
Moldánkovské věže – Priestley, Ch
Chodí mýval brzy spát? – Ernsten, S
Kdopak se tu chechtá? – Poschadel, J
42 dnů – Edgar, S
Ďábelský parník – Brezina, T
Hrozivé pařáty – Brezina, T
Kuba, Osvald : skřítek –  Dax, E
Vezmi mě domů – Hanáčková, 
Zaslíbená – Cass, K

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA a IC
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Bylo to tehdy, v době koronavirové… 
Děti byly zavřené doma v karanténě, lidé 
se nemohli scházet, nefungovala ani 
škola, ani školka. Tehdy jsme si s Milo-
šem Záleským à la broukem Mílou řekli, 
že pro děti natočíme a domů přes inter-
net a sociální sítě pošleme “probouzení 
broučků”. Sešli jsme se nad scénářem, 
slovo dalo slovo a vyrazili jsme natáčet. 
První pokusy byly skrze naši nezkuše-
nost a technické nedostatky nepoužitel-
né. Pak se nám povedl domluvit termín 
s Toníkem Reňákem, který přispěl k dílu 
svým tvůrčím duchem a supr technikou 
ze SMEDOMA. Přizvali jsme také mou 
švagrovou Valerii jako asistentku zvuku 
a natočili v naší jarní přírodě Bílých Kar-
pat sérii videí. Já i brouk jsme byli moc 
zvědaví, co z toho Toník nastříhá a jak 
bude finální verze vypadat. Toník složil 
líbivou hudbu, která tento pohádkový 
dokument krásně dokresluje. Nakonec 
vznikl 15 minutový snímek, který je ur-
čen dětem k pobavení, ale i ponauče-
ní. Něco o  rouškách o pandemii, něco 
o bylinkách a  hlavně naše chráněné 
a křehké orchideje, poklady našich hor 
– to vše a ještě i pohádka se do pilotní-
ho dílu vešlo.

Paríž
V sobotu 1.8.2020 jsme se již odpo-

ledne sešli ve Květné v areálu DTJ na 
festiválku PARÍŽSKÉ LÉTO.

Na odpoledne připravili pořadatelé 
velmi hezký program pro děti – přijeli 
piráti i s pirátskou lodí. Místních pirátů, 
malých I velkých přišlo taky dost a o 
dvě hodiny plné soutěží s námořnickou 
a pirátskou tématikou bylo postaráno. 
Dětem se program moc líbil a při prirát-
ském zápoklení Černovouse a Al Tata-
ráka se i mnohým dospělým tajil dech. 

Tradiční festiválek přilákal nejen 
skvělé muzikanty - místní kapelu FLO-
WER CREEK, bigbeat RANVEJ s Ole-
gem Kapinusem (synem našich oblíbe-
ných učitelů – manželů Kapinusových) 
a ÚŽASNOU DVOJKU. Byla skvělá zá-
bava, letní atmosféra jak v Paríži a po-
řadatelé, kterými byli kamarádi - Šajba-
tým se o své hosty starali na jedničku. 
Myslím, že právě taková letní, pirátská 
akce plná zábavy a výborné muziky se 
k létu nejvíc hodí! Všem, co se podíle-
li, a také akci finančně podpořili moc 
děkujeme!

Barbora Macková

U dětí jsme měli veliký úspěch, kte-
rý nás strašně moc těší. Při promítání 
ve školce děti prý dokonce i tleskaly 
a  chtěly to pustit dvakrát. Však i rodi-
čům a dospělákům se náš projekt líbí. 
Rádi bychom s  naším týmem v  této 
tvorbě pokračovali a dělali radost 
a osvětu o kouzlech přírody i v dalších 
dílech, na kterých jsme už začali pra-
covat. Proto se snad už koncem léta 
můžete těšit na díl o vodě. Těším se na 
další dobrou spolupráci s broukem Mí-
lou, Toníkem, Markem a ostatními, kteří 
se k nám přidají a pomohou s realizací 
či finanční stránkou projektu.

Tak děti ahoooj a těšíme se na vás.
Beruška Baruška

Beruška Baruška a brouk Míla ve filmu

KNIHOVNA a IC
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KULTURA

Takže jdeme na to...
Náš místní hitmaker – muzikant a zpě-
vák v jedné osobě – Jan Zámečník (Ja-
nových) vydal své autorské CD. Všich-
ni jsme na něj velice zvědaví a  těšíme 
na na písně, které už tak nějak mezi 
námi zlidověly. Je to asi moc hezký 
pocit vědět, že písně jako Fašanky, 
nebo o motorkách na Vápenky zpívají 
lidé opravdu napříč několika genera-
cemi. Některé skladby mají nádech 
folklóru, jiné jsou rockové a bigbeato-
vé... Tak jak to všechno vzniklo, Jeňo...  

1. Kdy vznikl nápad vydat CD a co 
Tě k tomu přimělo?

Nápad vznikl už dávno, ale nějak 
nebyl čas. Paradoxně ten čas přišel v 
době, kdy mi ten nahoře vzkázal přes 
moji ploténku, že mi už není třicet, 
takže bych měl ubrat tempo a občas i 
odpočívat. Takže v době mé pracovní 
neschopnosti a povalování jsem dal 
dohromady všechny moje songy a díky 
mým kamarádům, které jsem oslovil a 
kteří mají k hudbě hodně blízko, jsem 
vybral písničky, které na tomto CD usly-
šíte. No a přiměl mne k tomu zájem lidí, 
kterým se moje písničky prostě líbí.

2. Jaké písničky tvé album obsahu-
je? A která je tvá nejoblíbenější a proč?

Moje album obsahuje písničky, kte-
ré jsem napsal během své hudební 
kariéry. Můj první text vznikl někdy v 
roce 1981 tak, že jsme se sousedem 
Vaškem Vanďurkou poslouchali rádio 
a zalíbila se nám jedna písnička. Vašek 
vzal kytaru a během pár minut už jsme 
si ji pobrukovali. Samozřejmě jsme si ji 
chtěli i zazpívat, ale anglicky jsme ne-
uměli, takže jediná cesta byla napsat 

si svůj text a tak to všechno začalo. 
Nejoblíbenější je asi ta poslední, kterou 
jsem napsal před pár měsíci „Ej keby 
nebylo“. Původně jsem chtěl, aby tuto 
písničku nahrála nějaká cimbálovka, 
protože jsem chtěl mít na CD průřez 
celou svojí tvorbou, tedy bigbít ( P.A.C.), 
popík (Úžas), dechovku (pár mých písní 
nahrála DH Straňanka) a taky jsem si 
chtěl dokázat, že dokážu napsat písnič-
ku i pro cimbál. Konečnou selekcí jsem 
dechovky nakonec vypustil a sešlo tak i 
z cimbálovky. Nakonec to dopadlo tak, 
že jsem podklady písničky nahrál sám, 
pozval jsem si Radka Bruštíka a Vencu 
Málka, kteří mi nahráli sóla a na zpěv 
jsem si přizval Davida Smetanu a Dan-
diho Bruštíka. Zajeli jsme do Hradiště k 
Ivošovi Ledabylovi (kytarista Argemy), 
kde jsme to smíchali a písnička je na 
světě.

3. Kdo tvou tvorbu ovlivnil, zavzpo-
mínej trochu.

Jsem jeden z těch Straňáků, kterým 
když se ztratí z dohledu Javorina, tak už 
jsou nervózní :), takže totální patriot. No 

a písničky v mém dětství na mne letěly 
ze všech stran, takže samozřejmě to 
byl v první řadě folklór. Taky musím říct, 
že jsem měl skvělého učitele, který mi 
dal základy, co se psaní básní týče, a to 
byl pan Kapinus. 

4. Kdo se stal kmotrem CD, které 
bylo 31.7. slavnostně pokřtěno?

Tuto otázku jsem měl vyřešenou už 
dávno. Byl to můj synovec a kmotřenec 
David Smetana, kterému jsem zase já 
křtil jeho CD. Takže taková rodinná vý-
pomoc. :)

5. Jak probíhalo natáčení a jsou 
z něj nějaké speciální chvíle, zážitky?

Abych řekl pravdu, tak natáčení je 
docela dřina, ale to víš, že zážitky byly. 
Když jsem napsal písničku Hells angels 
(není na tomto albu), chtěl jsem, aby ji 
nazpíval Michal Kosťa, který měl v té 
době tuším šestnáct let, ale už tehdy 
měl úžasný chraplák. Přišel do studia 
a před mikrofonem se chraplák změ-
nil v neskutečně jemný hlásek ala Mi-
chal David. Vyřešilo to půl litru vodky 
a pár piveček, pak to bylo podle mých 
představ.  Když jsem natáčel písničky 
Fotbalová a Civil v bojkovském stu-
diu, tak tam byl se mnou Jožko Bacil. 
Když už jsem konečně, tuším na pátý 
pokus, úspěšně dozpíval „dáme gól a 
vyhrajem“, tak si Jožko otevřel pivko a 
samozřejmě ten neopakovatelný zvuk 
byl v nahrávce jasně slyšet, takže stopu 
vymazat a repete.

6. Budeš mít nějaké turné, koncerty 
k novému CD?

Bohužel nebude žádné turné ani 
koncerty. Rozhodl jsem se, že vydáním 
tohoto CD ukončím kariéru muzikanta. 
Pár měsíců si vychutnám volné víkendy 
a potom se uvidí.

7. Kde bude CD možné zakoupit?
CD bude možné zakoupit v míst-

ním infocentru nebo, kdo to bude 
chtít i s  podpisem :), u mne doma. 
 
Děkuji za milé povídání a přeju ať se 
CD moc a moc líbí. Hodně úspěchů 
a spokojenosti.

Ptala se za Vás Barbora Macková

CD plné hitů!
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Běžecký závod
CUTT Bílé Karpaty 
2020 

Tento rok se běžecký závod Czech 
Ultra Trail Tour, který je složený ze tří 
závodů Bílé Karpaty, Jeseníky a Besky-
dy, konal již 5. rok. Byl posunutý z  jara 
na léto (covid-19), takže účastníci moh-
li naše Bílé Karpaty vidět v letním šatu. 
Letošní běh měl rekordní účast, cca 200 
běžců.

První závod se běží vždy u nás v Bí-
lých Karpatech, mimo jiné i v katastru 
naší obce Strání. Závod se  také letos 
krásně vydařil, a to i zásluhou nás - 
místních lidí, kteří v rámci organizace 
zajišťujeme občerstvovačky na různých 
místech, resp. jsme krom jedné (na Lo-
peníku), všechny pokryli. Všem, kteří se 
na tomto podíleli, patří velké poděková-
ní a také obci Strání za sponzorský dar a 
o.s. SMEDOMA za zapůjčení aparatury. 
Poháry pro vítěze vyrobily Sklárny Brez-
nický. Tradičně největší úspěch, jako 
každý rok, měly straňanské vdolečky.

Je skvělé, že Marek Navrátil - hlav-
ní organizátor CUTT-  organizuje  tento 
běžecký závod v našem kraji, což je 
určitě pro naši obec velký přínos nejen 
v oblasti turismu. O to víc nás potěšilo, 
když závodníci z celé ČR-SR, měli jen 
pozitivní zážitky, dokonce se některým 
u nás líbilo víc než v Beskydech, či Je-
seníkách. Víc info a foto na http://cutt.
cz/bile-karpaty-2020/ nebo facebooku: 
Czech Ultra Trail Tour - powered by 
Salomon.

Za organizační team 
Sabína Kolajová P., zastupitelka OÚ

Naproti školní budovy byl před dvě-
ma lety vybudován komplex cvičících 
tyčí a žebříků, kterému se odborně říká 
WORKOUT. Říkáte si, že je to jen pro 
mladé… není to tak úplně pravdou. Wor-
koutové hřiště může využít každý z nás. 
Pár cviků jsem pro vás nafotila s Irčou 

Michalčíkovou, která se tomuto cviče-
ní věnuje. Věřím, že vás cviky inspirují 
a budete si chodit zacvičit, zaposilovat 
nebo jen protáhnout ztuhlé tělo. Irence 
moc děkuji za instruktáž.

Barbora Macková

Workout s Irčou

SPORT
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INZERCE: INZERCE:

Prodám 
straňanský kroj. 
Více informací na 
tel: 607 643 943

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z matriky
Narození občané

Adéla Masařová, Levi Popelka, 
Kateřina Nuzíková, Adam Jegla, Brigita 
Flekačová, Ella Tomanová, Maxmilián 
Panák, Aneta Guričová, David Zetka, 
Damián Ježek, Bruštíková Viktorie, 
Štěpánková Nela, Stella Zapletalová 
Josef Maňák, Kateřina Zámečníková

Zemřelí občané
Radek Haloda, Anežka Popelková, 

Marie Vránková, Jan Prachař, Martin 
Popelka, Josef Kozumplík

Smuteční rubrika

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit a na poslední cestě do-
provodit pana Martina Popelku. Děku-
jeme za projevy soustrasti a  květinové 
dary. Velké poděkování patří MUDr. Kon-
čitíkové, charitě Uherský Brod, domácí 
hospicové péči Antonínek, monsignoru 
Josefu Nuzíkovi, otci Stanislavu Maty-
ášovi, ročníku 1974/75, kolegům a za-
městnavatelům firmy KASKO, varhanici, 
muzikantům a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě pana 
Radka Halodu. Zvláštní poděkování 
patří ročníku, Šlechtě, duchovnímu otci 
Stanislavu Matyášovi a muzikantům. 
Děkujeme za květinové dary a projevy 
soustrasti.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s paní Marií Vránkovou 
a doprovodili ji na její poslední cestě. 
Děkujeme za projevy soustrasti 
i  květinové dary. Děkuji za starostlivou 
péči všem zaměstnancům DPS 
Strání, díky patří i MUDr. Tomečkovi, 
otci Stanislavu Matyášovi, varhanici, 
zpěvačkám a muzikantům.
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Z HISTORIE OSTATNÍ

Ve Štrbáni se i letos 25. července ko-
nala akce pro celou rodinu „ŠUSEM DO 
PŘÍRODY III“ s letním kinem a těšila se 
velkému zájmu dětí i dospělých. Střelba 
lukem, skákací hrad, malování na obli-
čej, lanová dráha a zábavný program 
s animátorem byly po celé odpoledne 
předmětem zájmu dětí.

Všechny děti za svou účast dostaly 
špekáček, sladkosti a pití zdarma. Neza-
pomnělo se ani na občerstvení pro do-
spělé, areálem se linula vůně grilovaného 
masa a z tekutého občerstvení si určitě 
také každý vybral. Na závěr večera byl pro-
mítnut český film „Chlap na střídačku“. 
Věřím, že děti i jejich rodiče si tuto akci 
užili.

Na závěr bych chtěla poděkovat Obci 
Strání, která tuto akci finančně podpo-
řila. Klukům ze SMEDOMY za promítá-
ní kina, panu Dominiku Jankovičovi za 
lukostřelbu, která měla velký úspěch, 
dále Marušce Otte a holkám za malo-
vání na obličej, Peťovi Popelkovi za la-
novou dráhu a také díky Mgr. Ondřeji 
Benešíkovi za zapůjčení skákacího hra-
du a  drobné sladkosti pro děti. Takže 
všem, kteří jste přiložili ruku k dílu, ještě 
jednou děkujeme!!!

A za rok zase!!!

Za Lyžařský klub Strání – Květná
Helena Majorová

ŠUSEM DO PŘÍRODY III s letním kinemFotka
jako bumerang

Psal se rok 1952 a můj tatínek Fran-
tišek Bálek, tehdy 21 letý, poslal ze 
Strání-Květné pohled svému kamará-
dovi do Děčína. Uběhlo 68 let a tento 
starý pohled se k nám do rodiny vrátil 
poté, co ho můj syn náhodou zakoupil 
v antikvariátu.

Pro mne je zajímavý text na pohled-
nici. Tatínek se takto domlouval s  ka-
marádem na tom, že mu půjde jako 
svědek na jeho svatbu s  mojí mamin-
kou Jiřinou Bruštíkovou.

Čtenáře Zpravodaje by mohla zají-
mat i fotografie na tomto pohledu. Je 
zde zobrazena ulice vedoucí od kostela 
směrem nahoru k Hrabině. Na hliněné 
cestě se prochází husy. Třeba si někdo 
ze starších čtenářů připomene, jak to 
ve vsi vypadalo za jejich mládí. A mla-
dí lidé se mohou podívat, jak vypadaly 
straňanské ulice dokud je nepokryl as-
falt a neobsadila auta.

Dáša Krušinová - Bálková - Bruštíková

Poděkování 
Krajské ředitelství policie Zlínské-

ho Kraje, Odbor cizinecké policie dě-
kuje členům klubu „Motokros Strání 
(MX klub Strání)“ za 14 denní úhradu 
obědů policistům, kteří vykonávali vý-
kon služby na hraničním přechodu ve 
Strání v  době vyhlášeného nouzového 
stavu v  České republice, v  souvislosti 
se zamezením šíření onemocnění CO-
VID-19. Rovněž děkujeme panu staros-
tovi a místostarostovi obce za ochotu 
a vstřícnost při zabezpečení prostorů a 
zázemí k výkonu služby a rovněž velké 
poděkování patří zaměstnancům Re-
staurace a  penzionu Na Zámečku za 
zabezpečení dovozu obědů.

S pozdravem Libor Rožník 
     vedoucí odboru cizinecké policie



INZERCE:

Koupím rodinný domek 
se zahradou ve Strání nebo Květné, 

prosím nabídněte, spěchá! 
Volejte: +420 733 114 425, Děkuji.

Koupím 
stavební pozemek do 300.000 Kč 

anebo nemovitost do 1.750.000 Kč 
ve Strání – Květné. 

Tel: 775 139 044
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OSTATNÍ

Ve Strání bylo
k vidění přes 100 motocyklů značek Jawa a ČZ

Strání (Uherskohradišťsko) - Přes 
100 motocyklů značek Jawa a ČZ 
bylo odpoledne k vidění ve Strání na 
Uherskohradišťsku. U základní školy a 
pak také při spanilé jízdě, která vedla 
okolními obcemi, mohli lidé obdivovat 
stroje z 50. až 90. let minulého století.  
Setkání každoročně pořádá Jawa 
klub Strání, který letos slaví 25 let své 
existence.

Klub v příhraniční obci založila parta 
nadšenců v době, kdy výrobě motocy-
klů Jawa hrozil zánik a kupovaly se ve 
velkém moderní zahraniční motorky. 
Dnes má asi 15 stálých členů a spous-
tu příznivců, včetně žen. „Pět našich 
manželek jezdí s námi na vlastních 
motorkách. Takže jsme taková výjimka 
v Jawa klubech. Většinou to je pánská 
záležitost, ale my máme mezi sebou 
i ženy. Máme ještě zpoza hranice, ze 
Staré Turé, hodně kamarádů, kteří se 
k nám hlásí,” řekl dnes ČTK a Českému 
rozhlasu člen klubu a organizátor srazu 
Pavel Vintr.

Mezi dámské osazenstvo klubu pa-
tří i jeho žena Marie, která se na srazu 
předvedla s modelem Jawa 350/640 
z roku 1994. „Jezdím pátým rokem, 
jsme takové elévky. Zjistily jsme, že 
nám chlapi o víkendech utíkají, jezdí 
si sami. A když jsme chtěly jet s nimi, 
manžel řekl: ‚Tady máš motorku, udě-
lej si papíry a jeď.‘ Tak jsem si je uděla-
la a jezdím,“ řekla Vintrová.

Mezi stroji, které dnes mohli lidé ve 
Strání a okolí obdivovat, nechyběly mo-
dely Jawa 250, takzvané péráky, které 
firma začala vyrábět po druhé světové 
válce. Prohlédnout si mohli i pozděj-
ší úspěšné stroje, kterým se přezdívá 
kývačky a panelky. Pozornost poutaly 
i další motorky, například zrenovovaná 
ČZ 150 z roku 1952, se kterou ze Slo-
venska dorazil Jozef Ivorík. „Věnuji se 
jako mechanik motokrosovému jezd-
ci, s motorkami jsem v kontaktu stále. 
A přes zimu, když se nejezdí závody, tak 
si hrajeme v garáži s takovými věcmi,“ 
řekl Ivorík.

Firma Jawa byla založena roce 
1929, její jméno vzniklo složením jmé-
na zakladatele Františka Janečka, který 
zakoupil licenci na výrobu motocyklů 
Wanderer. Zejména v 50. letech patřila 
Jawa do špičky motocyklových výrob-
ců, exportovala do mnoha zemí. Po roce 
1990 nastal výrazný útlum výroby i kvůli 
ztrátě východních trhů, po polovině 90. 
let se výroba stabilizovala a vyráběly se 
nové i starší modely. V listopadu 2018 
byly představeny tři nové motocykly vy-
ráběné v Indii, a to Jawa 300, Jawa 42 
a Jawa Perak. V licenční dohodě je vy-
rábí indická společnost Mahindra.

Zdroj: ČTK/Glück Dalibor
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PROVOZNÍ DOBA

/telefonicky lze dopředu domluvit večeři i po provozní době kuchyně/

www.restauracekavarna.cz

Po:   
Út:     
St:      
Čt:  
Pá: 
So:  
Ne: 

 /vaříme do 19.00 hod./
 /vaříme do 19.00 hod./
/vaříme do 19.00 hod./
/vaříme do 21.00 hod./

 /vaříme do 22.00 hod./
 /vaříme do 22.00 hod./
 /vaříme do 19.00 hod./

10.00 - 21.00 hod.       
10.00 - 21.00 hod. 
10.00 - 21.00 hod. 
10.00 - 21.00 hod.
10.00 - 24.00 hod. 
10.00 - 24.00 hod.
10.00 - 21.00 hod. 

3 DRUHY MENU DENNĚ

 SPECIALITY - STEAKY - BURGERY
 

O VÍKENDECH 2-3 SPECIÁLNÍ MENU

SOUKROMÉ A FIREMNÍ OSLAVY
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STRAŇANSKÉ HODY

Pátek 11. 9. 2020
ZAPÁLENÍ HODŮ - HODOVÁ ZÁBAVA / Hraje Rocková skupina KŘÍDLA + DJ
Od 20.00 hod. / náměstí u Zámečku / vstupné dobrovolné

Sobota 12.9.2020
HODOVÉ ZPÍVÁNÍ
Hosté: Ženský sboreček NIVNIČKA, BORŠIČANÉ. Domácí: folklorní soubor JAVORINA, 
ženský sbor NETÁTA, mužský sbor SEN, cimbálová muzika STRÝCI, cimbálová 
muzika MLADÍ BRUŠTÍCI a divadelní spolek “PORÁD SA NECO DĚJE“
16.00 hod. / náměstí u Zámečku

KONCERT DH MISTŘÍŇANKA
Od 18:00 / náměstí u Zámečku / vstupné dobrovolné 

HODOVÁ TANEČNÍ ZÁBAVA S DH MISTŘÍŇANKA
Od 20.00 hod. / náměstí u Zámečku / vstupné dobrovolné 

POSEZENÍ U CIMBÁLU S CM MLADÍ BRUŠTÍCI A CM POPREMÝŠLÁME
Od 19.30 hod. / Zámeček - sál / vstupné dobrovolné
 

Neděle 13.9.2020
SRAZ KROJOVANÝCH A DH JAVORINKA 
10.00 hod. / u Zámečku

HODOVÁ MŠE SVATÁ
10.30 hod. / kostel Povýšení Sv. Kříže

VYHRÁVÁNÍ PŘED KOSTELEM DH JAVORINKA 
12.00 hod.    

Pořádá Obec Strání a SPOKOS z.s.

Kalendář akcí:

KALENDÁŘ AKCÍ

Zpravodaj Obce Strání - periodický tisk územního samosprávného celku / Vydává Obec Strání, Na Kopci 321, Strání 687 65, IČ - 00291340 / Registrační 
číslo MK-ČR-E 13094 / Náklad 1260ks / Vychází jako čtvrtletník / Vydáno 27. 8. 2020 / Redakční rada: Barbora Macková, Marcela Schönbaumová, 
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

Fotografie přední strana:
Koupaliště Květná (foto: archiv MBK)

Fotografie přední vnitřní strana:
1.-4. Parížské léto (foto: B. Macková) / 5. Happening za otevření hranic (foto: B. Macková) / 6.-7. Křest CD “Tak si tu žijeme“ 
Jana Zámečníka (foto: B. Macková) 

Fotografie zadní vnitřní strana:
1.-3. Setkání sklářských majstrů u Breznikých (foto: L. Janča) / 4.-7. Turnaj neregistrovaných hráčů (foto: B. Macková)  

Fotografie zadní strana:
1-7.  Svěcení nové fary ve Strání (foto 1: A. Reňák, foto 2-7: L. Janča)
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