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ZPRÁVY Z OBCE

Vážení spoluobčané,

blíží se konec našeho mandátu a tak
nastal čas na malé bilancování, toho
co se za necelé čtyři roky u nás v obci
změnilo, co se postavilo nebo opravilo, co se podařilo nebo nepodařilo.
Začneme tím nejdůležitějším a tím
jsou investice. Období 2015 - 2018
bylo investičně v celé naší obecní
historii nejúspěšnější. Za čtyři roky
jsme proinvestovali (a ještě do konce
tohoto roku proinvestujeme) kolem
120 mil. Kč. Základní jmění obce jsme
za 4 roky navýšili o 25 %. Využili jsme
jak navýšení financování ze státního
rozpočtu, tak dotačních příležitostí a následně úspor (elektřina, plyn),
úspory v odpadovém hospodářství.
(Jmění obce, které je mimo jiné kolem
0,7 miliardy korun = 700 mil. Kč, na občana necelých 200 000 Kč.) Vše jsme
proinvestovali bez půjček a úvěrů. Tím
se řadíme mezi obcemi, nejen ve Zlínském kraji, k ,,nejsilnějším hráčům“.
Toto období bylo revoluční i v dalším

velmi důležitém aspektu a to, že proběhly komplexní pozemkové úpravy
KPÚ (zatím bez nabytí právní moci).
Pokud by se podařilo KPÚ dokončit
(pravomocně), znamenalo by to otevření dveří pro výstavbu obce v extravilánu
a možnost získání v průběhu několika let
až 100 mil. Kč ze státní kasy na výstavbu tolik očekávaných akvizic,
jako např. cesta na rybník, nebo cesty
širšího využití mezi Stráním a Květnou (cesta s cyklostezkou) atd.
Naše kulturní a sportovní organizace jsme za toto období podpořili částkou kolem 3,5 mil Kč.
Tímto bych chtěl poděkovat radním
a všem členům zastupitelstva, kteří
jako nejvyšší orgán obce posunuli naši
hezkou ,, kotlinu pod Javořinou“ o velký
kus dál.
A teď bych otočil minci. Žijeme
v době ekonomického růstu, kdy firmy
poptávají zaměstnance. Pokud vyjedeme za hranice našeho katastru, je

vidět rozvoj podnikání, rozvoj firem.
A co my? Něco je špatně. Do roku
1990 bylo v naší obci až 1200 pracovních míst. A dnes? Necelých 200.
Ještěže tady máme živnostníky, kteří
se tuto propast snaží neprohlubovat.
Zatím se ještě držíme nad vodou, protože jezdit za prací do 30 km není tak
daleko, ale po každém boomu přijdou
i roky hubené a na ty bohužel nejsme,
co se týče zaměstnanosti, připraveni.
Bylo by smutné , kdyby se z tak nádherné obce stala jen víkendová destinace
a život by se v ní od pondělí do pátku
,,zastavil“. Pokud se v co nejbližší době
,,neodrazíme ode dna“ může to mít pro
naši budoucnost nepříjemné následky.
Zanedlouho budou komunální volby
a tak Vám přeji, aby jste vybrali do zastupitelstva dobré lidi ,,s tahem na branku“, protože práce je ještě mnoho ...
Vše nejlepší Vám přeje
Antonín Popelka, starosta

Investiční akce 2015 - 2018
1. Hala na sběrném dvoře

2. Pošta Květná

byla postavena nová moderní hala na
třídění odpadu. Dále byl pořízen v rámci
dovybavení sběrného dvora doukomorový paketovací lis a drtič plastů. Projekt byl
dotován programem SFŽP 90% způsobylých nákladů.
Hodnota investice přes 9, 3 mil. korun.

Na budově pošty a obecního hospodářství proběhlo zateplení fasády, zateplení střechy výměna oken a dveří, rekonstrukce venkovních zpevněných ploch.
Hodnota investice přes 1,3 mil. korun. Projekt byl taktéž dotován programem SFŽP snížení energetické náročnosti 90% způsobylých nákladů.

3. Rekonstrukce
el. instalace v ZŠ Strání
Rekonstrukce el. instalace pro světelné
a zásuvkové rozvody v 3. NP části A, B
a rekonstrukce podhledů v Základní škole.
Hodnota investice 1,5 mil. korun.

4. MK Mechnáčky
Byla nově vybudovaná místní komunikace Mechnáčky. Délka úseku 330 m,
šířka 5,5 m a vybudováno parkoviště
s kapacitou 27 míst.
Hodnota investice 5,2 mil. korun.
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Investiční akce 2015 - 2018
5. Polní cesta ,,Kamenná“
Úpravou prošla i polní cesta Kamenná,
kde se využilo 700t recyklátu z opravy
silnice 1. tř. přes naši obec.

6. Úpravy
na starém hřbitově
Bylo vydlážděno cca 260m2 chodníku,
investice 150 tis. korun.

9. Rekonstrukce
úpravny vody

13. Elektroinstalace
v ZŠ a ZUŠ

Pokračovala další etapa rekonstrukce
úpravny vody (rekonstrukce jímacího
objektu a rekonstrukce technologie.
Investice necelých 13 mil. korun.

Proběhla elektroinstalace 1NP a 2NP
pavilonu A, B s novými podhledy, světly,
a cekovou výmalbou tříd.
Investice za 3 mil. korun.

10. Hydraulické plošina
Z důvodu časté potřeby a zajištění soběstačnosti jsme zakoupili hydraulickou plošinu IP 14 - 3 s pracovním dosahem 14 m.
Cena 500 tis. korun

11. Dětské hřiště Strání
7. Protipovodňové
opatření Záhumenice

U základní školy vzniklo nové dětské hřiště z akátového dřeva,
projekt byl podpořen nadací ČEZ částkou 500 tis. korun.
Celková investice 700 tis. korun.

Jednalo se o vybudování dvou sběrných
šachet propojenou otevřenou svodnicí,
vydlážděnou kameny, na zpomalování
rychlosti vody.
Hodnota 1,2 mil. korun.

12. Dětské hřiště ve Květné
Rovněž ve Květné vzniklo nové dětské
hřiště z akátového dřeva a nově vzniklo
i v ulici Ořechová.
Cena 400 tis. korun.

14. Oprava plotu
v MŠ Květná
Byl vystavěn plot z betonových pilířů
a jako výplň jsou plastové plotovky,
Investice za 250 tis .korun.

8. Zpevněná plocha
Záhumenice
Jednalo se o vybudování chodníku
v délce 260 m mezi ulicemi Záhumenice a ul. u Třicátku.
Investice 700 tis. korun
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15. Výměna topení
a elektroinstalace
v MŠ Strání
Jednalo se o výměnu topných těles,
světel, podhledů a výmalbou tříd.
Investice za 450 tis. korun.

18. Rozšíření
nového hřbitova
Po první části navázalo rozšíření nového hřbitova o 26 dvouhrobových míst
a 42 urnových míst, pokládka elektrických kabelů, rozvod vody, vybudování
chodníku.
Investice za 1,9mil. korun.

19. Komunikace
u Klanečnice ve Květné

16. Oprava střechy na DPS

23. Most mezi ulicemi
Nová hora nám. Em. Zahna
Byl vybudován zcela nový most, který na rozdíl od starého je obousměrný
s větší nosností, s ohledem na výstavbu
nových rodinných domů na Nové hoře.
Celková investice za 5,9 mil. korun.

vybudovala se nová komunikace u Klanečnice, která se skládá ze části A v délce 276 m, čésti B v délce 151 m.
Hodnota investice je 4,3 mil. korun.

Z důvodu zatékání proběhla velká oprava střechy na DPS ve Strání.
Nová tepelná izolace, zabednění
OSB deskou, pokládka nové střešní folie a latí, výměna střešních oken
a oplechování.
Investice za 1,2 mil. korun.

24. Školní hřiště u ZŠ

17. Odvodnění
nového hřbitova
Na základě geologického průzkumu
proběhlo odvodnění nového hřbitova,
kterým se odvodnila již stávající část
hrobových míst drenážními trubkami
a štěrkodrtí.
Dále proběhlo předláždění a úpravy.
Hodnota investice 3 mil. korun.

20. Rekonstrukce
veřejného osvětlení

Celou rekonstrukcí prošlo i školní hřiště
u základní školy.
byl vyměněn umělý povrch za nový
3 generace, vybudován běžecký ovál
(tartan), upraveno doskočiště pro skok
do dálky, v místě oblouků vznikly další
dva sportovní prostory.
Investice za 4,2 mil. korun.

V rámci programu EFEKT, který je zaměřen na snížení energetické náročnosti proběhla výměna 60 světelných
bodů, 20 stožárů, po úpravě se snížil
počet rozvaděčů z 11 na 6 rozvaděčů
s regulací.
Projekt byl podpořen 60% dotací.
Celková investice 3 mil. korun.

21. Bytový dům 795
Na bytovém domě 795 byly vyměněny
nové vchodové dveře a balkonový most.

22. Klimatizace na DPS
Z důvodu zlepšení bydlení v domě
pro seniory bylo také vybudování
klimatizace.
Hodnota 350 tis. korun.
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Investiční akce 2015 - 2018
25. Rekonstrukce
ulice Drahy III
Byl vyfrézován starý popraskaný asfald
a položen nový, výměna starých obrubníků za nové a rozšíření parkovacích
míst.
Investice 1,9 mil. korun.

28. Komunikace Dolina

30. Vrty ve Květné

V ulici Dolina byla dokončena výstavba
nové místní komunikace. Cesta byla
rozšířena v nejužším bodě na 5 m, byly
napojeny inženýrské sítě k volným ještě
nezastavěným pozemkům.
Délka úseku 380 m.
Hodnota investice 5,6 mil. korun.

Z důvodu posílení zdroje pitné vody
do vodovodního řádu jsme provedli
3 zkušební vrty u vodárny ve Květné.
Momentálně se vyhodnocuje rentabilita zdroje.
Projekt byl podpořen prrogramem
SFŽP dotací 80% způsobilých nákladů Investice 1,1 mil. korun.

26. Workautové hřiště
U ZŠ a ZUŠ bylo vybudováno nové workautové hřiště pro cvičení a posilování.
investice za 390 tis. korun.

29. Rozvod VO Rubanice

27. Komunikace Zelnice
Byla vybudovaná nová přístupová cesta do areálu průmyslové zony v místě
bývalého statku, položením mostní
konstrukce MS 60 a napojení na hlavní
komunikaci.
Investice za 1,9 mil. korun.
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V části Rubanice firma E-ON rušila nadzemní sloupy NN a všechno vedení uložila do zemního.
Byli jsme nuceni taktéž přípoloží
umístit naše vedení veřejného osvětlení
do zemního a postavit nové stožáry VO.
Investice 560 tis. korun.

31. Úpravy ve Dvoraně
Úpravou prošla i farní dvorana, kde
proběhla výměna světel, výmalba,
vybroušení a nalakování dřevěných
parket.
Investice 200 tis. korun.
Probíhající investiční akce.

ZPRÁVY Z OBCE

32. Sociální byty ve Květné 35. Kabiny
Bývalá ubytovna v ulici Ořechová prona fotbalovém hřišti
chází rekonstrukcí, kde vznikne do
konce tohoto roku 7 bytových jednotek
a celá přestavba od nové střechy, oken,
fasády.
Investice 8,5 mil. Projekt je podpořen
dotací 80% způsobylých nákladů.

Probíhá celková rekonstrukce kabin
a zastřešení tribun na fotbalovém hřišti.
Bude vybudováno zázemí pro sportovce a také zázemí pro diváky.
Investiční akce je podpořena programem MŠMT a dotací 9,6 mil. Hrubá stavba bude do konce tohoto roku, ukončení
se plánuje na jaře příštího roku.
Hodnota investice 23 mil. korun.

33. Chodník Zelnice

36. Parkoviště
u bytového domu 208

Dále také probíhá výstavba nového
chodníku větve „A“ Padělky - Zelnice.
Chodník by měl zvýšit bezpečnost
chodců, zejména dětí, cestou do základní školy.
Projekt chceme podpořit výzvou
IROP a MAS Východní Slovácko .
Investice 1 mil. korun.

38. ZTV Nová hora
Ukončeny byly práce na výstavbě kanalizace. Dokončena je kanalizace splašková, kanalizace dešťová dohromady
přes 800 m.
Vybudováno 21 sběrných šachet
a rozvody ke každému parcelnímu místu.
Nyní probíhají práce na vodovodní síti
a plynofikaci. Chtěli by jsme tyto práce
dokončit do podzimu tohoto roku.

U bytového domu 208 bylo vybudováno
odstavné parkoviště pro 13 parkovacích míst.
Investice za 180 tis. korun.

37. Nové hasičské auto

34. Elektoinstalace
v ZŠ a ZUŠ, pavilon C
O prázdninách pokračovala další
plánovaná etapa rekonstrukce elektroinstalace v pavilonu C (šatny)
v naší Základní škole.
Dále proběhla nová výmalba a byla
položena nová podlaha v celém
pavilonu.
Investice cca 2,3 mil. korun.

Na konci letošního roku dostanou naši
hasiči dárek v podobě cisternové automobilové stříkačky.
Výběrové řízení na sestavu a dodávku automobilu vysoutěžila firma Kobit s.r.o. za cenu 5 970 255 kč bez DPH,
7 224 009 kč s DPH.
Ministerstvo vnitra pokryje část způsobilých výdajů ve výši 2 500 000 Kč,
Zlínský
kraj
poskytne
dotaci
500 000 Kč. Zbylé výdaje dofinancuje
Obec Strání.
Naše JSDH patří mezi nejlepší jednotky. Jsme rádi, že se podaří zmodernizovat technické vybavení pro jejich
důležitou práci.
Tímto bych našim hasičům chtěl poděkovat za ochotu a výbornou spolupráci.

39. Byty ve Květné
Probíhá i rekonstrukce budovy ve Květné
u sídliště v bývalé části MŠ. Plánujeme
zde vytvořit celkem tři byty.
Do konce tohoto roku by jsme chtěli
dokončit jednu bytovou jednotku.
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Přejme si všechno nejlepší k našemu výročí
Naše obec oslavila před pár týdny nevšední událost. Událost, která se jen tak
neopakuje. Nebo možná opakuje, ale určitě ne moc často. V podstatě jednou za
sedm set let. Před sedmi sty roky se totiž objevila první písemná zmínka o naší
obci. A to je už pádný důvod uspořádat
velkou oslavu a v rámci Dnů obce Strání
na tuto skutečnost poukázat.
Jen pro vysvětlenou, oslavy první
písemné zmínky nejsou oslavami
založení či vzniku. Prakticky, jak už
sám název napovídá, se jedná hlavně
o oslavu jakého mezníku, který nám
může potvrdit, že ve 14. století již naše
obec reálně existovala a měla také ve
své době svůj význam a jasné místo.
Konkrétní část textu první zmínky
je
zaznamenána
v
Zemských
deskách olomouckých ve znění:
„král Jan Lucemburský zastavil tvrz
Stenici/Ostroh/ panu Chotěboru ze Strání
/Stren / za 100 hřiven a ten ji vlastnil
do r. 1318. Král Jan v r. 1318 potvrdil
olomouckému biskupovi, aby tvrz vyplatil
a přičlenil k ostatním statkům biskupství.“
První zmínka je vlastně důkazem
o existenci našich předků, našich obecních dějin, tradic a tím vlastně důkazem
našeho významu. Zaznamenali jsme dokonce i námitky o nepřesnosti v datech
a letopočtech a za tyto upozornění děkujeme. Ovšem nejdůležitějším pilířem je
sám fakt o obrovské historii naší dědiny.
Tu by nám mohlo závidět i kdejaké okresní město.
Vzhledem k tomu, že nejsem historik,
raději se zaměřím na věci, co mi jdou
lépe. Oslavám obecního výročí jsme věnovali celý víkend a spoustu času příprav.
Pokud jste se nemohli s námi oslav zúčastnit, přišli jste dle mého názoru o jednu z největších akcí poslední doby a také
o bohatý a pěkný zážitek. Obecní oslavy
začaly v pátek večer koncertem Václava
Noida Bárty a jeho kapely a pokračovaly
skvělým hudebním vystoupením domácího houslisty Marca Čaňu a kapely Cover Paradise. Už tak našláplou atmosféru
ještě umocnily legendární Reflexy. Dlouho jsem neviděl ve Strání takovou návštěvnost. Všechny věkové kategorie se
pohupovaly, podupkávaly si, pozpěvovaly
a zkrátka se bavily. B tým FC Strání se
postaral o grilování a čepování piva, takže rázem jsme měli z páteční zábavičky
prvotřídní zahradní slavnost.
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Sobotní oslavy se nesly ve znamení
programu pro děti, domácích spolků, nápaditých výstav, uměleckého koncertu
Hradišťanu a taneční zábavy našich dechových hudeb Javorinky a Straňanky. Na
nádvoří Zámečku probíhal pod taktovkou
informačního centra Strání doprovodný
program pro děti. Balónky, malování obličejů, skákací hrad a další parády byly
dětem k dispozici zcela zdarma. Dvouhodinové vystoupení místních kulturních
spolků ukázalo potenciál společenského
života v naší obci. Na jednom pódiu se
potkali divadelníci, folklóristi, dechovkáři, fotbalisti, klasičtí hudebníci, moderní
tanečníci atd. Odměňovali se folklórní
osobnosti, bývalí starostové i zasloužilí
funkcionáři FC Strání. Program gradoval
koncertem Hradišťanu s Jiřím Pavlicou.
Hradišťan je ikonou české, ale i evropské
hudební scény a skvělým momentem
bylo jeho společné zpívání s naší zpěvačkou Vlastou Grycovou. Po koncertě
přišla na řadu zábava s DH Javorinka
a DH Straňanka na hlavním náměstí
a CM Popremýšláme v zámeckém dvoře.
Po celý den jste se mohli podívat na výstavu mapující straňanské spolky, kterou
zorganizovala Sabina Popelková, a výstavu uměleckých fotografických koláží míst
ve Strání, ovšem které odporují zákonům
času od autorky Terky Horňáčkové.
Nedělní program se týkal slavnostní
mše svaté. Krásně vyzdobený oltář s květinami připravený našimi farníky byl ještě
umocněn pěkným počasím. Zaplněné
náměstí U Zámečku čekalo na slavnostní
průvod v čele s dechovou hudbou Javorinka, krojovanými, spolky a ochotníky,
vedením obce a s ministranty, lektorkami a samozřejmě Otcem Stanislavem.
Hezkým gestem bylo čtení zastupitelů
obce Strání liturgických čtení a přímluv
a nesení obětních darů. Silným zážitkem
byly vstupy našeho chrámového sboru
a orchestru. Mše svatá byla důstojným
zakončením našich dnů obce věnovaných oslavám sedmistého výročí od první písemné zmínky obce Strání.
Dovolte mi na závěr, jak už to mám ve
zvyku, poděkovat všem, kteří se na těchto
velkých oslavách obce podíleli. Na facebooku jsem zaznamenal přirovnání oslav
k multižánrovému festiválku a já si docela
myslím, že to není daleko od pravdy. Děkuji kolegyním Barboře a Marcele z informačního centra a knihovny ve Strání za

obrovskou pomoc s organizací, kolegyním z Obecního úřadu Strání, samozřejmě také Zdeňku Majorovi a zaměstnancům místního hospodářství a určitě paní
Straussové a personálu Zámečku. Kdysi
mi někdo říkal, proč děkovat, když jsou za
to placení. Já říkám, že jim neděkuji jen
za to, že to udělali, ale hlavně děkuji za to,
že to udělali dobře. Děkuji vedení FC Strání a hlavně klukům z Bčka a dorostu za
zajištění barů a grilování. Děkuji kapelám
a technikům z pátečního programu. Děkuji Janu Zámečníkovi, i když se bohužel
nemohl zúčastnit. Děkuji chlapům z mysliveckého sdružení za bezpečnostní
dohled při oslavách. Velký dík patří moderátorům paní Ireně Michalčíkové a teprve osmnáctiletému Martinu Tokošovi
z gymnázia v UB. Děkuji všem vedoucím,
šikovným dětem a účinkujícím sobotního
programu, děkuji Terce a Sabině za výstavy, děkuji DH Javorinka a DH Straňanka
a CM Popremýšláme za večerní sobotní
zábavu. Díky brigádníkům z řad bývalých
deváťáků. Děkuji Otci Stanislavovi, našim
kostelníkům, paní Růženě Popelkové,
Ludmile Kohnové a Emílii Reňákové za
výzdobu slavnostní mše, děkuji členům
chrámového sboru, schole a muzikantům v čele s vedoucí Hanou Miklášovou, děkuji DH Javorinka za doprovod
slavnostního průvodu, sklárně Květná za
pamětní vázu k obětnímu průvodu, velký
dík patří zvukařům a technikům sobotního a nedělního programu. V neposlední
řadě děkuji zastupitelům a radním a kolegům panu starostovi Antonínu Popelkovi
a místostarostovi Antonínu Bruštíkovi za
podporu akce.
Když si nějaká obec připomíná letité
výročí, znamená to vlastně, že něco zažila. Že má už něco za sebou. Že občané,
kteří tady byli před námi, prožívali příběhy,
co vlastně napsali historii naší obce. I my
stejně jako naši předkové tuto historii píšeme jednak tím, co děláme, ale i jak se
k sobě chováme. Myslím, že právě tyto
vztahy mezi námi dělají dědinu či obec
takovou jaká je. Za ty stovky let se život
ve Strání a Květné stále vyvíjel a vyvíjí.
A i když to bude znít jako klišé, já bych
nám všem přál, aby se vyvíjel správným
směrem. Protože není vždy tak jednoduché poznat, který směr je ten správný.
Takže Straňáci a Květňáci, přejme si společně všecko nejlepší k našemu výročí.
Antonín Reňák, místostarosta

ZPRÁVY Z OBCE

Vážení spoluobčané,
Na závěr volebního období bych se
chtěl poohlédnout po investičních
akcích v naší obci Strání. Všechny
akce, které se v minulých letech realizovaly, byly provedeny dle zákona
o veřejných zakázkách. Jednalo se
o zakázky podlimitní i veřejné zakázky
nadlimitní, které následně vybírala nezávislá firma určena státem pro výběrová řízení. Jelikož někteří lidé jsou málo
informováni nebo nechtějí znát pravidla
pro udělování veřejných zakázek. Tímto se ušetřily nemalé peníze z rozpočtu
obce Strání, což nebylo pravidlem. Při
všech výběrových řízeních se otvírali
vždy zapečetěné obálky před komisí.
Dále se chci zmínit o kluzišti před Zámečkem. Určití lidé na to nadávali, že se
to nevyplatí, atd. Podařilo se to napříč
politickým spektrem, za podpory všech
zastupitelů, kteří tuto akci podpořili.
Kluziště dle statistiky navštívilo každou
sezónu cca kolem 4 tisíc děti a rodičů.
Pokud naše obec bude dostávat peníze do obecního rozpočtu jako doposud, pak není dle mého názoru problém
kluziště postavit pro děti každou zimu.
Naše obec s rozpočtem kolem
40 mil. si určitě může dovolit tuto akci
dělat každý rok na podporu sportu a aktivit ve Strání. Částka kolem 1,5 mil. korun za pronájem kluziště je sice dost,
ale co bychom neudělali pro naše děti.
Je to určitě lepší, než se povalovat u televize nebo počítače.
Když jsme nastoupili, tak jsme v první řadě koupili vysokozdvižnou plošinu,
za kterou jsme platili externí firmě cca
350 tisíc za rok, plošina se vrátila za
2 roky. Šetřily jsme na všem co se dalo,
od svozu odpadů, což byla úspora 500
tisíc korun, atd. Takže jen z úspor jsme
uspořili nemalé peníze, které se využily
pro jiné akce ve Strání.
V souvislosti s tím chci navázat na
to, že všechny akce, které byly udělány,
byly řádně zkolaudovány a ty, které se
dělají, mají platné stavební povolení.
Za celé volební období se udělalo
nespočet akcí, jejichž seznam najdete
v tomto zpravodaji. U dotačních programů z různých fondů, o které jsme
zažádali, jsme byli jako jedni z mála ve
Zlínském kraji, 100% úspěšní.
Jak víte, dostali jsme dotaci i na
3 průzkumné vrty u úpravny vody ve
Květné, abychom měli dostatek vody,

protože tam kde není voda, není život.
Z provedených 3 vrtů nebylo ve dvou
dostatek vody, pro naši potřebu je nutný průtok vody 3 l/sek, proto jsme 2 vrty
musely z důvodu nedostatku vydatnosti zasypat. Na posledním vrtu probíhají
měřící zkoušky vydatnosti vrtu.
Vedení obce za 4 roky volebního období, za podpory zastupitelů, vynaložili dosti velké peníze do Základní školy
Strání, kde se podařilo vyměnit celou
elektroinstalaci ve všech učebnách
školy a šatnách. Zbývá dodělat pavilon D, na kterém jsou provedeny pouze
opravy sociálního zařízení.
V mateřské školce Strání se vyměnila celá elektroinstalace, tedy Vaše děti
se budou připravovat zase v podmínkách, o kterých jsme my starší kdysi ani
nesnili.
Chtěl bych ještě vzpomenout, že
jsme opravili hřbitov ve Strání, kde se
položila dlažba mezi hroby a tímto jsme
udělali dobrý dojem u našich žen, ale
někteří k tomu měli hloupé připomínky,
jelikož to nikoho nenapadlo celé roky .
Vážení občané, některé akce se nepodařilo zatím udělat, jako cesta mezi
garážemi ve Květné, ale momentálně
probíhá stavební řízení, takže i zde byste se měli dočkat nové cesty.
Chodníky ve Květné se opraví až po
vyhlášení dotačního programu, zatím
se na tuto opravu dotace nevztahovala,
proto jsme ji odložili.
Chtěl bych Vám poděkovat za podporu i negativní ohlasy. Protože jsem
nemohl vyhovět všem, což nebylo možné. I když si určití lidé myslí, že to bez
nich nepůjde. Pomlouvají, ale do dnes
se po nich opravují a dodělávají staré
věci.
Píši to proto, protože zastupitelé nemůžou veřejně říkat, že musí hlasovat
pro rodinu, je na zastupitelích, aby přesvědčili lidi na co mají nárok a na co ne,
v rámci pravidel a morálního kodexu???
Podporujte naše tradice, folklor,
sport a přiložte ruku k dílu, zvelebujte
naší krásnou obec, neremcejte na vše
co si umíníte a nemáte to dle Vaší vůle,
ale komunikujte, což v minulosti chybělo a tím pádem se zbytečně vytváří
špatné klima mezi občany Strání. Čeká
nás ještě hodně práce, je na Vás aby
jste podpořili nové projekty, jako např.
jak využít půdní prostor v základní škole

(pracuje se na studii využití) a nebo postavit nový kulturní stánek v naší obci
který nám chybí, aby byl plně využit pro
všechny spolky naší obce.
Chraňme si naši krásnou obec včetně okolí. Nevyhazujte odpadky a nevozte sutě do cest, které tam nepatří,
máme tady sběrný dvůr a ještě obecní
skládku, tak si toho važte.
Na závěr Vám chci popřát, aby jste
po uvážení dobře zvolili zastupitele, kteří budou pro vás dělat věci, které budou
ve prospěch nás všech.
Vaše náměty a připomínky pište na
e-mail: mistostarosta1@strani.cz nebo
volejte na +420 602 710 900.
Jsem tu pro Vás.
Antonín Bruštík, místostarosta

Naše obec recyklací
elektrospotřebičů
výrazně ulevila
životnímu prostředí

Loni občané odevzdali k recyklaci
8 533,17 kg starých spotřebičů. Naše
obec obdržela certifikát vypovídající
o přínosech třídění a recyklace elektrozařízení. Z tohoto certifikátu vyplývá, že
občané naší obce uspořili 79,01 MWh
elektřiny, 3 799,71 litrů ropy, 381,42 m³
vody a 3,85 tun primárních surovin.
Snížili jsme emise skleníkových plynů
o 17,42 tun CO2 ekv., a produkci nebezpečných odpadů o 80,30 tun. Všichni ti,
kteří tříděním takto přispívají k ochraně
životního prostředí, si zaslouží velký dík.
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Výpis usnesení
22. zasedání Zastupitelstva
obce Strání konaného dne 2. 3. 2018

22/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje
ověřovatele zápisu pana Mgr. Davida
Smetanu a pana Antonína Bruštíka,
zapisovatelku paní Ing. Dagmar
Novákovou, sčitatelku paní Marii
Popelkovou.
22/2 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda pan Antonín Zámečník, členové pan Karel Gryc a pan Ing. Martin
Havlík, Ph.D., MBA, MSc.
22/3 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje doplněný program 22. zasedání ZO
1. Určení ověřovatelů a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Pozemky
6. Revokace usnesení zastupitelstva č.21/14 ze dne 14.12.2017
7. Diskuze
8. Závěr
22/4 Zastupitelstvo obce Strání bere
na vědomí zprávu o činnosti rady obce
22/5 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje směnu části pozemku parc.
č. 6570/2 v k.ú. Strání za část pozemku
parc. č. 3030/1 v k.ú. Strání ve vlastnictví pana Š.M., Olomouc

22/6 Zastupitelstvo obce Strání odkládá odkup pozemku parc. č. 329/43
v k.ú. Strání ve vlastnictví A.K., Strání
o výměře 41 m².
22/7 Zastupitelstvo Obce Strání
schvaluje odkup pozemků parc. č. st. 4,
parc. č. st. 7, parc. č. 53/2 a 53/3, parc.č.
6776/1 v k.ú. Strání ve vlastnictví
J.V.,Dolní Němčí za cenu do částky
850 000 Kč. Kupující na své náklady
zajistí vyhotovení kupní smlouvy,
geometrického plánu a uhradí poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
22/8 Zastupitelstvo obce Strání
ukládá starostovi odpovědět manželům J. a B. A. Květná na jejich žádost
o sjednání nápravy ve věci pozemků
parc.č. 2564/1 a 2564/32 v ulici Trávníky ve Květné
22/9 Zastupitelstvo obce revokuje
usnesení
zastupitelstva
obce
č. 21/14 ze dne 14. 12. 2017 - statut
fondu a zřízení peněžního fondu na
financování a obnovu vodohospodářské
infrastruktury Obce Strání
22/10
Zastupitelstvo
obce
schvaluje plán financování obnovy
vodovodu a kanalizace na roky
2017-2026
Antonín Popelka, starosta obce

Volby do zastupitelstev obcí
Volby do zastupitelstev obcí se uskuteční ve dnech 5. a 6. října 2018. V pátek bude hlasování probíhat v době od
14:00 hodin do 22:00 hodin. V sobotu
bude hlasování probíhat v době od 8:00
hodin do 14:00 hodin. Volební okrsek
č. 1 - budova Obecního úřadu, Na Kopci
321, Strání. Volební okrsek č. 2 - budova
Zámečku, nám. U Zámečku 71, Strání.
Volební okrsek č. 3 - Budova Mateřské
školy, Sídliště 920, Strání - Květná
Právo volit do zastupitelstva obce,
města nebo hlavního města Prahy
(právo volit ve volbách do zastupitelstva
obce upravuje zákon č. 491/2001
Sb., o volbách do zastupitelstev obcí
a o měně některých zákonů, ve znění
pozdějších předpisů v § 4) má občan
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obce za předpokladu, že jde o státního
občana České republiky, který alespoň
v den voleb, a konají-li se volby ve dvou
dnech, druhý den voleb, dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této
obci, městě nebo v hlavním městě
Praze přihlášen k trvalému pobytu, a
státní občan jiného státu, který v den
voleb, a konají-li se volby ve dvou
dnech, druhý den voleb, dosáhl věku
nejméně 18 let, je v den voleb v této
obci, městě nebo hlavním městě Praze
přihlášen k trvalému pobytu a jemuž
právo volit přiznává mezinárodní
úmluva, kterou je Česká republika
vázána a která byla vyhlášena ve Sbírce
mezinárodních smluv, (dále jen „volič“);
do zastupitelstva městského obvodu

Jak třídíme odpad

Od listopadu 2016 probíhá v naší obci
svoz tříděného odpadu, který je označen čárovými kódy. Pytle jsou sváženy v části Strání v úterý v sudý týden,
v části Květná ve čtvrtek v sudý týden.
Po svozu jsou pytle uloženy do haly
na sběrném dvoře. Poté následuje jejich vizuální kontrola a vážení. Bohužel
se často setkáváme s tím, že lidé do
pytlů shromažďují cokoliv a nejedná
se v těchto případech ani o plast ani
o papír.
Prosíme proto občany, aby tyto pytle
využívali pouze na vytříděný plast, papír
nebo plechovky. Dalším problémem je
hmotnost pytle. Nezapomínejte na to,
že hmotnost pytle s vytříděným plastem musí být mezi 2,5 až 4,5 kg, pytel
s vytříděným papírem nebo plechovkami mezi 5 až 10 kg. V případě, že bude
hmotnost pytle menší nebo naopak větší, nebudou vám přičítány ekobody, které budou vyhodnocovány na konci roku.
Posledním krokem po zvážení pytlů
na sběrném dvoře je jejich odvoz na
třídící linku do Uherského Brodu. Nejdůležitější informací pro obec Strání je
celková hmotnost vytříděného plastu
a papíru. Na základě množství vytříděného odpadu dostává obec Strání
příspěvek od autorizované obalové
společnosti EKO-KOM. Za tyto finance
můžeme nakoupit pytle na třídění odpadu a Vám občanům je pak můžeme
rozdávat zdarma. Za rok 2017 bylo vytříděno 61 tun plastových obalů, 53 tun
papíru. Díky Vám tak tento odpad nemusel skončit na skládce, ale mohl být
využit pro další zpracování a recyklaci.
Děkujeme všem, kteří se zapojili do systému zodpovědného nakládání s odpady v naší obci.
nebo městské části města se zvláštním
postavením (dále jen „územně členěné
statutární město“) anebo městské části
hlavního města Prahy má právo volit
ten volič, který je v den voleb přihlášen
k trvalému pobytu v tomto městském
obvodu nebo městské části.
Právo volit mohou občané jiných
členských států EU při volbách do zastupitelstev obcí na území ČR realizovat pouze tehdy, pokud jsou u místně
příslušného obecního úřadu zapsáni
v dodatku stálého seznamu voličů.

ZPRÁVY Z OBCE

Výpis usnesení 23. zasedání
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 25. 5. 2018

23/1 Zastupitelstvo obce bere na vědomí rezignaci zastupitele pana Ing.
Daniela Sedleckého, náhradníka paní
Mgr. Andrey Straussové a slib nového
člena zastupitelstva pana MUDr. Jakuba Popelky
23/2 Zastupitelstvo obce Strání
určuje ověřovatele zápisu pana Mgr.
Hynka Horňáčka a pana Karla Gryce,
zapisovatelku paní Ing. Dagmar
Novákovou, sčitatelku paní Mgr. Elišku
Málkovou
23/3 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda pan Ing. Martin Havlík, Ph.D.,
MBA, MSc., členové pan Antonín
Zámečník a pan Mgr. David Smetana
23/4 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje doplněný program 23. zasedání ZO
1. Slib nového člena zastupitelstva
2. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
3. Volba návrhové komise
4. Schválení programu
5. Zpráva o činnosti rady obce
6. Rozpočtové opatření č. 4/2018
7. Obecní pozemek
8. Odkup pozemků parc.č. 6585/9
a 6585/18
9. Veřejnoprávní smlouva - FC Strání
10. Veřejnoprávní smlouva - ZO ČSV Strání-Květná

11. Žádost o neinvestiční dotaci –
Lyžařský klub Strání-Květná
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr
23/5 Zastupitelstvo obce Strání
bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce
23/6 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje
rozpočtové
opatření
č. 4/2018 dle návrhu
23/7 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje prodej části pozemku parc.
č. 6788 v k.ú. Strání ve vlastnictví obce
Strání o výměře 30 m² za cenu 500 Kč
za 1 m² společnosti E.ON Distribuce,
a.s. F.A.Gerstnera 2151/6, České Budějovice. Kupující na své náklady zajistí
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad
do katastru nemovitostí
23/8 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje odkup pozemků parc. číslo
6585/9 v k.ú. Strání o výměře 31 m²
a parc. číslo 6585/18 v k.ú. Strání
o výměře 16 m2 ve vlastnictví paní I.Z.
Karviná za cenu 100 Kč za 1 m². Kupující
na své náklady zajistí vyhotovení
kupní smlouvy, geometrického plánu
a uhradí poplatek za vklad do katastru
nemovitostí.
23/9 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje
neinvestiční
dotaci

Návrh odpočinkového místa „Cicůrek“

Obec Strání ve spolupráci s Lesy ČR připravují úpravu okolí pramene na naučné
stezce Květná. Vítané jsou připomínky a náměty (vodarna@strani.cz).

pro FC Strání ve výši 250 000 Kč
a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí
neinvestiční dotace z rozpočtu obce
Strání č. 20/2018 uzavřenou s FC Strání
23/10 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje neinvestiční dotaci pro
ZO ČSV ve výši 55 000 Kč a veřejnoprávní smlouvu o poskytnutí neinvestiční dotace z rozpočtu obce Strání
č. 31/2018 uzavřenou s ZO Českého
svazu včelařů Strání-Květná
23/11 Zastupitelstvo obce Strání
ukládá starostovi, aby ve spolupráci
s Lyžařským klubem Strání - Květná,
z.s. podnikl nezbytné kroky ke zpracování ověřovací studie na možné umístění vodního zdroje pro zajištění umělého
zasněžování lyžařského svahu
Antonín Popelka, starosta obce

Adam Plachetka
koncert ve Strání

Dovolte mi, abych poděkoval
organizátorům za krásný kulturní
zážitek v podobě koncertu předního
zpěváka vídeňské opery pana Adama
Plachetky na Zámečku ve Strání.
Pěkným nápadem bylo dramaturgicky
zkombinovat tento klasický žánr
s vystoupením domácích sborů Netáty
a SNU, sólistkou Natálkou Bruštíkovou
a cimbálovou muzikou Strýci ze Strání.
Při koncertu zazněly slavné operní árie,
světové hity a krásné straňanké písničky.
Diváci i z řad vídeňských hudebních
ikon mohli obdivovat na vlastní oči
straňanský šavlový tanec Pod šable.
Pan Plachetka si uprostřed své tour
po světových metropolích udělal
místo pro ještě světovější Strání,
za což mu patří velký dík. Výdělek
z koncertu, který finančně podpořila
i obec Strání, byl věnován pro účely
DPS Strání a symbolický šek převzala
vedoucí DPS paní Mirka Havlíková.
Moc děkuji organizátorům a tvůrcům
myšlenky Petru Houšťovi a jeho zeti
Thomasi Dänemarkovi, jejich rodinám
a zaměstnancům Charity Uherský Brod
za výjimečný a světový hudební zážitek.
Antonín Reňák, místostarosta
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ZPRÁVY Z OBCE

Výpis usnesení 24. zasedání
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 27. 6. 2018

24/1 Zastupitelstvo obce Strání
určuje ověřovatele zápisu pana Ing.
Martina Havlíka, MBA, MSc. a pana Ing.
Antonína Reňáka, zapisovatelku paní
Mgr. Elišku Málkovou, sčitatelku paní
Ing. Michaelu Luzarovou
24/2 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje návrhovou komisi ve složení:
předseda pan Antonín Zámečník, členové pan MUDr. Vladimír Luzar a pan
Karel Gryc
24/3 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje doplněný program 24. zasedání zastupitelstva obce
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Určení počtu zastupitelů na volební
období 2018-2022
5. Zpráva o činnosti rady obce
6. Zprávy výborů finančního a kontrolního
7. Obecní pozemky
8. Dar pro DTJ Květná
9. Závěrečný účet a účetní závěrka za rok
2017
10. Zmařené investice
11. Zrušení přecenění majetku reálnou
hodnotou
12. Různé
13. Diskuze
14. Závěr
24/4 Zastupitelstvo obce Strání
stanovuje v souladu s § 67 zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), v platném znění, počet členů ZO na
další volební období na 15 členů
24/5 Zastupitelstvo obce Strání
bere na vědomí zprávu o činnosti rady
obce

24/6 Zastupitelstvo obce Strání
bere na vědomí zprávu o činnosti finančního výboru
24/7 Zastupitelstvo obce Strání
bere na vědomí zprávu o činnosti kontrolního výboru
24/8 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje prodej části pozemku ve
vlastnictví obce Strání parc.č. PK
6224/1, nově vzniklý pozemek parc.č.
6224/214 v k.ú. Strání o výměře
137 m² za cenu 40 Kč za 1 m² panu
L.Z., Strání. Kupující na své náklady
zajistí vyhotovení kupní smlouvy,
geometrického plánu a uhradí poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
24/9 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje prodej části pozemku ve
vlastnictví obce Strání parc.č. PK
6224/2, nově vzniklý pozemek parc.č.
6224/216 v k.ú. Strání o výměře
76 m² za cenu 40 Kč za 1 m² panu
V.M., Strání. Kupující na své náklady
zajistí vyhotovení kupní smlouvy,
geometrického plánu a uhradí poplatek
za vklad do katastru nemovitostí.
24/10 Zastupitelstvo obce Strání
odkládá prodej části pozemku ve vlastnictví obce Strání parc.č. PK 924 v k.ú.
Strání.
24/11 Zastupitelstvo obce Strání
ukládá Radě obce vypracovat kritéria
pro prodej obecních pozemků v areálu
bývalého statku Strání
24/12 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje přijetí daru, a to pozemek
parc.č. 937 od firmy Vastap 7, s.r.o., Padělky 744, 687 65 Strání, IČ: 63492962,
dle přílohy

24/13 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje majetkoprávní vypořádání
pozemků v rámci stavby „Silnice
III/4983: Strání“ a „Silnice III/4984:
Strání“ v k.ú. Strání, dle přílohy
24/14 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje nepeněžní dar pro DTJ Květná, Slovenská 440, 687 66 Květná pro
naplnění bazénu vodou na koupališti
ve Květné do kapacity 1500 m³ (vodné
+ stočné) - sezóna 2018
24/15 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje závěrečný účet za rok 2017
včetně Zprávy č. 354/2017/IAK o výsledku přezkoumání hospodaření obce
Strání za rok 2017
24/16 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje v souladu s § 4 odst. 8
písm. w) zákona č. 563/1991 Sb.,
o účetnictví, ve znění pozdějších
předpisů a § 84 odst. 2 písm. b) zákona
č. 128/2000 Sb., o obcích, ve znění
pozdějších předpisů účetní závěrku
za rok 2017 (Inventarizační zpráva,
Rozvaha, Výkaz zisku a ztráty, Příloha)
24/17 Zastupitelstvo obce Strání
schvaluje odpis zmařených investic
v celkové výši 284.760,- Kč
24/18 Zastupitelstvo obce Strání
odkládá převod DHM určeného
k prodeji (byty) oceněného reálnou
hodnotou na 2.303.598,70 Kč zpět
na účet 021 – Stavby v majetku obce
(tj. majetek neurčený k prodeji) na příští
zasedání ZO
Antonín Popelka, starosta obce

Průzkumné vrty u úpravny vody v Ořechové 2018-2019

Od poloviny června probíhají práce na
projektu – „Získání nových zdrojů podzemní vody pro obec Strání“.
Důvodem je akutní nedostatek v zásobování obyvatel pitnou vodou v odpovídající kvalitě.
V současnosti je jediným zdrojem
pro obec Strání odběr povrchových vod
z jímacího objektu na Sviňárském toku
(kousek nad Cicůrkem). Poslední suché
roky však ukazují, že i pod Javorinským
pralesem mohou potoky vyschnout.
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Projekt bude probíhat ve dvou etapách. Nejprve se realizují nové hydrogeologické vrty včetně čerpacích zkoušek
a pak bude následovat napojení nových
zdrojů na stávající vodárnu a vodovod.
Odhadované náklady cca 3 mil. Kč
a získaná dotace z Ministerstva ŽP cca
2 mil. Kč.
Radka Breznická, vodní hospodářství

FARNOST

Zapomenuté výročí
V letošním roce je to devadesát let, co
nám začala sloužit naše „Zlatá kaplička“.
Protože jsem od padesátých let až do divadelního důchodu ve Dvoraně působil,
není mi ani dnes její osud lhostejný. Reaguji také na článek paní J. Zámečníkové
v loňském Zpravodaji, kde popisuje stav
Dvorany po devadesáti letech. Překvapením pro mě bylo, že pisatelka není původem Straňanka, a přesto jí osud Dvorany
není lhostejný. A to neví, v jakých náročných podmínkách se Dvorana budovala.
Tímto chci vzdát hold a uznání těm,
kteří se o její stavbu zasloužili, ale i těm,
kteří ji v dalších, ne vždy lehkých letech,
udržovali.
Začátky vzniku Dvorany jsem čerpal
převážně z Farní kroniky a dalších dochovaných archiválií.
Kulturu v minulém století řídili na vesnicích převážně velebný pán a řídící učitel. Nejinak tomu bylo i ve Strání. U nás
v té době vykonávali duchovní činnost
pan farář P. Stanislav Spáčil a kaplanem
byl P.Jan Novotný. Ten od začátku pů-

sobení ve Strání (1913) věnoval veškerý svůj volný čas k utváření kulturního
a sportovního života v obci. Založil první čtenářský kroužek. Byl členem rozvíjejícího se divadelního spolku. Založil
katolickou tělovýchovnou jednotu Orel,
jejímž prvním předsedou byl Jan Novák.
Bylo vybudováno hřiště za farou, kde se
mimo jiné v letním období pořádaly orelské akademie od žáků až po dospělé
(viz foto). Pro tuto činnost však bylo zapotřebí vybudovat důstojné místo, o které usilovala zdejší katolická omladina.
V neděli 11. 6. 1925 bylo
na členské schůzi Lidové strany na
Pálenici navrženo, aby se v obecním
zastupitelstvu projednala možnost
postavení kulturního stánku. Na základě
toho byl založen spolek „Lidová jednota“
a jejím prvním předsedou se stal pan
kaplan Novotný. Již nezůstalo jen u slov
a na valné hromadě Lidové jednoty
10. 1. 1926 bylo usneseno, že se Lidový
dům postaví. Myšlenka toť vznešená –
chybělo však to podstatné – finanční

1. hřiště za farou - cvičení dorostenek při Orelské akademii (1935)
2. fotografie ze hry Kristus vítězí - režie Josef Reňák (1938)

prostředky. Podle předběžných odhadů
předpokládaná částka na jeho výstavbu
se odhadovala na sto třicet tisíc korun.
Přitom v pokladně Lidové jednoty nebyla
ani koruna a obecní úřad na tom nebyl
o mnoho lépe.
Jak se dál ve Farní kronice píše, tuto
nevděčnou a náročnou úlohu na sebe
vzali naši duchovní. Po několika bezesných nocí a vyjednávání došli k těmto
závěrům: farní úřad má k dispozici částku třicet tisíc korun. Je to zůstatek vyúčtování po stavbě kostela (1909-1911)
a milodary od farníků. Druhým dárcem
byla zdejší Reifeisenka. Ta se zavázala
pro začátek přispět částkou dvacet tisíc
korun. Tato „povinnost“ peněžního ústavu byla i proto, že ji v roce 1890 založil
tehdejší farář ve Strání P. Alois Zlámal.
Třetím a tím i největším donátorem byl
sám pan kaplan Novotný. Ten na výstavbu Dvorany obětoval všechny dosavadní
osobní finanční úspory a dědictví po rodičích - celkem šedesát tisíc korun. Jak
je v kronice dále poznamenáno, naši duchovní si dali heslo: Železo se má kouti,
dokud je žhavé a s pomocí Boží bylo přikročeno k dílu.
Většina našich občanů se však k této
stavbě stavěla odtažitě. Nevěřila v její realizaci až do 25. 3. 1926, kdy se začalo
s vyrovnáváním terénu a byl vyměřen
půdorys stavby. Aby se co nejefektivněji
vynakládalo se skromnými finančními
prostředky, tento úkol si na sebe vzal
pan kaplan Novotný. V jedné osobě byl
vším: projektantem, stavitelem, stavebním dozorem, ekonomem. Všechny práce, na kterých se podíleli naši občané,
byly finančně vyrovnány. Začalo se s lámáním kamene v katastru obce, přivezlo
se vápno, cement, cihly a štěrk.
Samotná stavba byla zahájena
11. 5. 1926. Počasí v tomto roce bylo
velmi příznivé, a proto hrubá stavba
byla ukončena 13. 11. 1926. Mezi tím
však nastala situace, že byl pan kaplan
přeložen do Boršic. Za měsíc se však
musel vrátit. Důvod? Byl duší celé stavby
a bez něho by dílo nebylo dokončeno.
V dalším roce byla stavba zastřešena
a provedeny vnitřní práce. Ty probíhaly
nadále pod dozorem pana kaplana
natolik koordinovaně, že Dvorana
byla slavnostně posvěcena děkanem
Jaroslavem Hlobilem 18. 9. 1927 za
Dokončení na druhé straně >
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účasti představitelů církve, obecního
zastupitelstva a veřejnosti.
Při stavbě bylo použito 335 metrů
krychlových kamene, 117 metráků vápna, 150 metráků cementu, 9 550 kusů
cihel, 157 metrů krychlových písku a 70
metrů krychlových štěrku. Celkové náklady na výstavbu činily 125 161 korun.
Teď už nic nebránilo tomu, aby se do
Dvorany z provizorních podmínek přestěhoval divadelní spolek. Měl zde svůj
koutek i čtenářský spolek. A co dnes se
už téměř neví, rozvinula se i zde sportovní činnost Bylo zakoupeno gymnastické
nářadí (bradla, hrazda, kruhy, kůň) a každou sobotu se zde v zimním období cvičilo od žáků až po dospělé. Pan kaplan
si na sebe vzal půjčku a zakoupil potřebné dechové nástroje pro chlapce, kteří
měli zájem o hudbu. Zajistil učitele, který
docházel z Horního Němčí. Tak vznikla
nová dechová hudba „Omladina“. Tu pak
několik let vedl tehdejší varhaník Josef
Jurtík č. 23.
Pan farář Spáčil však trval také na
tom, a to i osobně kontroloval, aby uživatelé Dvorany dodržovali elementární
křesťanské zvyklosti. Nedovolil též, aby
se zde hrálo divadelní představení s protináboženskou tematikou.
Dvorana plní svůj účel, ale co sport
v letním období? Orelské hřiště za farou
je malé a stávající nesplňuje objektivní
podmínky při soutěžích. Pan kaplan přišel s plánem vybudovat nové hřiště v katastru Zelnice přibližně tam, kde dnes
stojí ZDŠ. Hlavní důvod, proč vybral tuto
lokalitu, byl ten, že tamější poměrně rovný terén z hlediska nákladů nepotřeboval
moc povrchových úprav. Připomínám,
že v té době nebyla potřebná stavební
technika jako dnes a že všechny práce
se musely vykonávat ručně. Pozemky,
kde mělo být hřiště vybudováno, ale byly
v soukromém vlastnictví našich občanů.
Naši duchovní proto navrhli toto řešení:
církev dá k dispozici potřebné pozemky
na hřiště. Ty byly ale v jiné lokalitě, ale ve
stejné bonitě. K realizaci však už bohužel nedošlo.
Pan kaplan byl některými našimi občany – slušně řečeno uznán „za nežádoucího“ a po dvaceti třech letech působení ve Strání byl 22.11.1936 přeložen
do Želče na Hané.
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Petr Bruštík

Novinky z knihovny
Beletrie:

Dětská literatura:

Útěk: psychothriller - Taylor, C.L.,
Láska z Orientu - Cartland, B
Mezi životem a smrtí - Zieglerová, K
Šťastně až do smrti - Ekberg, A
Všichni dospělí - Attenberg, J
Vytoužené dítě - Chidgey, C
Život bez tebe - Marsh, K
Jsi jako slunce - Keleová – Vasilko, T
Kamkoli půjdeš - Way, C
Když Anna zmizela - Lake, A
Od srdce: fejetony - Fousek, J
Hon na mrtvého - Weaver, T
Otevřený hrob: případy - Marsons, An
Štěstí: a křivolaká cesta - Harpham, H, E,
Samorostka - Mlynářová, M
Co Alice neřekla - Cotterell, T.A.
Vina: islandská krimi - Arnaldur, I
Přítelkyně - Frances, M
Bílá tma - Hamerová, Z
Nebe je naše - Allnutt, L
Casanova a jeho utajená Lynn - Davis, Bar
Co zbylo z mojí sestry - Ellwood, N
Obchodník - Grisham, J
Tváře noci - Jackson, C
Zlomení andělé - Liviero, G
Nightingale Way - Young, S
Moje milá smrti - Hurdová, V
Krkavčí matka? - Hurdová, V
Dědina, pole, závist - Dvořáková, P
Loutkář - Cole, D
Nezvaný host - Robertsová, N
Bezbožník - Carlin, L
Kopačky a zlatokopky - Macho, M
Holčička, která milovala - James, P.D
Anna Lucemburská - Whitton, H
Ďábelský vévoda - Enoch, S
Italské radosti - Haran, M
Nebe voní tebou - Hrášková, E
Porušený slib - Quick, A
Zapomenuté příběhy - Jilík, J
Dobrý manžel….který - Jakoubková, A
Chytrá žena pro manžela - Jakoubková, A
Služebná a vrah - Thomas, S
Cesta k vykoupení - Ballantyne, L
Ohnivý ostrov - Freeman, K
Vešla do moře 2 - Douglas, H
Zlověstné vlny 3 - Douglas, H

Dívka, která upíjela - Barnhill, K
Proč není tučňákům - Hanáčková, P
Pohádky před spaním - Klitzing, M
Kočičí pohádky - Pospíšilová, J
Nevinná lavina - Březinová, I
Čertí babička - Gecková, I
Týden mezi indiány - Pospíšilová, J
Už nechodím na nočník - Van Genechten, G
Josífku, k noze! - Krolupperová, D
Zachraňte kocourka - Vernerová, P
Zajíček a tchoř - Burešová, J

Naučná literatura:
Bláznivá věda
Tajemství bohyní - Hela, V
Chřiby záhadné a mytické 12 - Žižlavský, B
Cesty dětí do staletí 3 - Schwabiková, K
Hrady a jejich záhady - David, P

Marcela Schönbaumová, knihovnice

KNIHOVNA a IC

Slavnostní
1. Probouzení
Beseda o bylinkách
10. dubna 2018 se uskutečnipasování prvňáčků brouků a berušek Vla úterý
v multifunkčním sále beseda o byVe středu 13. června 2018 se v parném
dopoledni již tradičně konalo Pasování
prvňáčků na čtenáře knihovny. Královna Elizabeth přivítala všechny přítomné prvňáčky a jejich paní učitelky Mgr.
Radku Popelkovou a Mgr. Jarmilu Málkovou. Představila jim pana krále Knihomila, který přijal naše pozvání a přijel
ze země písmen a knih. Role Knihomila se zhostil náš pan starosta Antonín
Popelka. Slavnostního okamžiku se
zúčastnila i paní ředitelka ze ZŠ a ZUŠ
Strání Mgr. Iva Stupková a zástupkyně
Mgr. Marie Šimková. Po krátkém programu, během něhož děti předvedly
svou znalost abecedy a čtenářskou dovednost, jsem se přesvědčila o tom, jak
dětem jde čtení a zda jsou připraveny
k samotnému pasování. Také měly za
úkol přečíst čtenářský slib.
Po složení rytířského slibu prvňáčci
poklekli před královnou Elizabeth a před
králem Knihomilem. V tomto okamžiku
se stali čtenáři knihovny Strání. Od krále
Knihomila dostali pasovací listinu, průkaz čtenáře a knihu z projektu Bráchova
bota od spisovatelky Evelíny Koubové.
Také nechyběly malé drobné dárky
a malá sladkost.
Celkem bylo pasováno 31 dětí. Měly
to za odměnu, že už zvládají skoro celou abecedu, že přichází chvíle, kdy
začínají samy číst, kdy se jim otevírá
svět ukrytý na stránkách knih a nastává
doba pro návštěvu knihovny.
Všem prvňáčkům přeji hodně pěkných chvilek se zajímavými knížkami.
Nechť je jim kniha moudrým rádcem!
Na závěr bych chtěla poděkovat paní
učitelkám Popelkové a Málkové za pěknou spolupráci s knihovnou, velké díky
patří také panu starostovi, paní ředitelce a paní zástupkyni za to, že si udělali
na chvíli čas, a přišli dětem zpříjemnit
tak slavnostní dopoledne.

Milí čtenáři, na to, že v listopadu uspáváme brouky a berušky během Lucerničkového průvodu jste si už za desítku
let zvykli, ale probouzení tu ještě nebylo. Nápad vznikl na lucerničkách na
podzim a beruška Baruška a brouk Míla
se dohodli, že udělají na žádost těch
nejmenších i jarní akci. Ve čtvrtek 3. 5.
se v lyžařském areálu ve Štrbáni sešlo
několik desítek dětí i rodiču a byli zvědaví, co se tu bude dít...
Brouk Míla chrupal v lese a o jaru
se mu jen zdálo! A tak si vzala beruška
na pomoc děti a šly ho do lesa najít...
a opravdu, spal si na paloučku a chrápal, jako když se dřevo řeže. Říkankou
jsme ho probudily a do jara přivítaly.
Pro děti byly připraveny jednoduché
úkoly a kvízy, holky pletly věnečky z
pampelišek a kluci lechtali brouka na
obrovském břichu. Každý doslal pití,
bublifuk a sladkost. Opékali jsme špekáčky, hrálo se na kytaru a bylo veselo.
Byl to příjemný podvečer plný dětské
radosti, smíchu, bublinek a dovádění
v přírodě! Jsme rádi, že jste přišli a za
všechny, kreří s akcí pomáhali (Miloš,
Marci, Radka, Laďa, Pepa, Daška, Marky, Beatka, Natálka, Amálka) věřím, že
se vám s námi líbilo. Za chatu a přípravu areálu děkuji klubu Lyžaři Strání-Květná. Třeba se „Probouzení“ stane
novou jarní tradicí.

Barbora Macková à la beruška Baruška

linkách s paní Vlastou Ondrovou. Na
podzim měla beseda velký úspěch,
tak jsem uspořádala jarní besedu, která byla zaměřena na očistu těla. Paní
Ondrová přivezla s sebou čerstvě natrhané bylinky, např. kopřivu, břízu, petrklíče a také chutný, ale i léčivý medvědí
česnek.
„Po dlouhé zimě nenajdete nic lepšího, ostatně i medvědi to věděli a na jaře
si rádi pochutnávali na lánech zelených
výhonků. Kromě pořádné porce vitamínů vám konzumace medvědího česneku přinese nižší krevní tlak, odhleníte se
a důkladně pročistíte celý organismus
včetně žaludku, střev, ledvin a krve“.
Některé bylinky jsme si uvařili a během besedování popíjeli. Při popíjení
nám paní Ondrová povyprávěla o sběru léčivých bylin, o správném sušení
a zpracování. Doporučila nám vhodné
byliny na různé nemoci a také prozradila něco ze svých bylinných receptů.
Během večera mohli návštěvníci ochutnat různé bylinné čaje. Také nechyběla
prezentace a ukázka všech bylinek, které rostou v blízkosti Bílých Karpat. V závěru besedy došlo k zajímavé výměně
bylinkářských zkušeností a rad.
Na závěr si návštěvníci odnesli do
svých domovů medvědí česnek, který
natrhala paní Vlasta Ondrová.
Beseda měla velký úspěch a protáhla
se do pozdějšího večera.
Marcela Schönbaumová, knihovnice

Marcela Schönbaumová, knihovnice

15

KNIHOVNA a IC

Ukliďme Česko 2018 Štrbákovec B.O.S.K.Y.
V sobotu 7. dubna jsme vyrazili uklízet
Česko a hlavně naše blízké okolí. Zapojili jsme se do celorepublikové akce
– „Ukliďme Česko“. Všude visely výzvy,
podmínky a místa srazů. Účastníci měli
k dispozici pytle, pracovní rukavice i vozidlo na přepravu. Bohužel se nás moc
nesešlo. Proč? To netuším. Ale Ti, kteří
se přidali a zapojili do uklízení, svého počínání určitě nelitovali. Skupinka ze Květné čítala 8 dospěláků a 4 děti a ve Strání
u kostela nás čekala skupinka 3 dospělých a 4 dětí. Uklidili jsme úsek kolem
silnice č. 54 od vrcholu Hrabiny les po
obou stranách a taky cestu směrem na
Březovou od nového hřbitova. Dohromady obě skupiny nasbíraly 22 pytlů
odpadu, několik kilo železa, skla a dokonce byla nalezena i mina z 2. sv. války
a 2 injekční stříkačky (v lese na Hrabině).
Moc děkuji všem, kteří se do této akce
zapojili a pomohli uklidit kus přírody
Bílých Karpat. Příští rok se připojíme
zas a doufám, že bude větší zájem ze
strany Vás – široké veřejnosti, spolků,
zájmových skupin aj. Budu se těšit na
spolupráci.
Ještě chci touto cestou pochválit paní
učitelku Šimkovou s jejím týmem, kteří
se do akce zapojili o dva týdny později –
ke Dnu země. S žáky základní školy prošli a uklidili turistické stezky kolem Strání i Květné, koryto potoka a okolí školy.
Moc všem zapojeným děkujeme, společně jsme uklidili KUS našeho Česka!
Barbora Macková, organizátorka akce

Tak zněl název zbrusu nové akce, která
se konala v sobotu 2. června a v neděli 3. června v rámci celoslovácké akce
„Víkend památkových domků na Slovácku“. Byly to takové dny otevřených
dveří, vrat a bránek ve všech domečkoch v okolí – Březová, Komňa, Nivnice, Dolní Němčí, Vlčnov a jinde jste se
mohli zdarma podívat, jak se dřív žilo.
Památkový domek Štrbákovec i sousední Kohnovec v centru obce Strání
byl otevřený pro širokou veřejnost od
10:00 – 17:00 hod. Po oba dny jsme
byli vy i my na boso a zájemci tak procházeli oba domečky. Kdo chtěl naboso
zažít víc, dostal úkol poslepu uhodnout,
po čem to šlape... jen málo kdo uhodl,
že se mu bosé nohy noří do pohanky,
už trochu víc jich uhodlo obilí a největší úspěch zaznamenala fazole. Tu
uhodly i děti. Ty si za odměnu mohly
vyrobit suvenýr v podobě magnetky, či
odznaku s folklor. tématikou. Růženka
z obchůdku Domácí štěstí mi zapůjčila
krásný proutěný kočárek, který u malých dětí slavil velký úspěch, moc díky
za půjčení. V neděli odpoledne se to na
Štbákovci začalo hemžit dětmi ze dětského souboru JAVORINKA a kolem
15 hod začal malý kulturní program na

plácku vedle domečků. I holky to vzaly
vážně a tančily na boso. Spousta rodičů a dětí byla uvnitř na Šrbákovci poprvé. Líbila se jim pohodová atmosféra
a příjemný chládek v obou domečcích.
V Kohnovci to vonělo čerstvě upečenýma oplatkama od tetinky Štěpánových
a chutnal se i bělokarpatský med. Katka
Nuzíková dětem pomáhala s výrobou
magnetek a odznáčků. Na Štrbákovci
probíhala ukázka i nácvik vázání šátků
a šatek, zájem straňaských gazdinek
byl veliký. Děkuji Katce Myšinské (malé
i velké), Marušce Múčkové za profesionální ukázku a velmi zasvědcené povídání. Díky patří taky Věrce Hlouškové
a Marušce Otte a Aničce Přikrylové za
vystoupení a doprovod dětí z Javorinky.
Katce Nuzíkové a paní Tomanové za
milou spolupráci a chlapom z MHáčka
a panu Zámečníkovi za pomoc s příopravou místa. Štrbákovec navštívilo v těcho dvou dnech kolem 200 lidí
a všem se akce moc líbila. Bylo tu i 23
přespolních a Ti byli z místa i nápadu
chodit bosky moc mile překvapeni.
Barbora Macková
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Na rovník přímo
do Ekvádoru

Byli jste už na rovníku? My ano a s námi
všichni, kdo si přišli poslechnout povídání Radky a Laďi Breznických ve
čtvrtek 26. dubna 2018 do sálu vedle
infocentra. Dobrodružné povídání doplněné stovkou krásných fotek nás
zavedlo do vzdálených míst Ekvádoru.
Co se tam jí? Jak se místní lidé oblékají? Čím se živí? Jakou mají povahu? To
vše a mnohem více jsme se dozvěděli.
Na besedu přišlo přes 30 posluchačů
a všichni se po dvou hodinách loučili
plni dojmů a nových znalostí. Brezničtí nám dokonce přivezli ukázat originál
ze skla vyrobeného auta Tatra, kterým
Zikmund a Hanzelka procestovali právě Ekvádor, a celou latinskou Ameriku.
Mají ho připravené jako dárek panu Zikmundovi k 99. narozeninám. Děkujeme
manželům Breznickým za čas strávený
v naší společnosti. Byla to moc příjemná cestovatelská beseda.
Barbora Macková

Sportujeme…

Jaro 2018 bylo ve sportu pro naše žáky
opět velmi úspěšné. Kluci z druhého
stupně se zúčastnili okresního kola ve
volejbale, kde předvedli, že umí mnohem víc než jen odpinknout míč.

Tradiční setkání
zastupitelů MBK

Každým rokem si přijedou předat své
zkušenosti a přátelská pozdravení
zastupitelé
všech
obcí
našeho
Mikroregionu Bílé Karpaty. Ani tento
rok to nebylo jinak. V pátek 15. června
2018 jsme se sešli v kultruráku obce
Dolní Němčí, která letos vyhrála soutěž
Vesnice roku Zlínského kraje a získala
zlatou stuhu. Na setkání byli pozváni
všichni současní zastupitelé obce
Strání, kterých je 15. Jako organizátorka
tohoto
setkání
musím
smutně
konstatovat, že za obec Strání nás
jelo pouze 5 z toho jen 2 zastupitelé.
Mezi hosty byli p. senátor Valenta
a p. senátor Kunčar, manageři z Místní
akční skupiny Východní Slovácko aj.
Kulturní program zajistila CM Strýcí
ze Strání, děkujme za reprezentaci. Za
rok se sejdeme ve Strání, těšíme se na
nově zvolené zastupitelé, kteří určitě
rádi přijdou.
Barbora Macková

Žáci z prvního stupně se pak
v dubnu utkali v okresním kole ve
vybíjené. I když se nedostali na první
tři postupová místa, byli pro ostatní
družstva rovnocenným soupeřem.

Květen proběhl ve znamení McDonald´s Cupu. Mladší i starší žáci dosáhli velkého úspěchu. Podařilo se jim
postoupit z okrskového kola v Uherském Brodě do okresního kola v Uherském Hradišti. Byli jsme jedinou školou
z Uherskobrodska, z níž postoupili do
okresu oba týmy. V Uherském Hradišti
pak obsadili obojí pěkná 5. místa. Poděkování za reprezentaci patří nejen fotbalistům, ale také trenérům a rodičům,
kteří je v soutěži podpořili.

Největší úspěch jsme pak dosáhli v atletické soutěži O pohár starosty
Uherského Brodu. V kategoriích jednotlivců získali žáci 7 medailí: Lukáš
Zámečník 1. místo za běh na 60 m a 3.
místo za skok z místa, Michaela Dzuráková 2. místo za skok z místa, Tereza Knotová 3. místo v běhu na 60 m,
Viktor Želibabka 1. místo v běhu na 60
m. Mimo družstvo ještě Filip Flekač 3.
místo v běhu na 60 m a Filip Pavlovič
ve skoku dalekém. Družstvo se celkově umístilo na 3. místě ze 16 družstev.
Stejně jako vloni jsme dokázali, že straňanští atleti patří mezi favority. Nejméně jednu medaili si tak odnesl každý závodník. Všem žákům patří velká
pochvala.
Libuše Želibabková
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Zprávička
ze školky

Fotbalistům skončila sezóna…

Uplynulý školní rok byl v obou našich
školkách plný pohádek. Téma 1. roku
TVP bylo: „V pohádce hledám bezpečí,
sbližujmese“.
Po celý rok jsme si povídali pohádky,
hledali v nich dobro a ponaučení. Pohádky jsme si i hráli a ke hříčkám vyráběli různé kulisy. Namalovanými obrázky z pohádek jsme si vyzdobili školky.
Pohádky nám vyprávěly nejen p. učitelky, ale v zimních měsících nám je přišly číst i babičky. Na výletě v Miloticích
jsme se proměnili v prince a princezny
a moc jsme si užili přijetí u paní kněžny.
V červnu jsme se slavnostně rozloučili s předškoláky – ve Strání s třinácti,
ve Květné s osmi. Všem přejeme ve
škole hodně štěstí, a aby jejich další
krok byl velkou zábavnou hrou plnou
úspěchů a radostných zážitků.
V průběhu roku jsme měli spoustu
různých akcí. Za veškerou pomoc moc
děkujeme místním hasičům, mysliveckému spolku Javorina, sdružení Smedoma, OÚ Strání, rodičům a všem příznivcům Mateřské školy Strání, Květná.
Jarmila Zetíková
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Jarní část a tím celá sezóna 2017/18
našim fotbalistům skončila. Byla
z pohledu klubu určitě neobyčejná a
v konečném bilancování také zřejmě
nejúspěšnější v historii klubu. Bez přehánění. Jen si to vezměme popořádku.
„A“ mužstvo se zachránilo jako nováček
v Moravsko-slezské divizi, „B“ mužstvo
postoupilo do okresního přeboru, dorost postoupil taktéž až do krajského
přeboru, velmi dobře si vedli ve svých
soutěžích žáci i přípravky.
Tentokráte začněme od prvního mužstva. Naše áčko jako nováček skončilo
v Moravsko-slezské divizi sk. D na 13.
místě, což musíme v našich podmínkách považovat za velký úspěch. Udržet se v této soutěži nebyl jednoduchý
úkol, který před mužstvem na začátku
sezóny stál. Ukázalo se, že tuto soutěž
hrají převážně velmi vyspělá mužstva
z větších měst, obvykle sestavená z odchovanců akademií, kde převážná většina hráčů má svou kvalitu. Byla to pro
nás velká zkušenost na všech úrovních
počínaje hráčské přes funkcionářskou a
konče fanouškovskou. Po podzimní sezóně, kdy jsme si vybírali nováčkovskou
daň, nastalo před jarní částí posílení
mužstva o několik hráčů, čímž došlo
k hernímu zlepšení. Zejména v několika
domácích zápasech (se Žďárem n. S.,
Havl. Brodem, Rosicemi, Třebíčí) hoši
předvedli pěkný fotbal potvrzený ziskem bodů, což nám v konečném součtu stačilo k záchraně v soutěži. Je ale
škoda a na zamyšlenou, jak pracujeme
s některými hráči, kteří od nás po půlsezóně odchází… Časté obměny kádru
nejsou dobrou vizitkou pro klubové vedení. Fanouškům určitě utkví v paměti
hráči jako Dávid Copko a Pentecost Ikedinachi Obiechina, kteří nám v záchraně soutěže hodně pomohli. V krátké
letní pauze před klubovým vedením vyvstalo rozhodnutí o dalším sportovním
vývoji klubu. Po zralé úvaze bylo rozhodnuto se v nastávajícím ročníku opět
přihlásit do MSD sk. D. Situace nebude
v krátké letní pauze jednoduchá zejména s ohledem na doplnění mužstva tak,
abychom v soutěži hráli opět důstojnou
roli i s ohledem na skutečnost, že u
mužstva skončil po úspěšné éře trenér
Zdeněk Šebesta, kterému nevyšlo nové
angažmá ve Slavičíně. Za dlouholeté
trenérské působení u nás je potřeba

Zdeňkovi poděkovat, zaslouží si to. Novým trenérem bude Igor Gučík ze Slovenska, který je většině znám ze svého
hráčského působení v našem klubu,
a má velké trenérské zkušenosti hlavně
u mládeže. Přejeme mu v jeho činnosti
hodně štěstí, podporu hráčů a fanoušků, kterou bude jistě potřebovat.
Dalším týmem, o kterém se zmíním,
je mužstvo dorostu. Podařil se mu husarský kousek a hoši suverénně zvítězili
v tabulce Krajské soutěže sk. B, a tím
postoupili do Krajského přeboru!! Mužstvo kolem bratří Čaňů se formovalo
už minulou sezónu, chlapci dozráli a ve
většině zápasů předvedli pěkný kombinační herní projev a soupeře jasně
přehrávali. Soutěž vyhráli s obrovským
náskokem 19 bodů, přičemž o postupujícím bylo jasno 6 kol před koncem! Poděkování patří v prvé řadě všem chlapcům, dále trenérovi Víťovi Bělohlávkovi,
vedoucím mužstva Juraji Dubovému,
a též Standovi Kolajovi alias Zengovi,
bez jejichž pomoci by se tak pěkný výsledek nepodařil. Krajský přebor Zlínského kraje je prestižní soutěž, jejíž kvalita je vyšší než stávající krajská soutěž.
Budou k nám jezdit týmy s dlouholetou
koncepční prací s mládeží, a tak přejeme chlapcům, aby se i v této soutěži
dobře adaptovali a dobře reprezentovali
straňanský fotbal. V mužstvu ukončili
činnost opory Petr Ševčík a Jirka Vintr.
Zbytek kádru zůstane pro soutěž zachován a bude doplněn nadějnými staršími žáky.
Taktéž B mužstvo pod vedením Pavla
Bruštíka si zaslouží pochvalu za vytoužený postup do Okresního přeboru, což
je soutěž kam naše rezerva patří! Mix
zkušených hráčů doplněných o mladší
kluky mohutným jarním finišem přetavil úsilí v postup. V některých zápasech
vypomáhali mužstvu hráči širšího kádru
Áčka, což je pozitivní trend a mělo by tak
vždy být, když je potřeba. Před B mužstvem je docela náročný proces zabudovat do mužstva mladší hochy, kteří
nám vyšli či vycházejí z mládežnických
kategorií. Ovšem tito hoši musí chtít
a mít zájem… tak zde je výzva pro ně.
V kategorii starších a mladších žáků
se naše mužstva umístila v krajské
soutěži na 3. respektive 2. místě, což
jsou jistě velmi pěkné výsledky. Kluky
trenérsky vedou Tonda Zderčík (Faktor)
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a Véna Šidlo. Je pro náš klub pěkná
vizitka, když po našich odchovancích
pošilhává mládežnická akademie Slovácka (např. po Dominiku Eliášovi, už
z dřívějška tam máme Radima Zámečníka, Adama Zimčíka), kde se mohu
dále sportovně i osobnostně rozvíjet.
V přípravkách disponujeme širokou základnou dětí, kterým se věnují obětavě
Igor Lancůch a Radek Janiga.
Kategorie školiček se nám za podpory pánů Jiřího Moravčíka, Jana Audyho
a rodičů či prarodičů slibně rozvíjí a buduje se tím základna pro naše přípravky. Nad tím vším bdí dohledem stále
ještě aktivní hráč Pavel Toth.
Po skončení jarní sezóny klub oslavil 90-tiny organizovaného fotbalu ve
Strání. Oslavy se z důvodu rekonstrukce hřiště uskutečnili trochu netradičně
spolu se 700letou první zmínkou o obci
v sobotu 30. 6. 2018. V rámci dramaturgicky velmi pěkně pojatého kulturního odpoledne v bloku věnovaném
spolkům v obci byl věnován i prostor
fotbalovému klubu. Při této příležitosti se oslav zúčastnili pozvaní zástupci
Krajského fotbalového svazu pánové
František Hubáček PhDr. a Ing. Zdeněk
Kadlček, kteří předali našemu zasloužilému a dlouholetému trenéru mládeže, hlasateli panu Janu Audymu za
celoživotní přínos pro fotbal ve Strání
plaketu Dr. Václava Jíry, což je největší
možné ocenění, kterého v této činnosti v rámci FAČR lze dosáhnout. Jendo,
moc děkujeme a věříme, že nám ještě
dále budeš všemožně pomáhat. Přítomní zástupci Okresního fotbalového
svazu pánové František Miko a Ing.
Čestmír Šátek pak ocenili diplomem
tři naše členy, pány Antonína Grebíka,
Josefa Popelku (Jolly) a Jana Mikláše
(Šrama), za dlouholetý přínos pro fotbal
v naší obci. Slavnostního odpoledne se
zúčastnili i pozvaní naši bývalí hráči ze
starší generace. Je těžké v 90leté historii někoho vyzvednout a na nikoho
nezapomenout. Za tu dlouhou dobu by
si to zasloužili desítky obětavých činovníků - trenéři mládeže, zástupci několika generací hráčů, obětavých funkcionářů a podporovatelů. Jen namátkou
bychom neměli zapomenout na jména
jako pan Josef Hlubek, Jaroslav Loutocký, Oldřich Zrůn, Josef Zámečník,
Václav Veselý a další. Jsme rádi, že se

nám výchovný proces s naší mládeží
daří tak, aby měl i v budoucnu fotbal ve
Strání své pokračovatele, kteří ponesou
prapor dále…
Jistě jste zaznamenali, že rekonstrukce kabin v areálu stadionu se
v těchto dnech začíná konečně rozjíždět. Vinou všelijakých okolností kolem
výběrového řízení došlo k posunu zahájení termínu realizace. Nicméně aktuálně už se stavební stroje zakusují do
stavby. Podzimní sezóna bude z tohoto
pohledu velmi náročná, všichni se musíme obrnit trpělivostí, ale výsledek, který bude k vidění od jarní sezóny, bude
stát za to! Z toho důvodu budou některé naše zápasy A mužstva recipročně
zaměněny se soupeři (podzim-jaro)
a některé zápasy se odehrají v dočasném azylu ve Slavkově. O tom budou
fanoušci včas informováni. Mládežnická mužstva a B tým budou hrát všechny domácí zápasy Na Zelničkách. Je
potřeba zdůraznit, že kabiny slouží od
roku 1969, a aktuálně už nevyhovovaly
standartním hygienickým ani prostorovým podmínkám široké základně všech
našich mužstev.
Závěrem děkujeme za podporu
všem sponzorům – na tomto poli
máme rezervy - a obci Strání, která se
snaží vytvářet pro náš klub vhodné podmínky, zejména patří naše poděkování
obecnímu zastupitelstvu za schválení
příspěvku na rekonstrukci kabin.
Za celou sezónu patří poděkování
hráčům a trenérům všech mužstev za
reprezentaci klubu a obce Strání. Taktéž bychom chtěli poděkovat všem
věrným fanouškům, kteří v hojné míře
navštěvovali domácí zápasy, a někteří
zajížděli s mužstvem na vzdálené štace
až na Vysočinu či Brněnsko.
Příjemné letní dny a pěkné sportovní
zážitky Vám přeje za FC Strání

Turnaj neregistrovaných hráčů
– fotbal 2018

Opět po roce se sešli neregistrovaní fotbalisté na hřišti FC Strání na Zelničkách.
I přes počáteční nejistotu, zda se turnaj,
kvůli rozsáhlé rekonstrukci kabin, vůbec
uskuteční, se myšlenka zdařila. V sobotu 23. května 2018 ráno jsme se sešli
v dobré náladě na straňanském hřišti.
Přihlásily se celkem čtyři týmy: Obec,
Rychlá Rota, Bizoni a Kudlár tým. Počasí turnaji bohužel moc nepřálo, ale
i přesto se turnaj za účasti hojného
počtu diváků odehrál. Týmy zvládly letošní ročník bez jakýchkoliv komplikací,
hádek a s velmi dobrou náladou až do
konce na jedničku. Za to všem děkuji.
Turnaj letos vyhrál Kudlár tým, když ve
finále porazil Bizony. Na týmech bylo
vidět, že jde o přátelská utkání, protože
si ochotně vypomáhaly s hráči a bylo
vidět, že jde o zábavu a o to si zahrát
fotbal. Po zápase slavili všichni bez rozdílu umístění a bylo zřejmé, že jsou dobrá parta kamarádů. Všem zúčastněným
moc děkuji a taky všem, kteří pomáhali
s organizací této akce. Už teď se těšíme
na příští ročník již na nově zrekonstruovaném hřišti a jeho zázemí.
Šárka Tokošová

Josef Šidlo, místopředseda klubu
(Ve Strání 10. 7.)
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Běžecký závod
Naše rodačaka
David Pagáč
je mistr republiky CUTT Bílé Karpaty 1. v republice!
Pro 16tileteho Davida Pagáče byla zimní příprava náročná, ale vyplatila se. Na
domácích závodech Českého poháru
byl postaršen do kategorie Junior Elite
man z důvodu přípravy na následující
sezónu v kategorii Junior man v evropských závodech. I v této starší kategorii
se mu podařilo několik pódiových umístění. Hlavním bodem každé sezony na
domácí půdě je Mistrovství republiky,
kde David obhájil titul Mistra republiky
BMX v kategorii 16tiletých. Za připomenutí stojí i umístění na 3. místě na
závodě v evropském poháru v Belgii a vítězství dvojzávodu Bundesligy
v Berlíně. Sport není jenom o výhrách,
ale i o pádech a prohrách a v po bezchybných kvalifikačních jízdách ukončil
pádem v 1/8 finále David svou jízdu na
Mistrovství světa v Baku. David však jel
dál a po pádu v Baku slavil další úspěch
na Mistrovství Evropy ve francouzském
Sarrians, kde se ve velké evropské konkurenci probojoval až do finále a umístil
se na 4. místě. Po krátké pauze pokračuje česká závodní sezóna a po jejím
skončení začne David přípravu jako
Junior.
Dušan Pagáč

V sobotu 28. 4. 2018 se uskutečnil již
3. ročník běhu Czech Ultra Trail Tour,
který je složený ze tří závodů Bílé Karpaty, Jeseníky a Beskydy. První závod
se běží vždy u nás v Bílých Karpatech,
mimo jiné i v 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, všechny pokryli. Patří
jim velké poděkování, dále pak místním
fotografům, obci Strání za finanční podporu, kterou jsme „proměnili“ na straňanské vdolečky“ (měly velký ohlas)
a o.s. SMEDOMA za zapůjčení aparatury. Sklárny Breznický vyrobily pro vítěze
krásné poháry, taktéž děkujeme.
Je skvělé, že Marek Navrátil - hlavní 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 Jeseníkách. Víc info na http://cutt.cz/bile-karpaty-2018/ a níže ohlas jednoho
ze závodníků.
Pavel Kovařík: „Vše začalo přidáním
se do jedné prima skupinky lidí, kteří běhají a sdílejí své tréninky. Tam jsem se
dozvěděl o tomto pěkném závodě. Trasa
65km, nastoupat cca 2500m a poznat
další nádherný kraj, jasná volba. Nálada graduje po první občerstvovačce,
Salám, slivovice, řechtačky, cpu si kapsy salámem, no co, jsem z Čech (nikdy
nevíš, kdy ti dojde), nastoupáváme další
kilometry, cesta lesem, občas výhled,
panoramata, jak z pohlednice. Cestičky
v bukovém lese s mladými listy prozářené odpoledním sluncem, dech beroucí
podívaná na koberce z medvědího česneku, vše poctivě ukládáno na mozkový
harddisk a připraveno k přehrávání před
spánkem. Výběh z lesa nad dolinu. Jsou
v životě okamžiky, které se Vám uloží do
hlavy jako neopakovatelný a ničím nenahraditelný snímek, něco jako předsmrtelná fotografie, jestli teda je, nevím. Dolina pod Lopeníkem. Na protějším svahu
pohybující se stín od mraku, cestička
mizející do lesa na protější Stráni, vyvě-

20

Obec Strání gratuluje Ivaně Šupákové
za získání mistrovského titulu České
republiky ve florbalu.
Pan starosta Ivanku přijal na obecním úřadě a osobně jí popřál hodně dalších sportovních i osobních úspěchů.
Barbora Macková

rající potok , kde rostou trsy trávy, které
vypadají jak hlavy domorodých žen, to
vše Vás dostane do naprosté euforie.
Postupně přicházejí další nádherné a nezapomenutelné výhledy, které mě jenom
ujišťují ve skvělé volbě závodu“.
Za organizační team, všem děkuju.
Sabína Kolajová Popelková
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„Šusem do přírody“ Česká filharmonie uvádí
Lyžarský klub Strání - Květná ve spolupráci s Obcí Strání a spolkem SMEDOMA zorganizoval 14. července parádní
letní akcičku pro malé i velké, kde si
mohli všichni vyzkoušet, jaké to je valit
Šusem do přírody! V lyžařském areálu
Štrbáň se totiž děly věci! Pro děti byl připravený bohatý program se spoustou
her, soutěží, odvážné stezky, malování
na obličej, skákací hrad a samozřejmě
také občerstvení a drobné ceny. Na své
si přišli i dospělí, pro které bylo také připraveno pár soutěžních disciplín a vychlazené pivo s grilovanou krkovičkou.
Závěrem celého sportovního odpoledne bylo promítání letního kina na
našem nově vybudovaném „amfíku“
přímo na sjezdovce! I když nám počasí
trošku nepřálo, tak se letní kino nakonec
konalo. Kluci ze SMEDOMY si pro tento
večer připravili novou českou komedii
„ŠPINDL“, na kterém spolupracovala
naše rodačka Zlatka Stolaříková, která
film uvedla a před samotným filmem
nám přednesla pár perliček z natáčení!
Děkujeme všem, kteří se podíleli na
přípravě. Především Obci Strání, panu
Zdeňku Majorovi, klukům ze SMEDOMY, Barči z IC, Milošovi Záleskému,
paní Otte a holkám Rachel a Lucce.
Děkujeme také rodičům a dětem,
kteří přišli a pobavili se. Musím říct, že
jsme byli překvapeni celkovou návštěvností a těšíme se zase za rok!
Za Lyžařský klub Strání - Květná,
Helena Majorová

Společný orchestr hráčů České filharmonie a žáků ZUŠ. Tuto úvodní větu
bylo možné si přečíst na vstupenkách a
programu koncertu s datem 24. 6. 2018
v Praze, v historické budově Rudolfína,
která je domovem naší filharmonie číslo jedna. V této budově, mimochodem
nádherně zrekonstruované, také najdeme koncertní sál číslo jedna naší republiky, Dvořákovu koncertní síň. Náš přední
orchestr a Asociace Základních uměleckých škol už pět let organizují společný
projekt, v němž se sejdou nejlepší profesionálové s nejlepšími žáky ZUŠek.
Filharmonie financuje všem vybraným
žákům a jejich pedagogickému dopro-

vodu ubytování, stravu a také doprovodný program. Každý rok jsou vybíráni žáci
z pěti krajů, a to na základě přihlášení
školou. Je samozřejmostí, že výběr se
týká těch žáků, kteří dosahují výborných
a vynikajících výsledků v rámci krajských
a republikových soutěží. Pro letošní rok
byl vybrán i kraj Zlínský.
Šimon Bruštík, žák naší Základní
umělecké školy, houslista ze třídy paní
učitelky Anny Přikrylové, se dostal do
projektu České filharmonie a Asociace základních uměleckých škol 2018.
Pí. učitelka A. Přikrylová měla v tomto projektu ještě další žákyni, Lenku
Hubačovou z Nivnice (viz foto před
Rudolfinem).
Nedá mi, abych nezmínila i nejstarší
historii tohoto hudebního tělesa.
Pražské místodržitelství schválilo
7. června 1894 stanovy, díky nimž
oficiálně vznikla „Česká filharmonie,
spolek ku povznesení hudebního umění
v Praze, jakož i spolek penzijní členů
orchestru Národního divadla v Praze,
jich vdov a sirotků“. Až do roku 1901 byla
Česká filharmonie opravdu ušlechtilou
„volnočasovou aktivitou“ orchestrálních
hráčů Národního divadla, se závazkem
uspořádat ročně alespoň čtyři velké
symfonické koncerty s vynikajícími díly
domácí i světové hudby. Z vydělaných
peněz se vytvořil fond pro členy spolku,
kteří už nemohli dál hrát, a pro nejbližší
pozůstalé zemřelých hráčů.
Sobota 4. ledna 1896, v 19:30. To jsou
časové souřadnice historicky prvního
koncertu České filharmonie. Na programu i na pódiu je Antonín Dvořák a diriguje své skladby. Jsme v pražském Rudolfinu, jehož velká koncertní síň bude
jednou po Dvořákovi pojmenovaná (citace ze stránek České filharmonie).
Je neděle 24. 6. 2018, 18.30 a v Dvořákově koncertní síni začíná společný
koncert filharmoniků a vybraných žáků
ZUŠek. Byla jsem v daný moment velmi hrdá na to, že na podiu mezi profesionály hraje i náš žák. Je pro mě velmi
potěšitelné, že žáci z naší ZUŠ takovým
způsobem reprezentují školu, obec
i kraj. Děkuji pí. učitelce Aničce Přikrylové, Šimonovi a jeho rodičům (za jejich
mnohaletou podporu) za krásný a nezapomenutelný zážitek.
Irena Michalčíková
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Operní zpěvák
Adam Plachetka uchvátil Strání
aneb večer plný dobrých skutků
Potlesk vestoje, nadšené i dojaté tváře
– tak ocenili návštěvníci vystoupení světové operní hvězdy Adama Plachetky,
pěveckých sborů S.E.N., Netáta, a cimbálové muziky Strýci ve Strání. Benefiční
koncert se uskutečnil ve čtvrtek 17. května na Zámečku ve Strání. „Jsme velmi
rádi, že pan Plachetka, který je basbarytonistou Vídeňské státní opery, přijal
naše pozvání vystoupit v programu, a
zazpíval slavné operní árie bez nároku
na honorář. Navíc poskytl do této benefiční akce své hudební nosiče a celou
částku z jejich prodeje věnoval do výtěžku koncertu,“ poznamenal hlavní organizátor akce, ředitel Oblastní charity Uherský Brod, Petr Houšť. První muž brodské
Charity zároveň dodal, že výtěžek akce
ve výši 55 tisíc korun poslouží pro podporu Pečovatelské služby Strání.
Věhlasnému umělci Adamu Plachetkovi, kterého hudební svět právem řadí
mezi nejuznávanější operní pěvce, jsou
však hvězdné manýry naprosto cizí a se
svou přirozenou skromností svou účastí
na koncertě ve Strání komentoval slovy:
„Jsem přesvědčený, že pomáhat potřebným je správné, proto jsem nabídku na
koncert ve Strání přijal velmi rád.“
Český pěvec uchvátil zaplněný sál ve
Strání nejen svým pěveckým uměním,
ale i nadhledem, hereckým talentem,
a bezprostředností. „Už teď vím, že vystoupení pana Plachetky bude pro mě
zážitkem na celý život. Ohromilo mě
jeho hudební cítění a podání operních
árií, a přiznám se, že jsem byla i velmi
dojatá,“ ocenila mimořádný hudební zážitek jedna z návštěvnic.

Adam Plachetka sklízí úspěchy po
celém světě. „Pan Plachetka pravidelně
koncertuje například ve Vídni či New
Yorku, o to úžasnější je, že si našel čas
na vystoupení ve Strání,“ netajil svou radost ředitel brodské Charity Petr Houšť.
Partnerem akce byla obec Strání, záštitu nad ní převzal hejtman Zlínského
kraje Jiří Čunek. Za tuto podporu obci
Strání i hejtmanu Zlínského kraje, panu
Čunkovi, velmi děkujeme.
Oleg Kapinus,pracovník pro PR a fundraising,
Oblastní charita Uherský Brod

Náš první zájezd

Letos v červenci jsme se poprvé
s FS Javorina vydali na zájezd. Tentokrát byla cílem Itálie. Spolu s námi se
účastnily také některé členky ŽPS Netáta. Od prvního usednutí do autobusu až
po jeho poslední opuštění to bylo skvělé! Cesta nám rychle uběhla hlavně díky
muzikantům z CM Popremýšláme, kteří
málokdy pustili nástroje z ruky.
Ze známých italských měst jsme
zavítali do Benátek a Janova, kde bylo
mimo jiné k vidění největší akvárium
v Evropě. Volné chvíle nám pak vedle
koupání v bazénu a v moři zpříjemnila i návštěva oblíbeného zábavního
parku Gardaland. Ten se pyšní velkou
spoustou atrakcí, zejména obrovskými
horskými dráhami. Kromě zábavy nás
však čekaly také povinnosti jako průvody, zpívání na mši a vystoupení na
festivalu v Bagnascu. Věříme, že všechno dopadlo na výbornou. Po společně
stráveném týdnu jsme se domů vrátili
se spoustou zážitků, na které jen tak
nezapomeneme.
Velké poděkování patří zejména
Nadaci ČEZ a obci Strání, bez kterých
by se tento zájezd neuskutečnil.
Děkujeme Ondrovi Benešíkovi za
pomoc při získávání financí. Marušce
Jachníkové moc děkujeme za napečení
výborných osúchů. A neměli bychom
také zapomenout poděkovat našim
rodinám, protože bez jejich podpory
bychom na zájezd nikdy nemohli jet.
Nejmladší členové FS JAVORINA
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Zpěváčkem
Slovácka se stala
Natálka Bruštíková

Hlasy talentovaných dětí od těch nejmenších až do deseti let rozezněly
kulturní dům ve Velké nad Veličkou.
V neděli 17. června se na tamním pódiu
uskutečnila přehlídka nejlepších regionálních zpěváčků. Ti usilovali o prvenství v oblastním kole soutěže „Zpěváček roku“.
Návštěvníci tak mohli aplaudovat
svým favoritům z Hradišťska, Brodska,
Zlínska, Kopanic, Veselska, Kyjovska,
Horňácka, Strážnicka, Hanáckého Slovácka, Mikulovska i z Podluží.
Na porotce tedy čekal velmi nelehký úkol, určit vítěze z tak různorodého
záběru regionů. Na nejvyšší příčku piedestalu úspěšných nakonec vystoupala
osmiletá Natálka Bruštíková ze Strání.
Na stříbrnou pozici ji následoval reprezentant Uherskohradišťska Šimon
Janků a bronz si odvezl Jaromír Šácha
z Brna.
autor: redakce Slováckého deníku
Natálce blahopřejeme za krásné umístění, děkujeme na parádní reprezentaci obce a přejeme jí ať jí to tak krásně
zpívá i nadále a ať svým rodičům i nám
všem dělá radost!
Barbora Macková za obec Strání

SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Narození občané

Samuel Janiga, Melissa Janíková, Nina
Chytilová, Liliana Kučerová, Tomáš
Popelka, Cedrik Otte, Sofie Popelková,
Kryštof Popelka, Eliška Zetková, Adam
Černík, William Černý, Sofie Benešíková,
Samuel Murárik, Veronika Popelková,
Mona Sofie Macíčková, Anna Zetková

Zemřelí občané

Josef Tinka, Anna Adámková, Marie
Janků, Absolon Jaroslav, Ludmila
Popelková, Vladimír Grebík, Ludmila
Bruštíková, Ján Šimovec, Antonio
Adámek, Anna Popelková, Pavlina
Popelková, Jiří Steckbauer, Anežka
Tomancová, Milada Baladová

Vítání občánků

V neděli 22. dubna 2018 jsme v obřadní
síni Zámečku ve Strání přivítali
novorozené děti do života. Přišly jim
zarecitovat, zazpívat i zatančit děti ze
školky, na hudební nástroje zahrály
děti ze ZUŠky a pan starosta Popelka
je přivítal do živato občanů Strání. Jak
se novorozené děti jmenují? Jakub,
Nikola, Elena, Samuel, Beata, Melissa,
Nina, Tomáš. Ať se jim ve Strání krásně
vyrůstá.

Smuteční rubrika

Děkujeme všem ze Strání a Květné,
kteří se přišli v lednu rozloučit s paní
učitelkou a naší maminkou paní
Ludmilou Kapinusovou. Děkujeme
za projevy soustrasti i květinové
dary. Věříme, že ve vašich srdcích
a vzpomínkách bude živá na věky.
Mirka, Petr a Oleg Kapinusovi

Pozůstalá rodina děkujem všem, kteří se
přišli rozloučit a doprovodit na poslední
cestě pana Jaroslava Absolona. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové
dary. Poděkování patří i paní doktorce
Končitíkové a pečovatelkám.
Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří doprovodili na jeho poslední cestě pana
Vladimíra Grebíka. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Zvláštní
poděkování patří paní doktorce Končitíkové a otci p. Matyášovi. Děkujeme také
CM Strýci, muzikantům, paní vahranici
a zpěvačkám.
Pozůstalá rodina děkujem všem, kteří se
přišli rozloučit a doprovodit na poslední
cestě pana Antonína Zetku. Děkujeme
za projevy soustrasti a květinové dary.
Poděkování patří i duchovnímu otci
p. St. Matyášovi, zpěvačkám, muzikantům a varhanici.

Pozůstalá rodina upřímně děkuje všem
příbuzným, přátelům a známým, kteří se
přišli rozloučit s naší maminkou, babičkou, prababičkou a tetou paní Ludmilou
Bruštíkovou. Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. Zvláště děkujeme MUDr. Alžbětě Končitíkové.
Pozůstalá rodina děkuje všem příbuzným, známým, kamarádům a spolužákům z ročníku 1975-76, kteří
se přišli rozloučit a doprovodit na
poslední cestě Antonína Adámka.
Děkujeme za projevy soustrasti, peněžité a květinové dary. Zvláštní poděkování
patří Ondřeji Benešíkovi a otci p. Stanislavu Matyášovi. Děkujeme i ochotným
varhaníkům, zpěvačkám a muzikantům.
K poděkování se připojuje i partnerka
Renata Settari. Děkuji za slova útěchy,
modlitbu a podporu.
V sobotu 18. srpna 2018 nás opustil
pan učitel RNDr. Jiří Steckbauer ze
Květné, který věnoval celý svůj život
pedagogické činnosti a v letech 1968
- 1994 vyučoval matematiku a fyziku
na Gymnáziu v Novém Mestě nad
Váhom a po odchodu do důchodu učil
v ZŠ Strání i mnouhé z vás až do roku
2008. Byl přísný, ale naučil! Měl velký
smysl pro humor a jeho cinkání na
kole při pozdravení zůstane v našich
vzpomínkách a srdcích. Prosíme
o tichou vzpomínku.
Pozůstalá rodina děkujem všem, kteří se
přišli rozloučit a doprovodit na poslední
cestě pana Ladislava Popelku. Děkujeme
za projevy soustrasti a květinové dary.
Poděkování patří i duchovnímu otci
p. St. Matyášovi, kolegům a spolužákům
z ročníku 1956-1957, zpěvačkám,
muzikantům a varhanici.
Pozůstalá rodina děkuje příbuzným,
přátelům, bývalým spolupracovníkům,
ročníku 1939 a všem, kteří se přišli
rozloučit s paní Miladou Baladovou.
Děkujeme za projevy soustrasti
a květinové dary.
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700 let obce Strání

Obec Strání na Uherskobrodsku oslavila na přelomu června a července 2018
významné jubileum – 700 let. Na samotném faktu není nic divného ani překvapivého. Podobné oslavy přece pořádají také další obce, některé dokonce
daleko mladší.
K problematice stáří obce Strání
jsem se stručně vyjádřil na zasedání zastupitelstva dne 27. 6. 2018, tedy ještě
před začátkem těchto oslav a všem přítomným jsem přislíbil zveřejnění tohoto článku. Učinil jsem tak nikoli proto,
abych „torpédoval“ tuto dlouho připravovanou slavnost, kterou považuji za
hodnou chvály a uznání, nýbrž z toho
důvodu, abych věc uvedl na pravou
míru. Považuji to totiž za svou profesionální povinnost – jako historik.
Budiž, stalo se. Strání opravdu oslavilo 700 let (od první písemné zmínky).
Ta čtyři slova v závorce tam nejsou
náhodou. Na transparentu, který řadu
týdnů vítal každého, kdo obcí projížděl
či procházel, neměla být uvedena. Problém, na který chci upozornit, je nikoli
faktografický, nýbrž formulační. Strání
slaví (podle mého nejhlubšího přesvědčení) možná více než 700 let svého
trvání. Neslaví však 700 let od první
písemné zmínky. V tom spočívá podstata tohoto problému.
Své tvrzení se v následujících řádcích pokusím vysvětlit. Činím tak jako
historik a archeolog, který se desítky let
zabývá problematikou nejstaršího osídlení na teritoriu „širšího“ Zlínska (okresu
Zlín s přesahem na Uherskohradišťsko
a Vsetínsko). S ohledem na limitovaný
rozsah tohoto sdělení se omezím výhradně na základní faktografii.
Kolonizační vesnice Strání leží necelých padesát kilometrů od centra
někdejší Velké Moravy (Staré Město
u Uh. Hradiště), a to poblíž starých obchodních cest, které byly využívány již
v pravěku, po celé období protohistorie
a hluboko do středověku. Oblast na východ od levého břehu řeky Moravy až
po soutok s Olšavou a dále do povodí
Vláry patřila k periferii tohoto centrálního velkomoravského území (okolí Uh.
Brodu, Bojkovicko, Slavičínsko, Valašskokloboucko). Naproti tomu území
na jih od levého břehu Olšavy (Kunovice, Hluk, Vlčnov, Dolní Němčí, Nivnice,
Suchá Loz, Bystřice pod Lopeníkem,
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Komňa, Starý Hrozenkov aj.) leželo již
mimo rámec původního teritoria Velké
Moravy (VM).
Patrně až do poloviny 13. století to
bylo „území nikoho“ nebo sporné pohraniční teritorium, často ohrožované
nepřátelskými vpády z Uher. Právě na
tomto území (až po hlavní hřeben Vizovické vrchoviny) docházelo k opakovanému plenění vesnických sídel. Některé
obce byly takto během doby svého trvání zničeny několikrát a následně znovu
obnoveny.
Stav nejstaršího osídlení tohoto
území je zachycen ve známé listině
olomouckého biskupa Jindřicha Zdíka
z roku 1141. Jako majetek tzv. arcijáhenského kostela ve Spytihněvi (u Napajedel) jsou v ní jmenovány tyto obce
z bližšího či vzdálenějšího okolí Uh. Brodu: Velehrad (= Staré Město u Uh. Hradiště), Prakšice, troje Biskupice (dvoje
zanikly) u Luhačovic, (Uh.) Brod, Vasily
na Slavičínsku (zanikly u Rudimova),
(Velký) Ořechov, Opatovice (zanikly
u Luhačovic), Mladotice (splynuly se
Slavičínem) a Sobnov na Luhačovicku
(zanikl mezi Petrůvkou a Žilínem). V neznámé poloze na Uherskohradišťsku
zanikly další v této listině jmenované
vesnice: Uněradice, Nesatice, Rusov
a Parešovice.
Celá oblast na jih od hlavního hřebene Vizovické vrchoviny (s nejvyšší
horou Klášťovem, 753 m), sahající až
k řece Olšavě, byla ještě ve 2. pol. 13.
století v některých pramenech označována jako „Lucká provincie“; v téže
době se hovoří o mikroregionu Slavičínska (se zajímavými archeologickými nálezy z doby VM) jako o provincii
„Zlawizin“. V obou případech se jedná
nejspíše o pozůstatek staršího správního uspořádání tohoto území, snad
ještě z doby velkomoravské či těsně
povelkomoravské.
Zmíněný region byl opakovaně vypleněn během vpádu Mongolů (1241)
a uherských Kumánů (1253). Bezprostředně po nástupu českého krále
Přemysla Otakara II. (1253-78) došlo
k jeho znovuosídlení. Král Přemysl II.
spolu s okruhem nejvěrnějších šlechtických spojenců se pokusil nejen zajistit
a posílit obranyschopnost na moravsko-uherské hranici (založení Uh. Hradiště, 1257; vysazení Uh. Brodu na město,

1272; stavba pohraničního hradu Brumova, po r. 1256), nýbrž i o obnovu zdevastovaného zemědělského zázemí.
Na osídlovacích aktivitách (kolonizaci) rozsáhlého území na východ od
Moravy, v povodí řeky Olšavy a jejích
přítoků, ale i na Slavičínsku, Luhačovicku, Brumovsku a Vizovicku se podíleli jednak leníci olomouckého biskupa
Bruna ze Schauenburgu (1245-81), jednak šlechtičtí majitelé některých původně zeměpanských statků: Smil ze Střílek (kolonizoval Vizovicko, Brumovsko
a Uherskobrodsko), Vilém z Hustopečí
(kolonizoval povodí Dřevnice a okolí
Zlína) a Boreš z Rýzmburka (kolonizoval část Uherskobrodska, např. vesnice Dolní Němčí, Suché Němčí/Suchov,
Boršice u Blatnice, Slavkov atd.).
O těchto kolonizačních podnicích
se dozvídáme ze dvou důležitých listin. První z nich byla vydána v r. 1256
a popisuje „projekt“ leníka olomouckého biskupa – Helemberta de Turri. Ten
kolonizoval vylidněnou oblast Slavičínska a Luhačovicka. K tomuto účelu dostal území o rozloze 210 lánů: na něm
vysadil zřejmě pět nových vsí a obnovil
neurčený počet vypleněných předkolonizačních vesnických sídel.
Pro určení doby vzniku obce Strání
je důležitý druhý dokument, pocházející
z r. 1261, tzv. zakládací listina mužského cisterciáckého kláštera „Smilheimu“
ve Vizovicích (jednalo se o „filiálku“
kláštera na Velehradě). Z této listiny
se dozvídáme, že šlechtický donátor
Smil ze Střílek, který tento klášter založil a po němž byl pojmenován (oficiální
název byl „Rosa Mariae“), věnoval této
církevní instituci rovněž některé vesnice na Uherskobrodsku: Vysokou Lhotu
(zanikla u Pitína), Nivnici, Šanov (poblíž
hranic s Uhrami) a Březolupy (nedaleko
Uh. Hradiště).
Zmíněná listina z r. 1261 je důležitá
také tím, že jsou v ní poprvé uvedeny
tyto vesnice z Uherskobrodska: Komňa,
Suchá Loz, Slavkov (u Dolního Němčí)
a Topolov (zanikl u Nivnice). Na slovenské straně hranic je jmenována jako již
existující ves Drietoma. Žádná ze jmenovaných vesnic nebyla tehdy součástí
majetku kláštera „Smilheimu“.
V listině čteme rovněž názvy vodních toků a hor na tomto pohraničním
území. Z vodních toků (říček, potoků) je
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jmenován. Hrozenkovský potok, Těšov,
Bystřice, Lubná, Nivnický potok, Bajovec, Klaneční/Klanečná (= Klanečnice),
jakož i potok Němčí (= Okluky). Z hor
a kopců, které sloužily jako přirozené
geografické mezníky při popisu darovaného území, jsou uváděny: Králova hora
a Javorník (= Velká Javořina).
A tady se dostáváme k samotné
podstatě stanovení data vzniku obce
Strání. Z popisu hranic území, které
klášteru „Smilheimu“ věnoval v r. 1261
Smil ze Střílek, je totiž zřejmé, že v prostoru mezi Nivnicí, říčkou Klanečnicí
a horou Javořinou žádná další vesnice
v té době (okolo r. 1261) neexistovala.
Znamená to, že tato oblast na moravsko-uherském pomezí byla liduprázdná. Obce Strání, Korytná a Volenov
(poblíž Nivnice) mohly být založeny
buď bezprostředně po r. 1261, nebo až
těsně před polovinou 14. století.
Tento závěr nepřímo vyplývá ze
zmínky písemných pramenů z r. 1351.
V ní se uvádí, že vesnice Korytná a Volenov jsou „pusté vsi“. Z tohoto konstatování se dá dedukovat jediné: byly
pravděpodobně zničeny během vpádu uherského magnáta Matúše Čáka
Trenčianského v r. 1315. Tato událost je
skutečně v pramenech doložena, avšak
konkrétní jména zničených vesnic se
neuvádějí.
Logicky se nabízí úvaha, že mezi zničenými vesnicemi by mělo být uvedeno
i Strání. Není-li tomu tak, znamená to,
že tato vesnice byla mezitím, tedy těsně před rokem 1351, znovu obnovena.
O tom, že tyto tři vesnice (městečko
Strání, vsi Korytná a Volenov) patřily
k sobě a tvořily jakýsi malý vladycký
statek, se dozvídáme ze zápisu zemských desek olomouckých k r. 1359.
Tato fakta nasvědčují tomu, že Strání
v této době plnilo střediskovou funkci
v rámci šlechtického statku bratří Pavla
a Ctibora ze Strání (poprvé jsou uváděni
v pramenech k r. 1353). Je zde zmíněno i patronátní právo, což znamená, že
tady mohl být vybudován kostel pro věřící ze širšího okolí.
Předpokládáme-li, že kolonizační
vesnice Strání byla zničena v r. 1315
a před r. 1351 byla znovu obnovena,
mohlo to znamenat, že ke znovuosídlení
vypleněných vesnic Korytné a Volenova
došlo z iniciativy vladyků ze Strání.

Bohužel jak pro založení zmíněných
vesnic po r. 1261, tak i pro jejich
vyplenění v r. 1315 neexistují žádné
přímé důkazy v písemných pramenech.
Jsou to jen hypotézy, opírající se
o nekonkretizované údaje některých
písemných pramenů. Chybějící jména
však neznamenají, že tomu tak
nemohlo být.
Hypotéza o založení vsi Strání po
r. 1261 se opírá o znění tzv. zakládací
listiny kláštera „Smilheimu“. Při popisu
hranic lesa u Nivnice, který se táhl až
k hoře Javořina („Gewornik“), je zmiňován záměr Smila ze Střílek osídlit
toto území. Listina konkrétně uvádí (v
českém překladu): „Ke zmíněné vesnici
(= Nivnice) poznamenáváme, že nám
(= Smilu ze Střílek) byla navěky přidělena pro všechny své užitky, určené jak
ke spálení, tak i k vybudování později
umístěných vesnic…“ („…in posterum
locarentur…“).
Z formulace listiny z r. 1261 vyplývá, že se při darování tohoto území počítalo s vysazováním dalších vesnic.
Mezi nimi mohly být vsi Strání, Korytná i Volenov (podle charakteru místní
jména nelze vyloučit předkolonizační
původ této vesnice).
Co se týká vojenské výpravy Matúše
Trenčianského z r. 1315, kroniky z doby
krále Jana Lucemburského se zmiňují
jen nekonkrétně o vyplenění tohoto území – bez názvů zničených vesnic. Směr
výpravy byl pravděpodobně veden přes
Starohrozenkovský a Vlárský průsmyk.
Dá se ovšem předpokládat, že se stále
ještě používal i přechod v katastru obcí
Korytná a Strání. Bylo-li tomu tak, je
málo pravděpodobné, že by tyto vesnice uherští nájezdníci ušetřili. Spíše naopak: dostaly by to z „první ruky“.
Během zmíněné výpravy z r. 1315
došlo také ke zničení původních objektů kláštera „Smilheimu“. Ten v té době
stál jinde než ve Vizovicích, kam byl přenesen až po r. 1325. (Již před 42 lety
jsem na základě průzkumu lokalizoval
tento klášter do katastru obce Vysoké
Pole u Újezda na Valašskokloboucku.)
O zničení kláštera se zmiňuje listina z r.
1325, avšak jména zničených vesnic
nejsou uvedena ani tam, i když je zřejmé, že nezanikl jen samotný klášter, ale
i mnoho vesnic okolo něho.
Údaje o zaniklých vesnicích se

obvykle vyskytovaly jen v celkových
soupisech jednotlivých panství – při
majetkových převodech. Nedá se z nich
zjistit ani to, kdy daná vesnice zanikla,
ani kolik let či desetiletí byla „pustá“.
Některé vsi jsou jmenovány poprvé
již jako „pusté“, například v 15. či v 16.
století. Byly-li tedy vsi Strání, Korytná
a Volenov „pusté“ několik desetiletí před
rokem 1351, nebylo to v kontextu této
neklidné doby nic neobvyklého.
Událost, týkající se uherského vpádu z r. 1315, uvádím záměrně proto, že
jsem přesvědčen o tom, že je klíčovým
„důkazem“ o neexistenci vesnice Strání
v r. 1318. Tehdy se totiž údajně mělo
jméno této obce poprvé objevit v písemných pramenech, a to v souvislosti se
jménem šlechtice Chotěbora „de Stren“.
Vznikla-li vesnice Strání v rámci středověké kolonizace po r. 1261, musela být
po vpádu z r. 1315 pustou vsí. Proto
jméno „Stren“ v listině z r. 1318 nemůže
souviset s obcí Strání na Uherskobrodsku, nýbrž s jinou lokalitou podobného
jména – s obcí Střeň na Olomoucku.
ZÁVĚR: Obec Strání byla pravděpodobně založena jako kolonizační vesnice krátce po r. 1261. V r. 1315 došlo
k jejímu zničení, a to během výpravy
Matúše Čáka Trenčianského. Obnovena byla až před rokem 1351. Od té
doby se stala centrem malého vladyckého statku pánů ze Strání. K městečku Strání patřily v té době také sousední vesnice Korytná a Volenov.
A jak je to s onou „první písemnou
zmínkou“? Pochází až z roku 1353.
Znamená to tedy, že Strání nemá 700
let, nýbrž jen 665 od této první zmínky
v písemných pramenech. (Podrobnější
argumentaci k výše uvedeným závěrům najdou zájemci ve stati s podobným názvem na této webové adrese:
www.i-sn.cz. Článek bude zveřejněn
v průběhu měsíců července nebo srpna
2018.)
PhDr. Rostislav Janošík
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Vyjádření k článku PhDr. Rostislava Janošíka
Byl jsem požádán o vyjádření k článku
PhDr. Rostislava Janošíka, týkajícího se
první písemné zmínky o Strání. Na úvod
je třeba uvést, že jsem na toto téma
vystoupil v rámci archivní konference
v Mikulově v roce 2008. Text mého příspěvku vyšel pod názvem Nejstarší písemná zmínka o Strání. In: XXX. Mikulovské sympozium 22. – 23. října 2008:
Hranice na jižní Moravě a její obrana od
doby římské. Brno 2010, s. 185–191.
Později jsem byl vyzván, abych pro
Zpravodaj obce Strání připravil text na
stejné téma, což se stalo a článek pod
názvem Nejstarší písemná zmínka
o Strání vyšel ve zpravodaji v roce 2015,
č. 3, s. 21–23.
V obou těchto textech je uvedeno,
že první naprosto nezpochybnitelná písemná zmínka o Strání je zaznamenána v Zemských deskách olomouckých
k roku 1353. Já jsem připomenul a rozvedl tu skutečnost, že v listině z roku
1318 se dovídáme, že Jan Lucemburský dostal od olomouckého biskupa
Konráda hrad Rabštejn u Uničova. Za
biskupovo úsilí spojené se získáním
hradu a k pokrytí nákladů s tím spojených, které dosáhly 300 hřiven grošů,
mu král Jan daroval tvrz Stenice čili Ostroh (dnešní Uherský Ostroh). Protože
ale v té době držel Ostroh v zástavě 100
hřiven grošů „Chotebor de Stren“, měl
ho olomoucký biskup vyplatit a král Jan
slíbil předat Uherský Ostroh biskupovi a
olomouckému biskupství.
Představil jsem hypotézu, že údaj o
zástavním držiteli Uherského Ostrohu v
listině z roku 1318 se vztahuje k příslušníkovi rodu, který se psal po Strání. Vedla mě k tomu jednak geografická přináležitost, ale především shoda jmen
Chotěbor u osoby z roku 1318 a pak u
příslušníka rodu ze Strání Chotěbora,
který se uvádí v roce 1368. Toto jméno,
které jinak na Moravě není běžné, se
objevuje v okruhu osob, které tvořily tzv.
klientelu (tvořili doprovod, podíleli se na
správě dominia, konali služby) rodu
Hrabišiců, kteří kolonizovali prostor jižně od Olšavy.
Když po kumánských vpádech došlo
zřejmě k nové organizaci na území co
do rozsahu částečně změněném, označovaném jako Lucko, které se v pramenech z let 1294 a 1298 objevuje jako
Lucká provincie, souviselo to s koloni-
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začním úsilím. V prostoru jižně od Olšavy jsou známy dva velké kolonizační
podniky. Od 40. let 13. století se v tomto
kraji začal prosazovat právě rod Hrabišiců, přičemž východiskem kolonizace
se stal zřejmě Vlčnov, odkud osídlení
potupovalo do svahů Bílých Karpat,
nejprve povodím potoka Němčí – Dolní
Němčí, Topolov, Lucko, Slavkov, Horní
Němčí, Boršice, Suchov s hradem Kanšperkem, Velká nad Veličkou.
Hranici vlivu tohoto dominia tvořil
jiný rozsáhlý komplex, který představoval nově založený cisterciácký klášter
Smilheim, jehož donátorem byl Smil
z Brumova v roce 1261. Podle dotační
listiny daroval Smil klášteru Nivnici s lesem, jehož hranice byly poměrně přesně vymezeny, ve svých západních hranicích respektovaly území Hrabišiců. Ve
výčtu nejsou zmiňovány dnes existující
obce Korytná a Strání, lze předpokládat,
že v době Smilově ještě neexistovaly.
Po uklidnění poměrů koncem 13.
století, ke kterému došlo po opakujících
se uherskokumánských vpádech na
Moravu od poloviny 13. století, nastaly
na Uherskohradišťsku další boje v souvislosti s útoky Matouše Čáka Trenčanského v pohraničních oblastech, což
vyvrcholilo v roce 1315. Klid i zemská
hranice byly obnoveny po porážce Matoušových oddílů u Holíče, ale vojensko-správní Lucká provincie zanikla
a po nějakou dobu tu přežívala pouze
její církevní organizace.
Je možné, že Chotěbor ze Strání získal zástavu Uherského Ostrohu právě
díky svému počínaní v bojích s Uhry,
či snad v náhradu za poničený majetek ve Strání a jeho okolí. Vznik Strání
můžeme tímto položit mezi roky 1261
a 1318. Sídlo muselo procházet bouřlivým vývojem, když již po stu letech bylo
zváno městečkem, nicméně jeho poloha na hranici jej předurčovala k častým
zničujícím nepřátelským nájezdům.
+++++
PhDr. Rostislav Janošík uvádí, že
pro určení doby vzniku obce Strání je
důležitý dokument, pocházející z roku
1261, tzv. zakládací listina mužského
cisterciáckého kláštera „Smilheimu“ ve
Vizovicích (jednalo se o „filiálku“ kláštera na Velehradě). Dále uvádí, že tři
vesnice (městečko Strání, vsi Korytná
a Volenov) patřily k sobě a tvořily jakýsi

malý vladycký statek, dle zápisu zemských desek olomouckých k roku 1359.
Následně argumentuje tím, že vesnice Korytná a Volenov se k roku 1351
uvádějí jako „pusté vsi“. Z tohoto údaje dedukuje jediné: byly pravděpodobně zničeny během vpádu uherského
magnáta Matúše Čáka Trenčianského
v roce 1315: „Logicky se nabízí úvaha,
že mezi zničenými vesnicemi by mělo
být uvedeno i Strání. Není-li tomu tak,
znamená to, že tato vesnice byla mezitím, tedy těsně před rokem 1351, znovu obnovena. … Předpokládáme-li, že
kolonizační vesnice Strání byla zničena
v r. 1315 a před r. 1351 byla znovu obnovena, mohlo to znamenat, že ke znovuosídlení vypleněných vesnic Korytné
a Volenova došlo z iniciativy vladyků ze
Strání. Bohužel jak pro založení zmíněných vesnic po r. 1261, tak i pro jejich vyplenění v r. 1315 neexistují žádné přímé
důkazy v písemných pramenech. Jsou
to jen hypotézy, opírající se o nekonkretizované údaje některých písemných
pramenů. Chybějící jména však neznamenají, že tomu tak nemohlo být.“
V závěru PhDr. Rostislav Janošík
považuje událost, týkající se uherského
vpádu z roku 1315, za klíčový „důkaz“
o neexistenci vesnice Strání v roku
1318. Na základě toho předpokládá, že,
vznikla-li vesnice Strání v rámci středověké kolonizace po roce 1261, musela
být po vpádu z roku 1315 pustou vsí. To
je zároveň jeho argument pro to, že jméno „Stren“ v listině z roku 1318 nemůže
souviset s obcí Strání na Uherskobrodsku, nýbrž s jinou lokalitou podobného
jména – s obcí Střeň na Olomoucku.
+++++
S PhDr. Rostislavem Janošíkem se
shodujeme v tom, že první naprosto nezpochybnitelná písemná zmínka o Strání
pochází z roku 1353, stejně jako v tom,
že pro určení doby vzniku obce Strání je
důležitá, tzv. zakládací listina mužského
cisterciáckého kláštera „Smilheimu“ ve
Vizovicích z roku 1261.
Nesdílím přesvědčení PhDr. Rostislava Janošíka o tom, že Strání muselo být
po vpádu z roku 1315 pustou vsí. Sám
uvádí, že pro vyplenění v roce 1315 neexistují žádné přímé důkazy v písemných
pramenech a že to v jeho případě jsou jen
hypotézy, opírající se o nekonkretizované
údaje některých písemných pramenů.
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Důkazem pro to by mohl být nález zánikového horizontu (spáleniště) v místě
dnešního Strání, který by bylo možné
datovat do začátku 14. století. Ten ale
chybí. Naopak sídlo muselo procházet
dosti intenzivním, chtělo by se říci, zásadně nepřerušeným vývojem, když již
v roce 1353 bylo zváno městečkem.
PhDr. Rostislav Janošík podle mého
soudu neprokázal, že není možné hledat souvislost jména Stren z listiny
z roku 1318 s obcí Strání. Má argumentace podporující tuto souvislost, se
opírá o shodu jména Chotěbor u pozdějšího držitele Strání, které může být
spojeno s rodem Hrabišiců, kteří prokazatelně kolonizovali prostor jižně od Olšavy. Tyto skutečnosti PhDr. Rostislav
Janošík nijak nekomentuje, mám tedy
za to, že je ani nezpochybňuje.
V Přerově 15. 8. 2018
PhDr. Jiří Lapáček

Pochod
rodičů s dětmi

Po roce, přesněji 16. 6. 2018, jsme
pro děti opět uspořádali „Pochod rodičů s dětmi“, letos již XXXIIII. ročník.
Pochod je věnován všem zakladatelům
této krásné akce. Počasí vyšlo na jedničku. Pomalu se stává již tradicí, že
včetně pořadatelů se nás na této akci
sejde kolem 800. Na akci, kde je z celého roku největší počet našich ratolestí.
Na hlídkách byly opět různé pohádkové
bytosti: Jů a Hele, Vodník, Víla, Loupežník, Bílokarpatoš, Trpaslíci, Rumcajs
s rodinou, Ježibaba, Batman, Indiáni
a mnoho dalších. Program pro děti na
konci trasy - na Šajbě, ještě pokračoval. V závěru trasy je čekali ještě hasiči
(mimo her pro děti zabezpečili i občerstvení), střelby, ovečky, kozičky a rytíři.
Jak je již zvykem, o dobrou náladu se
postarala místní kapela Flower Crack.
Velcí i malí si při poslechu hudby poseděli u ohně a opekli špekáčky, které
dostali za odměnu na konci trasy.
Pochod rodičů s dětmi se uskutečnil
za finanční podpory obce Strání a dalších sponzorů, čehož si moc vážíme
a děkujeme. Dále patří poděkování infocentru Strání za výbornou prezentaci
a propagaci celé akce.
Vedle (stejných) lidí v organizačním
týmu stojí dalších asi 100 dobrovolníků,
kteří zajišťovali hlídky a kontroly a jiné
věci pro děti, bez kterých by to nešlo.
Takže ještě jednou všem organizátorům a sponzorům velké díky a za rok
znova na startu. (Více foto na stránkách OÚ.)

Oslavy osvobození
obce Strání
Vojensko-historický klub – Východní
fronta ve spolupráci s obcí Strání uspořádal v sobotu 28. 4. 2018 OSLAVY
OSVOBOZENÍ STRÁNÍ. Kolem desáté
hodiny se sešli u pomníku padlých dobově oblečení členové a členky vojensko-historického klubu a vedení obce
Strání a položili zde věnce. Během aktu
proběhla čestná salva uniformovaných
vojáků rumunské a sovětské armády.
Odpoledne jste pak mohli zajít na výstavu techniky a dobových artefaktů
z 2. sv. války. Děti měly možnost se
svézt v historické technice. Výstava
proběhla na louce za fotbalovým hřištěm. Děkujeme našim vojákům a vojandám, že nám pomáhají připomenout
si důležité okamžiky naší historie. Je
s tím velká práce a příprava a my si
toho vážíme.
Barbora Macková

Za organizační tým
Sabína Kolajová Popelková
a Jarmila Homolová
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Nová katastrální mapa
v zastavěné části katastrálníhoúzemí Strání
Letos v dubnu začaly terénní práce
na nové katastrální mapě v zastavěné
části katastrálního území Strání (intravilánu), tedy na té části území, kde
nebyla komplexní pozemková úprava
ani neproběhla obnova katastrálního
operátu přepracováním.
Na rozdíl od katastrální mapy vzniklé při pozemkových úpravách, kterou
tvoří projektant v kanceláři a vlastník
ji následně schvaluje či uplatňuje své
připomínky, při tomto „novém mapování“ vlastníci sami určují a trvale
označují nesporné hranice svých pozemků, které budou následně katastrálním úřadem zaměřeny a zaneseny
do nové katastrální mapy!
V předstihu min. jednoho týdne
dostane každý vlastník nemovitosti pozvánku s určením dne, hodiny
a místa setkání se „zjišťovací“ komisí
tvořenou zástupci katastrálního úřadu
(případně dle možnosti i obce, místně
příslušného stavebního úřadu či odboru životního prostředí), s výzvou k trvalému označení vlastnických hranic.
V určený den vlastníci projdou s komisí zjišťovanou vlastnickou hranici a člen komise barevnou značkou
označí lomové body hranice určené
vlastníky. Takto vyšetřený stav se
poznačí do šetřícího náčrtu a soupisu nemovitostí a vlastník ho potvrdí
svým podpisem.
Pro rychlý a zdárný průběh zjišťování hranic je nutná shoda sousedících
vlastníků na společné hranici. Jestliže
se vlastníci neshodnou na průběhu
hranice, bude tato v nové katastrální
mapě vyznačena jako sporná podle
dosavadního stavu katastru a vlastníci budou upozorněni na možnost tento spor řešit soudní cestou.
Součástí zjišťování hranic je i šetření obvodů budov a druhu a způsobu
využití pozemků. Vlastníci, kteří dosud neohlásili katastrálnímu úřadu
novou budovu či změny obvodu stávající budovy, které podléhají evidenci
v katastru nemovitostí (např. rodinné
domy, rekreační objekty, samostatně
stojící technické a hospodářské budovy), budou komisí vyzváni, aby tak
učinili do 90 dnů. Rovněž v případě
vyšetřené trvalé změny zemědělské-
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ho pozemku (např. orná půda, zahrada) na nezemědělský (např. ostatní plocha, zastavěná plocha), bude
vlastník komisí vyzván k doložení
souhlasu s vynětím ze zemědělského
půdního fondu.
Závěrem několik poznámek:
a) výše uvedená činnost tvorby nové
katastrální mapy se odborně nazývá
„obnova katastrálního operátu novým mapováním“ a je prováděna na
základě § 41 katastrálního zákona č.
256/2013 Sb. a dalších prováděcích
předpisů.
b) jednotlivé etapy tvorby nové mapy:
1. zjišťování průběhu vlastnických hranic (od dubna 2018)
2. zaměření vyšetřených lomových
bodů hranic (od září 2018)
3. tvorba nové katastrální mapy
4. námitkové řízení a vyhlášení
platnosti
c) zaměstnanci provádějící „obnovu
operátu“ jsou oprávněni vstupovat
na soukromé pozemky dle § 7 zák.č.
200/1994 Sb., na žádost vlastníka
předloží k nahlédnutí služební průkaz
d) povinnost zúčastnit se na výzvu
katastrálního úřadu jednání a označit nesporné vlastnické hranice vyplývá z § 37 katastrálního zákona
č. 256/2013 Sb.
e) trvalé označení vlastnických hranic,
pokud nejsou označeny zdí, plotem
apod. je možné provést železnou trubkou alespoň 60 cm dlouhou, zatlučenou po úroveň terénu a obetonovanou
tak, aby nedošlo k jejímu zarostení či
poškození sekaček při údržbě pozemku, nebo plastovým znakem (lze zakoupit u některé měřické firmy nebo
ve spec. obchodě). Ve zpevněných
plochách (betonu či asfaltu) lze bod
označit zatlučeným roxorem nebo nastřelovacím hřebem.
f) plná moc pro zástupce vlastníka na
šetření vlastnické hranice nemusí být
ověřena, je však žádoucí, aby zástupce měl přesné informace o průběhu
hranice, např.: po které straně podezdívky plotu nebo štítové zdi vede a čí
plot nebo štítová zeď je, apod.
Z pohledu katastru nemovitostí
se jedná o mimořádné dílo, které se
v tomto rozsahu v katastrálním úze-

mí Strání provádělo naposledy v roce
1828 v době tvorby mapy stabilního katastru, ze které vychází i dosud
platná katastrální mapa. Výsledkem
nového mapování bude katastrální
mapa odpovídající skutečnému stavu
v terénu, zobrazující hranice pozemků,
obvody budov a další prvky polohopisu s nejvyšší požadovanou přesností.
Na základě těchto informací si lze
jen těžko představit vlastníka nemovitosti, který by se zjišťování průběhu
hranic nezúčastnil a ignoroval možnost mít v katastru nemovitostí přesně evidovány své nemovitosti a tím
předešel případným sporům o vlastnickou hranici pro sebe i další generace vlastníků.
Na závěr bychom chtěli vlastníky
požádat, aby předem zajistili přehlednost situace kolem vlastnických hranic např. vysečením trávy, ostříháním
keřů a odklizením různého uskladněného materiálu od rohů staveb, plotů
a jiných míst představujících lomové
body hranic.
Ing. Hana Jantošovičová, v.r.
ředitel Katastrálního pracoviště Uherský Brod

Dne 4.7. se dožila významného
životního jubilea 90. let
paní Kišová Drahoslava
/Dája Hrušovská/.
My Ti, milá babičko,
přejem pevné zdravíčko,
moře lásky, žádné vrásky
a jen samé sluníčko!
Devadesát není málo,
prožít je snad za to stálo,
jsi nejbohatší člověk mezi námi,
ne penězi, ale vzpomínkami.
Ať Ti vzpomínky stále jen přibývají,
ve zdraví, v radosti život Ti ubíhá,
do stovky chybí Ti malinký kus,
tak to tu s námi vydržet zkus.
Za tvou lásku děkujeme
a oporu ti slibujeme.
To vše a ještě mnohem víc
Ti přeje dcera Helena s rodinou.
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Strážnice plná
chutí, vůní a rozverných písní….

Zdá se, že to není až tak dávno, co
se zámeckým parkem naposled nesla
znělka strážnických slavností. Letos se
konal již tradičně na přelomu června
a července 73. ročník Mezinárodního
folklorního festivalu Strážnice a zároveň 36. ročník Folklorního festivalu Dětská Strážnice. Park, skanzen, zámek
a město se opět zaplnilo nedočkavými
návštěvníky, kteří se chtěli potěšit prostou krásou rozličných tradic lidové
kultury.
V sobotním programu „Desatero“
autorky Magdalény Múčkové, který
se uskutečnil v kostele sv. Martina ve
Strážnici vystoupil i ŽS Netáta spolu
se sólisty Magdou Múčkovou, Lenkou
Gajdovou, Pavlem Múčkou, mužským
sborem CM Danaj a CM Danaj s primášem Janem Gajdou. Program byl
provázen mluveným slovem a také
projekcí, kterou připravilo sdružení Obrázky ze Strážnice. Skladba folklorních
písní prolínající se s Desaterem Božích
přikázání, poukazuje na to, že pro generaci našich rodičů, nás i našich dětí jsou
tato pravidla již zastaralá, nemoderní,
obtěžující. I my se zas a znovu pokoušíme Boží Desatero rozbít; Stvořitel nám
je ale zas a znovu v podobě svědomí
vrývá do našich srdcí.
Tomuto programu předcházelo nahrávání stejnojmenného CD nosiče, které bude možno zakoupit v našem MIC.
Zároveň se také v rámci programu
konal již pátý ročník pořadu o tradiční
gastronomii, letos i za účasti šikovných
tanečníků a tanečnic z FS Javorina, který přenesl návštěvníky do prostředí výročního trhu. Jarmarečníci nabídli tradiční pokrmy a produkty, které se běžně

připravovaly v domácnostech nebo prodávaly na venkově i ve městech na přelomu 19. a 20. století. Prezentace Strání
byla v tomto ohledu vzorně připravena
o čemž svědčil velký zájem a návštěvnost straňanského gastrostánečku.
Vše co bylo nabízeno (osúchy, vdolečky, koblihy, zelňačka) bylo do posledního drobečku vyjezeno. Velké a srdečné
poděkování patří všem, kteří pomohli
s přípravou produktů a ochotou přidat
pomocnou ruku. Děkujeme paní Marušce Jachníkové za voňavé osúchy,
paní Marii Mimochodkové za sladké
koblížky a paní Blaženě Zderčíkové za
lahodné vdolečky. Výbornou kapustnicu ochotně navařil pan Tibor Szöke,
a muzika příjemně zahrála k dobré chuti. Velké díky patří také Marku Žajglovi
z HS Strání za dopravu do Strážnice
a v neposlední řadě i všem ochotným
souborákům, který přispěli k pohodovému průběhu této akce.		
Za ŽS Netáta Marie Múčková

Výlet deštěm
za poznáním

V úterý 15. května 2018 uskutečnil ČČK
ve Květné a infocentrum ve Strání výlet
do našeho okolí s názvem „Místa blízká,
neznámá“.
Navštívili jsme památkový domeček
a Muzeum pálenic ve Vlčnově a pak
jsme jeli do Spytihněvi, kde jsme nasedli na loď Morava a pluli po Baťově kanálu do Napajedel. Za dost silného deště
jsme prohlídli město, posilnili se dobrým obědem a po něm jsme navštívili
Hřebčín, kde se chovají závodní koně
a plemeníci.
I když nám celý den pršelo, náladu
nám to nepokazilo a celou cestu jsme
zpívali, jak jen Straňanky krásně umějí.
Připomínalo mi to školní výlety, při kterých jsme v autobuse taky vždy zpívali.
V Napajedlích jsme také navštívili městské muzeum a muzeum Fatry Napajedla, kde se nyní vyrábějí plovoucí vinyl
podlahy a nafukovací hračky. Zavzpomínali jsme na hračky našeho dětství.
Expozice byla moc hezky a moderně
vytvořena. Moc děkujeme naší průvodkyni Barborce Mackové, která byla
výborná, a také panu starostovi a obci
Strání za příspěvek na dopravu autobusem. Už se těšíme na další výlet pro
seniory z obce.
Marie Zrůnová
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Vážení spoluobčané,

v průběhu měsíce dubna se v naší obci podepisovala petice ke zvýšení zabezpečení obce pomocí kamer. systému a posílení
hlídek policie ČR. Petice byla odeslána na OÚ Strání, MV a KŘOČR Zlín. Celkem bylo shromážděno 790 podpisů. To svědčí
o tom, že bezpečnost v obci, kde žijete, Vám není lhostejná. K této petici se vyjádřily všechny oslovené subjekty. Odpovědi
z MV, KŘPČR, Města Uherský Brod a Obce Strání jsou zde zveřejněny. Věříme, že naše snaha nebyla zbytečná.
Za petiční výbor Josef Bruštík a Jarmila Homolová
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KADEŘNICTVÍ

BARBORA BRUŠTÍKOVÁ
Kadeřnictví:

DÁMSKÉ, PÁNSKÉ, DĚTSKÉ
Kde:

NA DOMĚ S PEČOVATELSKOU SLUŽBOU
VE STRÁNÍ

Provozní doba:
DLE OBJEDNÁVEK
Objednávky:

M: +420 736 721 068

... vše pro váš počítač ...
- akční ceny, služby ―――

Intel Core2Duo E7500 (2,93GHz), 4GB RAM DDR3,
250GB HDD, Intel Q45/Q43 Express Chipset, VGA,
LAN, DisplayPort, SerialPort, USB 2.0,
DVD - RW, Win10 Profi, 1.699,- kč
―――

HP EliteBook 8460p/Core i5 2520M 2.5GHz/4GB RAM/250GB HDD/battery NB, DVD-RW/WiFi/BT/FP/14.0
HD+ (1600x900)/Win 10 Pro 64, 5.999,-kč /2 roky záruka/
―――

• 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 ...

INTERNETOVÉ

CENY

M: +420 604 471 477 / E: info@levnepocitace.cz

Mgr. Radek Bruštík, Stolařská 2338, Uh. Brod (supermarket Rojal)

www.facebook.com/levnepocitace.cz

OSTATNÍ
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STRAŇANSKÉ HODY

PÁTEK 14. 9.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ odpoledne ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Stavění májky u kostela a Štrbákovca

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 20:00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hodová zábava s kapelou STREET 69
/ Zámeček - vstupné 50 Kč /

SOBOTA 15. 9.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 11:00 - 13:00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Volání na hody - objížďka chasy na voze po dědině

Trasa: Zámeček - Záhumenice - Rybníček - po hlavní cestě - Rubanice
část Obecnic - po hlavní cestě ke Stárkovi - ul. Mechnáčky a zpět k Zámečku

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 13:30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odchod chasy od Zámečku do Dvorany
(mládek Vojtěch Zetka), Hodové zpěvy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 14:45 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odchod chasy ke Štrbákovci

(stárek Martin Pavluš), Hodové zpěvy

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15:45 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Odchod chasy na Náměstí u Zámečku

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16:00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Žádání starosty o svolení pořádat hody

Taneční sólo pro stárka a mládka, jejich rodiče a starostu

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 16:30 - 18:30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Koncert SOUROZENCŮ BAŤKOVÝCH
/ nádvoří Zámečku - vstup zdarma /

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ od 19:00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hodová zábava s DH JAVORINKA a DJ Jan Zámečník
/ nádvoří Zámečku - vstup zdarma /

NEDĚLE 16. 9.

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10:00 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Sraz krojované chasy a všech krojovaných,
odchod do kostela s DH Javorinka
/ u Zámečku /

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 10:30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Slavnostní hodová mše svatá

(přenášena přímým přenosem na ČT2)
/ kostel Povýšení Sv. Kříže /

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 15:30 - 17:30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Koncert DH GLORIA

/ nádvoří Zámečku - vstupné 50 Kč /

~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~ 18:00 - 21:30 ~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~~

Hodová zábava s DH GLORIA
/ nádvoří Zámečku /

KALENDÁŘ AKCÍ

Kalendář akcí:
14.- 16. 9. 2018
STRAŇANSKÉ HODY
se stárkem a mládkem
Areál obce

30. 10. 2018
14. LUCERNIČKOVÝ PRŮVOD
Uspávání berušek a brouka
Strání - Květná

10. 11. 2018
SVATOMARTINSKÉ HODY VE KVĚTNÉ
Květná

25. 9. 2018
CESTOPISNÁ BESEDA
- Ztracené pyramidy v Andách, Peru
17.00 hod. / Multifunkční sál ZŠ Strání

8. - 21. 10. 2018
CHARITNÍ SBÍRKA ŠATSTVA A HRAČEK
Květná - čekárna dětského zdrav. střediska

24. 11. 2018
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ
Dvorana Strání

25. 11. 2018
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA PERNÍKŮ
Květná - Restaurace na Huti

1. 12. 2018
ROZSVÍCENÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ
a Mikulášská nadílka

10. - 12. 10. 2018
Květná a Strání
BABY BAZAR
- bazárek podzimního a zimního dětského 2. 12. 2018
oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb VÁNOČNÍ JARMARK NA ZÁMEČKU
Strání - Multifunkční sál ZŠ Strání (vedle infocentra)

Zámeček

Fotografie přední strana:
Stárek s mládkem a Stárková s mládkovů 2018 (foto: Antonín Reňák)
Fotografie přední vnitřní strana:
1 - 6. XXXIIII. Pochod rodičů s dětmi ve Květné- 16. 6. 2018 (foto: Barbora Macková) / 7. Výlet „Místa blízká neznámá“ českého červeného kříže Květná a seniorů ze Strání (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní vnitřní strana:
1 - 7. Oslavy 700 let Obce Strání 29.6 - 1. 7. 2018 (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní strana:
1 - 5. Oslavy 700 let Obce Strání 29.6 - 1. 7. 2018 (foto: Ladislav Janča) / 6. FS Javorina - zájezd Itálie
CENÍK INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI: Celá strana - 2000 Kč (A4 přesně š190 x v277mm), 1/2 strany - 1000 Kč (A5
přesně š190 X v138mm), 1/4 strany - 500 Kč (A6 přesně š95 x v138mm), Řádková inzerce - 200 Kč, Ceny jsou včetně DPH.

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 11. 9. 2018 / Redakční rada: Ing. Antonín Reňák, Barbora Macková,
Marcela Schönbaumová, Ing. Michaela Luzarová, Mgr. Zuzana Popelková, Ing. Radka Breznická, MgA. Jan Mimochodek / Redakce si vyhrazuje právo
příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost zodpovídá autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Za jazykovou
úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. Uzávěrka příštího čísla bude zveřejněna na obecních stránkách www.strani.cz / Příspěvky osobně
na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@ strani.cz
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