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Revitalizace veřejného 
prostoru v centru obce

V květnu tohoto roku jsme začali 
s úpravou veřejného prostoru u obecní-
ho úřadu. 

Byla vystavěna opěrná zeď z po-
hledového betonu, součástí stavby je 
i vybudování parkoviště, kde vznikne   
11 nových parkovacích míst pro potře-
by návštěvníků OÚ a lékaře. Parkoviště 
bude položeno žulovými dlažebními 
kostkami, prostor před obecním úřa-
dem žulovou mozaikou a prostor před 
hasičskou zbrojnicí betonovou dlažbou. 

Kolem obvodu vzrostlé lípy je na-
vržena lavička s mobiliářem pro vyu-
žití veřejného prostoru k odpočinku. 
Dále vznikne nový chodník, který spo-
jí obě ulice (ul. Na Kopci a ul. Pátera 
J. Novotného).

Před obecním úřadem přibudou sto-
jany na kola a vývěsný záhon. Nově také 
bude vybudován bezbariérový přístup na 
obecní úřad z ul. Pátera J. Novotného. 

Realizaci provádí firma SDS Hluk za 
vysoutěženou cenu 3 329 011 Kč včet-
ně DPH. Termín ukončení prací je 15. 9. 
2019.

Stavební úprava místní 
komunikace na sídlišti 
ve Květné

V měsíci červnu započaly práce na 
výstavbě nové místní komunikaci na 
sídlišti u garáží.

Byla odstraněna konstrukce stávající 
vozovky a bude vybudována vozovka s 
asfaltobetonovým povrchem ve stávají-
cím směrovém - šířkovém a výškovém 
řešení. 

Skládá se ze dvou částí:
• větev A - délka 154 m 
• větev B -  délka 43 m 

Šířka komunikace bude 3- 4 m. Celá 
délka bude osazena zapuštěnou obru-
bou BO 15/15. 

Základní příčný sklon komunikace je 
2,5% jednostranný.

Odvodnění zpevněných ploch je ře-
šeno příčným a podélným spádem do 
navržených vpustí, příčných odvodňo-
vacích žlabů a přilehlé zeleně. Navržené 
uliční vpusti z důvodu lepšího odvedení 
srážkových vod budou napojeny na stá-
vající kanalizaci.

Práce provádí firma MERO  CZ s.r.o. 
za vysoutěženou cenu   2 681 712 Kč 
včetně DPH. Ukončení prací je plánováno  
15. 8. 2019.

Antonín Popelka, starosta obce

Rekonstrukce 
elektroinstalace v ZŠ 

O prázdninách opět začala rekon-
strukce elektroinstalace poslední části 
pavilonu D v Základní škole ve Strání, 
kde mj. mají zázemí i hudební obory 
ZUŠ, učebny rukodělné, jídelna s ku-
chyní a šatny nad tělocvičnou. Jedná 
se o  kompletní rekonstrukci elektroin-
stalace (výměna kabelů, modernizace 
elektrorozvodny) za účelem snížení 
energetické náročnosti pro potřeby 
současných norem, a to i norem hygi-
enických (zlepšení parametrů osvětlení, 
celková výměna světelných těles).

Součástí rekonstrukce jsou také sta-
vební úpravy (vybudování podhledů, 
úpravy v prostorách jídelny, komplexní 
výmalby, částečná výměna podlahových 
krytin). Ty proběhnou i v šatnách a soci-
álkách nad tělocvičnou (výměna odpa-
du, vodoinstalace, sprch, umyvadel, ob-
kladů a dlažeb).

Práce provádí firma Sitel Praha s.r.o. 
za vysoutěženou cenu   5 869  151 Kč 
včetně DPH. Termín ukončení prací je 
31. 8. 2019.

Jedná se tak o poslední velkou re-
konstrukci v naší Základní škole, tak aby 
splňovala kritéria dnešních požadavků 
a potřeb.

Starosta informuje
Přeložka vysokého napětí

V těchto dnech byla dokončena pře-
ložka vysokého napětí v části plánova-
né výstavby nových rodinných domů na 
Nové hoře. Byly demontovány  stožáry 
vysokého napětí, které omezovaly mož-
nosti výstavby. Úsek venkovního vedení 
VN 75 byl demontován a nahrazen no-
vým kabelovým zemním vedením VN 
umístěným v jiné trase. 

Celkové náklady na přeložku VN byly 
852 169 Kč včetně DPH.
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Výpis usnesení 
4. zasedání 
Zastupitelstva obce 
Strání konaného 
dne 15. 4. 2019

4/1  Zastupitelstvo obce Strání ur-
čuje ověřovatele zápisu: Marian Flekač, 
Josef Popelka, zapisovatelku: Michaelu 
Grebíkovou, sčitatelku: Elišku Málkovou

4/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: předseda: 
Antonín Zámečník, členové:  Pavel Tóth, 
Sabína Kolajová Popelková

4/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje program 4. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Rozpočtové opatření č. 4
6. Různé 
7. Diskuse
8. Závěr

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

4/5 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 4/2019 
dle návrhu.

4/6 Zastupitelstvo obce Strání po-
věřuje finanční výbor k provedení kon-
troly čerpání finančních prostředků 
z  rozpočtu obce na dofinancování re-
konstrukce a stavební úpravy sportov-
ního centra FC Strání.

Antonín Popelka, starosta obce

Kompostéry
Vážení spoluobčané, v lednu jsme 

uspořádali průzkum zájmu o kompo-
stéry zdarma do vašich zahrad. Ve 
Strání-Květné se přihlásilo téměř 400 
zájemců. Podobný průzkum proběhl 
i  v ostatních obcích Mikroregionu Bílé 
Karpaty, neboť jsme chtěli připravit spo-
lečný projekt a požádat za celý mikro-
region o dotaci na jejich nákup. Výzva 
na podávání projektových žádostí byla 
sice v OPŽP vyhlášena, ale bohužel jen 
na dovybavení sběrných dvorů a nelze 
nyní podat žádost na nákup komposté-
rů. Musíme tedy počkat na výzvu další 
a doufat, že v ní bude nákup komposté-
rů podporován. Děkujeme všem, kteří 
se v rámci průzkumu zaregistrovali 
a  zároveň sdělujeme, že je možné zá-
jem o kompostér přihlásit i nyní u paní 
Novákové na obecním úřadě. Seznam 
zájemců budeme průběžně aktualizo-
vat a jakmile bude možnost, podáme 
žádost o dotaci (pravděpodobně 2. pol. 
roku 2020). Děkujeme za pochopení.

Beseda 
o vodě v krajině 

V pátek 30.8.2019 v 17.00 hod. 
ve  DVORANĚ se bude konat společné 
projednání s vlastníky pozemků vhod-
ných pro vybudování tůní. 

Jsou zváni ti, kteří byli požádáni 
o souhlas projekční firmou AGROPRO-
JEKT BRNO, ale i ostatní zájemci, kte-
ří se chtějí dozvědět o  vodě v krajině 
a obci Strání.

Radka Breznická, Vodní hospodářství Strání
 tel: 572 695 289 / mobil: 778 766 443

Moje odpadky
Vážení občané, do odpadového účtu 

se můžete přihlásit prostřednictvím 
webu www.mojeodpadky.cz a pomocí 
přihlašovacích údajů (LOGIN, HESLO 
– tyto údaje naleznete na archu s  čá-
rovými kódy). Zkontrolujte si prosím 
v  INVENTUŘE STANOVIŠTĚ, zda máte 
uvedeny všechny osoby a zda u nich 
máte správně vyplněný čas na stano-
višti. Např. u studentů, kteří domů jezdí 
jen na víkendy, je dobré uvést čas 0,5 na 
stanovišti a u osob s trvalým pobytem, 
které se na stanovišti fyzicky nezdržu-
jí, je dobré uvést čas 0. Díky tomu se 
budou získané body a obsloužený ob-
jem všech nádob a pytlů dělit správně. 
Dále vyplňte ODPADOVÝ DOTAZNÍK 
a uveďte v něm způsoby, jakými v dané 
domácnosti dochází ke snižování pro-
dukce odpadů. Díky tomu systém za-
čne sledovat poměr mezi obslouženým 
objemem nádob a pytlů u tříděného 
a u směsného odpadu. Domácnostem, 
které vytřídí více jak třetinu odpadů 
a mají malý obsloužený objem, se při-
píší EKO body za snižování produkce 
odpadů.  V případě nejasností můžete 
napsat na e-mail referent@strani.cz.

Dagmar Nováková

Štítky 
na popelnicích

Žádáme občany, aby si překontrolo-
vali štítky- čárové kódy na popelnicích. 
V případě poškození nebo ztráty štítku 
si nový vyzvedněte na OÚ. Bez čárové-
ho kódu nebo s  poškozeným kódem 
nebudou popelnice od září sváženy.

Sběrný dvůr
Znovu upozorňujeme občany, že 

sběrný dvůr je otevřen ve dnech úterý 
a  čtvrtek od 13.00 do 15.00 hodin 
a  v  sobotu od 8.00 do 13.00 hodin. 
Žádáme občany, aby v jiné dny odpad 
na sběrný dvůr nevozili a nenechávali 
jej u brány.

Dagmar Nováková 
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Strání, už podle názvu obce, má vět-
šinu pozemků prudce svažitých. Dobře 
fungující krajina by měla jako houba 
vodu nasávat a pomalu vydávat, ale 
v  našem okolí se to úplně nedaří. Vý-
hodou jsou většina zatravněných ploch 
a převážně listnaté lesy. Důležitou úlo-
hu plní také členitá mozaika ovocných 
sadů, remízků a zarostlé lesíky Borina a 
Štrbáň. To vše zpomaluje rychlý odtok 
vody z údolí říčky Klanečnice. 

Ale současný stav, kdy voda při pří-
valovém dešti rychle odteče na Slo-
vensko, není ideální. Odtok zrychlují 
i meliorace – odvodnění, které vysušují 
cca 2/3 zemědělsky užívaných pozem-
ků, už více než 30 let. Pomoci by tomu 
mohlo zadržení vody - přerušením me-
lioračních potrubí a vytvořením malých 
tůní a mokřadů na více lokalitách. V ně-
kterých místech už si příroda pomá-
há sama. Tam, kde kořeny prorostou 
do trubek, vznikají podmáčená místa. 
Vůbec nevadí, že v  létě vyschnou, ale 
voda rychle neodteče a pomalým vsa-
kováním a výparem pomáhá vodnímu 
režimu. 

Bylo vytipováno cca 30 míst, kde by 
malé vodní nádržky šly vybudovat (po-
kud máte vhodný pozemek nebo o ně-
jakém víte, budeme rádi za další typy). 
Dalším krokem je projednání s vlastníky 
pozemků, bez jejichž souhlasu to nelze 
uskutečnit. Pokud se to podaří, připra-
ví fi. Agroprojekt žádost o dotaci, která 
může dosáhnout až 100%. Není však 
tak důležitá dotace, ale voda a zdravá 
krajina.

“KRAJINU JSME NEZDĚDILI
PO NAŠICH PŘEDCÍCH,

ALE MÁME JI
VYPŮJČENOU  

OD NAŠICH POTOMKŮ.”

Radka Breznická, vodní hospodářství obce
mobil: 778 766 443

Tůně a mokřady - jak zadržet vodu

Mládencův močál

VODA - Obrázková statistika o tom, proč je voda národním bohatstvím 
Celý dokument je ke stažení v PDF na: www.strani.cz/vodni-hospodarstvi-strani
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Výpis usnesení 5. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 27. 5. 2019 

5/1 Zastupitelstvo obce Strání 
určuje ověřovatele zápisu: Vladimír 
Luzar, Dalibor Stupka / zapisovatelka: 
Michaela Luzarová / sčitatelka: Eliška 
Málková

5/2  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje návrhovou komisi: předse-
da: David Smetana / členové: Pavel 
Tóth,  Antonín Zámečník

5/3  Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje doplněný program 5. zase-
dání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu a  zapi- 
     sovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Zpráva o činnosti rady obce
5. Bytový dům č. p. 795 
6. Odměny členům výborů a komisí
7. Obecní pozemky
8. Veřejnoprávní smlouvy
9. Pozemky – kupní smlouvy Nová 

Hora
10. Dodatek č. IV ke Smlouvě o dílo 

uzavřený s firmou SANIZO
11. Rozpočtové opatření č. 6
12. Závěrečný účet, účetní uzávěrka
13. Směrnice na demolici s  násled-

nou výstavbou rodinného domu
14. Smlouvu o zrušení předkupní-

ho práva k nemovitosti č.p. 727, 
byt. jed. č. 2

15. Různé
16. Diskuse
17. Závěr

5/4 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí zprávu o činnosti 
rady obce

5/5 Zastupitelstvo obce Strání 
bere na vědomí žádost o prodej bytů 
v bytovém domě č. p. 795

5/6 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje odměny za 1. pololetí 2019 
členům výborů a komisí, kteří nejsou 
členy zastupitelstva, dle jednotlivých 
návrhů předsedů výborů a komisí:
• Finanční výbor – celková částka 

7.500,- Kč
• Kontrolní výbor – celková částka 

5.500,- Kč
• Komise pro rozvoj, investice a vý-

běrová řízení – celková částka 
3.000,- Kč

• Komise majetková – celková částka 
7.500,- Kč

v  k.ú. Strání, nově označené parc. 
č.  2561/52 v k.ú. Strání o výměře 134 
m2 za cenu 40 Kč za 1 m2 žadateli: 
J. Z., Strání. Kupující na své náklady 
zajistí vyhotovení kupní smlouvy, ge-
ometrického plánu a uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí.

5/12 Zastupitelstvo obce Strání 
odkládá prodej pozemku ve vlast-
nictví Obce Strání parc. č. 6224/154 
v k.ú. Strání o výměře 379 m2. 

5/13 Zastupitelstvo obce Strá-
ní schvaluje prodej pozemku parc. 
č. st. 144 v  k.ú. Strání o výměře 206 
m2 jehož součástí je budova s číslem 
popisným – rodinný dům č. p. 202 za 
smluvní cenu 500 Kč za 1 m2, žadate-
li: J. N. Strání. Kupující na své náklady 
zajistí vyhotovení kupní smlouvy, ge-
ometrického plánu a uhradí poplatek 
za vklad do katastru nemovitostí.

5/14 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
č.  28/2019 ve výši 20.000 Kč 
z  rozpočtu Obce Strání uzavřenou 
s DH Straňanka, Nám. U Zámečku 76, 
687  65 Strání.

5/15 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
č. 30/2019 ve výši 500.000 Kč 
z  rozpočtu Obce Strání uzavřenou 
s FC Strání, Mechnáčky 647, 687  65 
Strání, IČ: 485 06 541.

5/16 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Veřejnoprávní smlouvu 
o poskytnutí neinvestiční dotace 
č.  31/2019 ve výši 20.000 Kč 
z  rozpočtu Obce Strání uzavřenou 
s TCV Strání, z.s., Lůčky 1080, 687  66 
Strání - Květná, IČ: 22694315.

5/17 Zastupitelstvo obce Strání 
ukládá Radě obce Strání vyřešit beze-
smluvní užívání odrazové stěny, umís-
těné na pozemku parc. č. 610/7 v k.ú. 
Strání, který je ve vlastnictví Obce 
Strání, do 31.08.2019.

5/18 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převo-
du vlastnictví k  nemovitostem, a to 
k  pozemku parc. č. 2571/39 a parc. 
č.  6572/52 (po schválení komplexní 
pozemkové úpravy parc. č. 14686) 
o  výměře 1184 m2 v  katastrálním 

• Komise bytová a sociální – celková 
částka 17.500,- Kč

• Komise pro kulturu, sport a spolky – 
celková částka 7.500,- Kč

• Komise likvidační – celková částka 
2.000,- Kč
Odměny budou vyplaceny ve 

mzdách za měsíc červen 2019.
5/7 Zastupitelstvo obce Strání 

schvaluje prodej části pozemku ve 
vlastnictví Obce Strání parc. č. 2561/1 
v  k.ú. Strání, nově označené parc.č. 
2561/55 v k.ú. Strání o výměře 61 m2 
za cenu 40 Kč za 1 m2  a parc. č. st. 
1691/1 o výměře 54 m2 za cenu 100 
Kč za 1 m2 žadatelům: E.A. a R.A., 
Strání. Kupující na své náklady zajistí 
vyhotovení kupní smlouvy, geometric-
kého plánu a uhradí poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí.

5/8 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej pozemku ve vlast-
nictví Obce Strání parc. č. 303/2 v k.ú. 
Strání o výměře 24 m2 za cenu 40 Kč 
za 1 m2 žadatelům: J. a J. Z, Strání. 
Kupující na své náklady zajistí vyho-
tovení kupní smlouvy, geometrického 
plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí.

5/9 Zastupitelstvo obce Strá-
ní schvaluje prodej části pozem-
ku ve vlastnictví Obce Strání parc. 
č.  2561/1 v  k.ú. Strání, nově označe-
no parc. č. 2561/53 v k.ú. Strání o vý-
měře 119 m2 za cenu 40 Kč za 1 m2 
žadatelkám: A.B. a M.B., Strání. Kupu-
jící na své náklady zajistí vyhotovení 
kupní smlouvy, geometrického plánu 
a uhradí poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí.

5/10 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku ve 
vlastnictví Obce Strání parc. č. 2561/1 
v  k.ú. Strání, nově označeno parc. 
č.  2561/54 v  k.ú. Strání o výměře 97 
m2  za cenu 40 Kč za 1 m2 a parc. č. 
st. 1690 o výměře 21 m2 za cenu 100 
Kč za 1 m2 žadateli: P.Z., Strání. Kupu-
jící na své náklady zajistí vyhotovení 
kupní smlouvy, geometrického plánu 
a uhradí poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí.

5/11 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje prodej části pozemku ve 
vlastnictví Obce Strání parc. č. 2561/1 
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území Strání, jak je zapsáno na LV 
č. 10001 pro katastrální území Strání, 
včetně zavkladování omezení vlast-
nického práva (předkupní právo) ve 
prospěch Obce Strání, uzavřenou 
mezi Obcí Strání a manželi J. a V. H. 
Strání. Smluvní strany se dohodly na 
kupní ceně 355.200 Kč bez DPH, cel-
ková kupní cena 429.792 Kč s DPH.

5/19 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti, a to k po-
zemku parc. č. 2571/49 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č.  14676) o výměře 1005 m2 v  kata-
strálním území Strání, jak je zapsáno 
na LV č. 10001 pro katastrální území 
Strání, včetně zavkladování omezení 
vlastnického práva (předkupní právo) 
ve prospěch Obce Strání uzavřenou 
mezi Obcí Strání a manželi T.H., Wien 
a Z. H., Strání. Smluvní strany se do-
hodly na kupní ceně 301.500 Kč bez 
DPH, celková kupní cena 364.815 Kč 
s DPH.

5/20 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převo-
du vlastnictví k  nemovitostem a  to 
pozemku parc. č. 6555/4 a  parc. 
č.  2571/38 (po schválení komplexní 
pozemkové úpravy parc. č. 14687) 
o výměře 1250 m2 v  katastrálním 
území Strání, jak je zapsáno na LV 
č. 10001 pro katastrální území Strání, 
včetně zavkladování omezení vlast-
nického práva (předkupní právo) ve 
prospěch Obce Strání uzavřenou mezi 
Obcí Strání a manželi T. a B. P., Strání. 
Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 375.000 Kč bez DPH, celková 
kupní cena 453.750 Kč s DPH.

5/21 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti, a to k po-
zemku parc. č. 2571/34 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č. 14695) o výměře 800 m2 v  katas-
trálním území Strání, jak je zapsáno 
na LV č. 10001 pro katastrální území 
Strání, včetně zavkladování omezení 
vlastnického práva (předkupní právo) 
ve prospěch Obce Strání uzavřenou 
mezi Obcí Strání a panem D. F., Strání. 
Smluvní strany se dohodly na kupní 

na LV č. 10001 pro katastrální území 
Strání, včetně zavkladování omezení 
vlastnického práva (předkupní právo) 
ve prospěch Obce Strání uzavřenou 
mezi Obcí Strání a panem T. T., Strání. 
Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 282.000 Kč bez DPH, celková 
kupní cena 341.220 Kč s DPH.

5/26 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti,  a to k po-
zemku parc. č. 2571/48 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č.  14677) o výměře 929 m2 v  katas-
trálním území Strání, jak je zapsáno 
na LV č. 10001 pro katastrální území 
Strání, včetně zavkladování omezení 
vlastnického práva (předkupní právo) 
ve prospěch Obce Strání uzavřenou 
mezi Obcí Strání a panem P. K., Strání 
– Květná. Smluvní strany se dohodly 
na kupní ceně 278.700 Kč bez DPH, 
celková kupní cena 337.227 Kč s DPH.

5/27 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje dodatek č. IV ke Smlouvě 
o dílo ze dne 26.6.2018 uzavřený s fir-
mou SANIZO, spol, s.r.o., Zátiší 1958, 
688  01  Uherský Brod, IČ: 26945509.

5/28 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje rozpočtové opatření č. 6 
dle návrhu

5/29 Zastupitelstvo obce Strání 
souhlasí s celoročním hospodařením 
obce Strání v roce 2018 včetně Zprá-
vy č. 2272018/EKO bez výhrad a přijí-
má opatření potřebná k nápravě zjiš-
těných chyb a nedostatků

5/30 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje účetní závěrku sestavenou 
k 31. prosinci 2018

5/31 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje pravidla pro poskytování 
dotací z  rozpočtu obce na demolice 
starých rodinných domů na území 
obce Strání se závazkem následné 
výstavby nového rodinného domu dle 
návrhu.

5/32    Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje Dohodu o zrušení předkup-
ního práva k nemovitosti týkající se 
bytové jednotky č. 727/2.

Antonín Popelka, starosta

ceně 240.000 Kč bez DPH, celková 
kupní cena 290.400 Kč s DPH.

5/22 Zastupitelstvo obce Strání 
schvalujem kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti,  a to k po-
zemku parc. č. 2571/33 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č.  14694) o výměře  810 m2 v  kata-
strálním území Strání, včetně zavkla-
dování omezení vlastnického práva 
(předkupní právo) ve prospěch Obce 
Strání, jak je zapsáno na LV č. 10001 
pro katastrální území Strání, uzavře-
nou mezi Obcí Strání a panem P. F., 
Strání. Smluvní strany se dohodly na 
kupní ceně 243.000 Kč bez DPH, cel-
ková kupní cena 294.030 Kč s DPH.

5/23 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti,  a to k po-
zemku parc. č. 2571/32 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č.  14693) o výměře  814 m2 v  kata-
strálním území Strání, jak je zapsáno 
na LV č. 10001 pro katastrální území 
Strání, včetně zavkladování omezení 
vlastnického práva (předkupní právo) 
ve prospěch Obce Strání uzavřenou 
mezi Obcí Strání a panem P.F., Strání. 
Smluvní strany se dohodly na kupní 
ceně 244.200 Kč bez DPH, celková 
kupní cena 295.482 Kč s DPH.

5/24 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti,  a to k po-
zemku parc. č. 2571/46 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č.  14679) o výměře 800 m2 v  katas-
trálním území Strání, jak je zapsáno 
na LV č. 10001 pro katastrální území 
Strání, včetně zavkladování omezení 
vlastnického práva (předkupní právo) 
ve prospěch Obce Strání uzavřenou 
mezi Obcí Strání a manželi J.P., Tren-
čianská Teplá a G. P., Strání. Smluv-
ní strany se dohodly na kupní ceně 
240.000 Kč bez DPH, celková kupní 
cena 290.400 Kč s DPH.

5/25 Zastupitelstvo obce Strání 
schvaluje kupní smlouvu o převodu 
vlastnictví k  nemovitosti,  a to k po-
zemku parc. č. 2571/31 (po schválení 
komplexní pozemkové úpravy parc. 
č. 14692) o  výměře 940 m2 v  katas-
trálním území Strání, jak je zapsáno 
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Kotlíkové dotace ve Zlínském kraji – 3. vlna
Vyhlášení programu: 10. září 2019, 

elektronický příjem žádostí: 15. října 
2019 od 8:00 hodin.

Pro koho je dotace určena? 
Pro fyzické osoby - vlastníky a spo-

luvlastníky rodinných domů na území 
Zlínského kraje, které jsou převážně 
vytápěny kotlem na pevná paliva s 
ručním přikládáním 1. nebo 2. emisní 
třídy, napojeným na otopnou soustavu 
a komínové těleso. Jeden žadatel může 
podat pouze jednu žádost o dotaci!

Za rodinný dům je pro účely dotace 
považován také bytový dům maximál-
ně se 3 bytovými jednotkami. 

Na co je dotace určena? 
Na výměnu stávajícího kotle na pev-

ná paliva s ručním přikládáním 1. nebo 
2. emisní třídy za nový ekologický zdroj 
tepla:
• Kotel pouze na biomasu (automatic-

ký i s ručním přikládáním) 
• Plynový kondenzační kotel 
• Tepelné čerpadlo 

Žadatelem vybraný kotel musí být 
uveden v „seznamu kotlů“ podporova-
ných z kotlíkové dotace – Seznam vý-
robků a technologií, který je průběžně 
aktualizován a je zveřejněn na webo-
vých stránkách https://svt.sfzp.cz. 

V případě nákupu nového kotle s 
ručním přikládáním (na kusové dřevo) 
je povinností žadatele pořídit i akumu-
lační nádobu, a to o objemu, který je ur-
čen výkonem kotle - 55 l vody na 1 kW 
výkonu kotle. 

Z kotlíkové dotace lze podpořit vý-
měny kotlů realizované v období již od 
15. 7. 2015.

Jaká je výše dotace? 
• Tepelné čerpadlo – až 80 % způsobi-

lých výdajů, nejvýše 120 000 Kč

• Automatický (samočinný) kotel na 
biomasu – až 80 % způsobilých výda-
jů, nejvýše 120 000 Kč

• Kotel na biomasu s ruční dodávkou 
paliva – až 80 % způsobilých výdajů, 
nejvýše 100 000 Kč

• Plynový kondenzační kotel – až 75 % 
způsobilých výdajů, nejvýše 95 000 Kč
Podpora bude navýšena o částku 

7 500 Kč v případě, že je výměna kotle 
realizována v prioritní obci

Co je možné uhradit z do-
tace (způsobilé výdaje)?
• Nový kotel / zdroj včetně nákladů na 

jeho instalaci a stavební práce
• Novou otopnou soustavu
• Rekonstrukci stávající otopné soustavy
• Nezbytné zkoušky a měření spojené 

s uvedením kotle do provozu
• Projektovou dokumentaci (kromě ná-

kladů na zpracování žádosti)

Jaké dokumenty budete 
k žádosti potřebovat? 
• Fotodokumentaci původního kotle na 

Vzor fotodokumentace k žádosti o kotlíkovou dotaci:

Vzor fotodokumentace odpojeného starého kotle 
k vyúčtování kotlíkové dotace:

Špatná fotodokumentace - není vidět            
napojení na komín   

Odpojený kotel               

Správná fotodokumentace - na komín 
a otopnou soustavu

Původní místo po odpojeném kotli       

tuhá paliva se zřejmým  připojením 
na komín a otopnou soustavu

• Revizní zprávu původního kotle (musí 
být uvedena emisní třída kotle)

• Souhlas spoluvlastníka nemovitosti, 
případně pozemku

V rámci kotlíkových do-
tací NELZE provést vý-
měnu: 
• Stávajícího starého plynového kotle  
• Stávajících kamen (kachlová, krbová, 

litinová) a kuchyňského sporáku
• Stávajícího kotle s  ručním přikládá-

ním emisní třídy 3 a vyšší
• Stávajícího kotle s automatickým při-

kládáním paliva

ZPRÁVY Z OBCE
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Duchovní okénko
A.C. Morrison: 
Sedm důvodů, proč jako vědec věřím 
v Boha

Americký chemik Abraham Cressy 
Morrison byl prezidentem Akademie 
věd v New Yorku. Kromě odborných a 
popularizačních vědeckých děl je také 
autorem publikace nazvané „ Seven 
Reasons Why a Scientist Believes in 
Gold“ (Sedm důvodů, proč vědec věří 
v Boha). Nejsou to důkazy, ale důvody, 
které mysl vědce, stojícího v úžasu nad 
tajemstvím člověka a přírody, otvírají 
pro přijetí tajemství víry... Některé z jeho 
myšlenek vám nabízíme: 
Ve skutečnosti jsme teprve na začátku…
Jsme teprve na úsvitu vědeckého věku 
a každý nový paprsek vrhaný vědeckým 
výzkumem ukazuje jasněji dílo Stvořite-
le, nadaného nekonečnou inteligencí. 
Já mám sedm důvodů své hluboké víry. 
Vybrali jsme dva důvody, které mohou 
zaujmout každého z nás. 

První důvod: Matematic-
ká (ne)pravděpodobnost
Je možno matematicky přesně doká-
zat, že náš vesmír byl plánován a  vy-
tvořen nesmírným budovatelským du-
chem. Dejme tomu, že vložíte do kapsy 
deset mincí očíslovaných od jedné 
do deseti a důkladně jimi zamícháte. 
A zkuste je vytahovat v pořadí od jedné 
do deseti, vytaženou minci vložte zase 
zpět do kapsy a znovu jimi zamíchejte. 
Z matematiky víme, že pravděpodob-

nost vytažení jedničky je 1:10, pravdě-
podobnost vytažení jedničky a hned 
dvojky je 1:100, vytažení jedničky, dvoj-
ky a trojky je 1:1000 a tak dále. Vaši na-
ději, že byste vytáhli všech deset mincí 
v přesném pořadí od jedné do deseti, 
lze vyjádřit poměrem jedné ku deseti 
miliardám. (Jinými slovy: že nastane 
jedna věc, která má pravděpodobnost 
1: 10, je celkem běžné, že jich nastane 
současně deset, je naprosto výjimečné, 
že jich nastane sto, je prakticky nemož-
né- pozn. red.). 
Podle podobné úvahy je třeba stejně 
přesných podmínek, aby mohl na Zemi 
existovat život, a je vyloučeno, aby je-
jich vzájemné správné uspořádání bylo 
dílem náhody. Naše planeta se otá-
čí na rovníku kolem své osy rychlostí 
1666  km za hodinu. Kdyby se otáčela 
rychlostí jen 150 km za hodinu, naše 
dny a  noci by byly jedenáctkrát delší 
a horké slunce by spálilo za den všech-
nu vegetaci a zbytek by se stal obětí 
dlouhé mrazivé noci. Dále: Slunce, zdroj 
veškerého života na Zemi, má povrcho-
vou teplotu 6000 stupňů a naše planeta 
je od něho právě natolik vzdálena, aby 
nás tento žár zahříval, ale nespálil. Kdy-
by Slunce vydávalo méně svého záření, 
zmrzli bychom, a kdyby vydávalo více, 
uhořeli bychom. Kdyby zemská osa ne-
byla nakloněna (je nakloněna o 23 stup-
ňů), neexistovala by čtyři roční období. 
Kdyby Měsíc byl vzdálen jen 100 00 ki-
lometrů, mořský příliv dvakrát denně by 
byl naprosto devastující... Následkem 
těchto a spousty jiných okolností není 
ani jediná možnost z miliardy, že by ži-
vot na naší planetě vznikl náhodou. 

Druhý důvod: „Moudrost 
zvířat“
„Moudrost“ zvířat jasně mluví o dob-
rotě Tvůrce, který vložil pud do jinak 
bezmocných tvorů. Mladý losos trá-
ví léta v  moři, načež se vrací do své 
„rodné řeky“ a táhne proti proudu při 
té straně řeky, na které se do ní vlévá 
říčka či potok, v němž se narodil. Co jej 
vede tak přesně zpět do rodiště? Pře-
nesete-li ho do jiné říčky, okamžitě ví, 
že není ve správné vodě, razí si cestu 
do hlavní řeky a potom zase vzhůru na 
místo svého určení. Ještě zajímavější 
je rozřešení úhoří záhady. Tito podivní 

tvorové se stěhují v době dospělosti ze 
všech řek a rybníků na celém světě do 
moře a spěchají do nesmírných hlubin 
u Bermud, což znamená, že úhoři z Ev-
ropy musejí plavat mořem mnoho tisíc 
kilometrů. Tam se páří a umírají. Maličcí 
úhoři, kteří zřejmě nemohou vědět nic, 
než že jsou v nesmírné vodní poušti, 
se přesto vydávají na zpáteční cestu 
a najdou nejen pevninu, ze které vypluli 
jejich rodiče, nýbrž i  řeky a jezera, tak-
že každá voda je opět osídlena mladý-
mi úhoři. Odkud se vzal pud, který to 
všechno řídí? Jistá vosa přemůže ko-
bylku, vyhrabe v zemi díru, dá kobylce 
žihadlo na přesně určené místo, aby 
nezahynula, ale byla v bezvědomí a žila 
dále jako kus konzervovaného masa. 
Potom naklade vajíčka těsně vedle ko-
bylky, aby její mláďata se mohla pást 
na kobylce, která zůstává živá, protože 
její mrtvé maso by mladé vosy usmr-
tilo. Stará vosa toto vše dělala poprvé 
v životě, ale tento druh vos to dělal od 
nepaměti. 

Podle časopisu Milujte se! č. 48. 
Vybrala a upravila K. Flekačová.

Nový letáček 
nejen o kapličkách...

Světlo světa spatřil nový letáček 
o  kapličkách, křížích, božích mukách 
a  jiných posvátných místech v naší 
obci. Je sestaven z obrázků malova-
ných místním malířem panem Sta-
nislavem Knotkem. Po historii vyob-
razených míst a pověstech s  nimi 
spjatými pátrala Barbora Macková. Le-
táček obsahuje i  mapu obce s vyzna-
čením těchto památek a míst a s jejich 
GPS souřadnicemi.

Věřím, že si ho brzy osobně vyzved-
nete v našem IC Strání, kde je Vám 
zdarma k dispozici.

Vydala obec Strání v nákladu 1000 ks.

Barbora Macková

FARNOST KNIHOVNA a IC
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Slavnostní 
pasování 
prvňáčků 

Důležitým dnem pro naše prvňáčky 
se stalo úterý 11. června 2019, kdy byly 
děti oficiálně pasovány na čtenáře. 

Ke slavnostnímu aktu se sešli všich-
ni prvňáčci s  třídní paní učitelkou Mgr. 
Zdenkou Davidovou, s asistentkou He-
lenou Majorovou a také se slavnostního 
okamžiku zúčastnila paní zástupkyně 
Mgr. Marie Šimková. Přivítala je krá-
lovna Elizabeth a představila jim pana 
krále Knihomila, který přijel na naše 
pozvání ze země písmen a knih. Role 
Knihomila se zhostil náš pan starosta 
Antonín Popelka. 

Noví čtenáři museli složit slib rytíře 
Řádu čtenářského, kterým slibovali, že 
knížky budou opatrovat jako nejvzácněj-
ší poklad, budou je mít rádi a budou se 
k nim chovat pečlivě a s úctou. Po slo-
žení rytířského slibu prvňáčci poklekli 
před královnou Elizabeth a před králem 
Knihomilem. V tomto okamžiku se stali 
čtenáři knihovny Strání. Od krále Kniho-
mila dostali pasovací listinu a  krásný 
balíček, jehož součástí byla knížka od 
spisovatele Miroslava Tvrze a  ilustrá-
torky Aleny Schulz – Kde se nosí krky 
– a propisovací tužka a sladkost. 

Celkem bylo pasováno 19 dětí. Měly 
to za odměnu, že už zvládají skoro ce-
lou abecedu, že přichází chvíle, kdy 
začínají samy číst, kdy se jim otevírá 
svět ukrytý na stránkách knih a nastává 
doba pro návštěvu knihovny. 

Přeji všem prvňáčkům, aby je knihy 
provázely celý život a byly pro ně zdro-
jem radosti a moudrosti. 

Marcela Schönbaumová, knihovnice

II. probouzení 
brouků ve Štrbáni

Jarní příroda se probouzela a louky 
byly čím dál zelenější... To byl ten správ-
ný moment jít po dlouhé zimě probudit 
brouky a berušky. Proto jsme se ve čtvr-
tek 25. dubna sešli ve Štrbáni a udělali 
si zábavné odpoledne pro děti a jejich 
rodiče. Beruška vítala děti, protože se 
probudila už o pár dnů dříve, ale brouk 
Míla nikde. Proto jsme se ho vydali hle-
dat. Na místě, kde spal vloni, jsme ho 
nenašli. Představte si, kde celou zimu 
spal? V boudě našich lyžařů... A tam byl 
dětmi taky objeven... Velice se podivil, 
že slunce tak krásně svítí a jeho paprs-
ky hřejí... 

S dětmi jsme udělali hmyzí rozcvič-
ku na louce, zasoutěžili jsme si ve ská-
kání v pytlích a běhání kolem hmyzích 
kamarádů a pak už byla zábava volná. 
Opékali jsme špekáčky, někteří si hráli 
v potoce, jiní obdivovali oslíka od Evičky 
a mini poníka její kamarádky, obě zvířát-
ka udělala dětem velkou radost. Odpo-
ledne bylo moc příjemné a pohodové. 

Děkuji lyžařům za zapůjčení areálu 
a taky za zajištění mini baru. Jsme rádi, 
že lyžařský areál žije nejen v zimě! Bu-
deme se těšit na další společnou akci. 
Velké díky za pomoc s akcí Milošovi 
a Pepovi. Broukům, beruškám a všemu 
hmyzu hezkou sezónu a v listopadu vás 
zase s lucerničkami uspíme!

Baruška beruška Macková

Novinky 
z knihovny
Beletrie: 
Mám nad tebou moc - Driscoll, T
Nedokončený portrét - Christie, A
Noční motýl - Nečas, O
Zlámané kosti - Marsons, A
Provaz lží - Yates, Ch
Zkrocení divokého Skota - Keats, R
Zuby nehty - Coleman, C
Sbohem Paříži - Harris, A
Sestra ve stínu - Riley, L 
Tajemství žlutého domu - Hampson, A
Minulost - Child, L
Misery - King, S
Na obtíž - Hoover, C
Těžká noc - Lanczová, L
Hvězdný šéf - Hawkins, J
Na psí uši - Nachtmanová, P
Štěstí nám přálo - Johnson, A
Geniální přítelkyně 1,2, 3, 4, - Ferrante, E
Naštvaná vdova - Lindgren, M
Panství Farleigh - Bowen, R
Sedmnáctka - Ludvíková, J
Spiklenci obruče - Bauer, J
Lovci hlav - Nesbo, J
Matčina volba - King, S 
Víkend s Miriam - Davouze, M

Dětská literatura: 
Letadla: objevuj s námi - Bryksyňski, M
Kdo by nechtěl doma - Schröder, P
Filipa: malá čarodějka.1 - Zimová, M
Operace Slunce - Šorel, V
Čarovní jednorožci 2 - Davidson, Z
Poušť, všude poušť - Březinová, I
Staré řecké báje a pověsti - Drijverová, M
Amálie Zubatá 1,2, - Anderson, L 
Sestry ze sněhového království 1 - Foss, A

Marcela Schönbaumová, knihovnice
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exkurze za vůní a zdravím... Ráj bylinek 
a koření Sonnentor. Je to rodinná fir-
ma, která vyrábí v bio kvalitě bylinkové 
čaje, koření, kávu a vše, co krásně voní 
a  chutná. Rozdělení do dvou skupin 
jsme si prošli s odborným výkladem ce-
lou výrobnu. Byl to opravdu silný zážitek 
bohatý na vůně. Zaměstnanci Sonnen-
toru jsou samí milí a usměvaví lidé a je 
vidět, že je jejich práce těší a přináší jim 
radost.

Po malém občerstvení někteří z nás 
v horkém dni vyběhli na vyhlídkovou te-
rasu nebo se zhoupli na největší houpa-
cí síti, co jsem kdy viděla. Udělali jsme 
společné foto a vydali jsme se o  kus 
dál do Templářských sklepů ze 13. sto-
letí na prohlídku spojenou s degustací 
vína. Z horkého exteriéru jsme se pře-
sunuli do chladných sklepů, kde bylo 
stabilních 13°C. Ujala se nás moc sym-
patická a znalá paní průvodkyně, která 
nám moc srozumitelně a kvalifikovaně 
popovídala o historii templářů a sklepů 
v Čejkovicích. Dozvěděli jsme se spous-
tu zajímavých a nových skutečností. Po 
procházce spletitými a dlouhými chod-
bami plnými sudů vína jsme se opět 
vrátili na místo startu, kde proběhla de-
gustace vína. Ochutnali jsme tři vzorky 
a  všechny se na jazyku jen rozplývaly. 
Nakoupili jsme vítané, každý pár lahvi-
nek vína, a vyšli opět do horkého odpo-
ledne v centru Čejkovic. Kolem půl páté 
jsme z Čejkovic odjížděli a někteří čer-
ství senioři se bouřili, že přece nemů-
žeme dojet na Stráň tak brzo... A proto 
jsme si ještě udělali zastávku ve Strážni-
ci. Někteří si zašli na pivko, jiní na večeři 
a někteří stihli kafíčko a zákusek. Hezká 
tečka za tímto seniorským výletováním, 
které se neslo v dobré náladě. Cestou 
domů samozřejmě celý autobus zpíval 
straňanské lidové... Všech 50 účastníků 
vystupovalo doma ve Strání a Květné 
s úsměvem na tváři a to jsem moc ráda. 
Děkujeme obci Strání za příspěvek 
ve výši 14.000,-, který pokryl dopravu 
a  část vstupů. Účastníci zájezdu za-
platili pouze 200,- na osobu. Je to moc 
milý dárek od obce pro naše aktivní se-
niory, kterým se výlet moc líbil. Dohodli 
jsme se, že si na podzim vyjedeme ješ-
tě jedou... Chystáme se na Slovensko. 
Výletování ZDAR.

Barbora Macková, spokojená vedoucí zájezdu

V úterý 18. června v ranních hodinách 
posbíral na zastávkách náš autobus 
s usměvavým řidičem Peťou Dzurákem 
skupinky seniorů všech věkových sku-
pin a vydali jsme se na cestu za pozná-
ním. Sluníčko svítilo, obloha modrá až 
oči přecházely. Naší první zastávkou za 
krásou a historií byl zámek v Miloticích. 
Velmi mile nás tento zámek překva-
pil, většina z nás ho navštívila poprvé. 
V  komnatách zámku jsme potkávali 
malé princezny a prince (děti se zde 
mohou obléct do historických kostýmů 
a prohlídku si užít jako malí šlechtici) 
a  také s námi utrousila pár vět sama 
paní kněžna a paní vychovatelka nám 
zahrála v tanečním sále 2 skladby na pi-
ano. Zážitek veliký a moc nás potěšilo, 
že v jídelně zámku na prostřeném stole 
dominovalo sklo od nás, z naší sklárny 
Květná. Hned jsme se k této skuteč-
nosti hlásili a hraběnka byla moc potě-
šena. Po komentované prohlídce zám-
ku jsme si prošli i růžovou zahradou 
s  krásně udržovaným zámeckým par-
kem. Vedle zámku byla k navštívení za-
jímavá expozice starých kočárku a po-
hádek, které byly na zámku natočeny.  
Z Milotic jsme se přesunuly do neda-
leké obce Čejkovice. A tam nás čekala 

Setkání zastu- 
pitelů ve Strání

Každoročně pořádá náš Mikroregion 
Bílé Karpaty setkání všech zastupitelů 9ti 
obcí našeho mikroregionu. Letos vyšla 
řada na Strání, a jelikož se máme čím po-
chlubit, pozvali jsme zastupitele do nově 
zrekonstruovaného areálu FC Strání, aby-
chom jim ukázali kabiny a celé zázemí na-
šich fotbalistů. 

V pátek 21. 6. 2019 v 17:00 to vše za-
čalo. Starosta přivítal asi 70 zastupite-
lů z  okolních obcí i ze Strání, předseda 
p. Franta Hajdůch představil činnost mik-
roregionu za uplynulý rok, manager MAS 
Východní Slovácko p. Pavel Rada pak čin-
nost MASky a spolupráci s námi. Násle-
dovala prohlídka areálu vedená našim pa-
nem starostou. Slova obdivu a chvály se 
kabinami jen rozléhala. Moc se jim u nás 
líbilo. Setkání se neslo i na notě folklorní, 
k poslechu, zpěvu i tanci nám hrála naše 
oblíbená cimbálovka Strýci. 

Myslím, že všichni zastupitelé z oko-
lí u nás získali hezkou inspiraci do svých 
obcí. Děkuji panu starostovi, Jirkovi, Eleně, 
Šárce, Terce, Lucce i holkám z obce za po-
moc s přípravou a průběhem akce.

Barbora Macková, manager mikroregionu

Aktivně se seniory obce
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Vyučující si pro žáky II. stupně při-
pravili v pátek 31. května sportovní den 
ke svátku dětí. Bylo nachystáno deset 
stanovišť a každý žák si vybral čtyři 
stanoviště, které během dopoledne 
vystřídal. Na výběr byl fotbal, florbal, 
petangue, kuželky, badminton, volejbal, 
běh a střelba, jumping, kruhový tréning 
a stolní tenis. Počasí nám přálo a žáci si 
sportovní dopoledne užili. 

Ve čtvrtek 6. 6. 2019 jsme se zúčast-
nili atletických závodů O pohár starosty 
Uherského Brodu. Celkem jsme získali 
6 zlatých, 2 stříbrné a jednu bronzovou 
medaili. V  běhu na 60 m získali zlato 
Stanislav Zámečník 2. A, Lukáš Zámeč-
ník 3. B, Martin Havlík 3. B, Viktor Želi-
babka 4. B, stříbro Tereza Knotová 4. B 
a bronz Jan Vlčnovský 5. A. Další zlaté 
medaile získali Karolína Rybářová 2. B 
za skok z  místa a Filip Flekač 4. A za 
hod tenisovým míčkem. Stříbro si ještě 
odnesl Lukáš Zámečník 3. B za hod pl-
ným míčem. Velmi pěkné výkony před-
vedli i ostatní žáci, kteří se na prvních 
příčkách neumístili, ale přispěli k celko-
vému 4. místu ze všech zúčastněných 
škol. 

Tímto také děkuji všem, kteří se ja-
koukoliv měrou podílí na pohybovém 
rozvoji dětí, ať už svých nebo svěře-
ných. Klesající úroveň pohybové zdat-
nosti dětí je i u nás ve Strání alarmující!

Libuše Želibabková

Plánovaný výšlap na Vápenky pro 
8.  a 9. ročník, který se uskutečňuje 
v  rámci TV, provázela letos nepřízeň 
počasí. Po dvou odkladech se ale plán 
povedlo zrealizovat. Cestu nám mírně 
komplikovalo bláto, v  některých mís-
tech jsme šli se zátěží na botách. Dob-
rá nálada nám vydržela celou dobu. 
Pro některé žáky byla taková turistická 
vycházka nezvyklá, fenomén nedo-
statku pohybu v rodinách se nevyhýbá 
ani Strání s nádhernou okolní krajinou, 
což je velká škoda. Všechny žáky, kte-
ří výšlap zvládli, tímto velmi chválím a 
doufám, že alespoň někteří v  toulkách 
přírodou najdou potěšení.

Geologická 
exkurze 

Naše škola se zapojila do projektu 
Evropské unie „Akční plán pro ochranu 
geodiverzity“ ve spolupráci s  Mend-
lovou univerzitou v  Brně. Přeshranič-
ní projekt je zaměřen na zhodnocení 
a propagaci geodiverzity, respektive dě-
dictví neživé přírody, které je reprezen-
továno významnými geologickými, 
geomorfologickými, hydrologickými 
a pedologickými prvky v krajině. 

Lektoři Mendlovy univerzity připravili 
pro žáky devátého ročníku přednášku 
o  neživé přírodě. Následně žáci zpra-
covávali projekt rekultivace opuštěných 
lomů v  krajině, který si museli obhájit. 
Exkurze pokračovala v přírodě, kde žáci 
plnili praktické úkoly.

Marie Šimková

Ukliďme Česko
Letos se naše škola už počtvrté za-

pojila do celorepublikové akce „Ukliď-
me Česko“. Zaregistrovali jsme se už 
v  březnu, abychom získali pro žáky 
rukavice a pytle zdarma. Úklid proběhl 
v  pátek 26. dubna. Do akce se zapoji-
li všichni žáci a pedagogové. Celkem 
jsme nasbírali 59 pytlů odpadu a navíc 
6 pneumatik. 

I když v obci funguje bezplatně sběr-
ný dvůr, našlo se mnoho odpadu i na 
místech, která se loni vyčistila. Doufá-
me, že příští rok se počet pytlů s odpa-
dem sníží. 

Marie Šimková

Sportujeme….
Konec dubna a začátek května pat-

ří již tradičně fotbalové soutěži McDo-
nald´s Cup. Okrskové kolo proběhlo 
v Uherském Brodě na Lapači. Nejdříve 
hráli mladší žáci, kteří se umístili na 
krásném třetím místě a postoupili tak 
do okresního finále v Uherském Hradi-
šti. Družstvo starších žáků hrálo taktéž 
výborně, při souboji s Bojkovicemi o po-
stup však prohráli těsně na penalty. 

7. 5. jsme se zúčastnili okresního 
kola pouze s mladší kategorií. Kluci hrá-
li výborně, mezi 8 postupujícími druž-
stvy se jim podařilo vybojovat nádherné 
2. místo, což je pro naši školu ohromný 
úspěch. Klukům také hodně pomohla 
přítomnost trenéra Radka Janigy a pod-
pora dalších rodičů. 

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Den Země
Svátek planety Země připadá na 

22.  dubna. Připravili jsme pro žáky 
projektovou výuku s  tématem Voda. 
Celý týden jsme věnovali tématům en-
vironmentální výchovy a  úklidem pří-
rody v katastru obce jsme tento týden 
završili. 

                   Marie Šimková

Sběr papíru
Vedení školy děkuje všem, kteří se 

zapojili do jarního sběru papíru. K recy-
klaci bylo odevzdáno 9 750 kg papíru. 
Poděkování si zaslouží všichni, kteří pa-
pír odevzdali, a také všichni dobrovolní-
ci, kteří papír skládají do kontejnerů.

                  Marie Šimková

Objevujeme 
své okolí

V letošním roce jsme si více všíma-
li našeho blízkého okolí a věcí kolem 
sebe. Využili jsme k tomu své tělo a po-
mocí všech smyslů jsme postupně 
zkoumali kouzlo přírody, učili jsme se 
být její součástí a vytvořili jsme si zá-
kladní návyky a dovednosti týkající se 
správného životního stylu. Aktivně jsme 
se zapojili do národního projektu So-
kola -,,Svět nekončí za vrátky, cvičíme 
se zvířátky“- jeho cíl jsme splnili, a to: 
posílit zdatnost dětí, ale především mít 
radost z pohybu. Během roku jsme měli 
spoustu zajímavých akcí, díky kterým je 
pro nás učení hrou.

Srdečně děkujeme Vám všem, kte-
ří jste nám pomáhali zpestřit program 
v naší mateřské škole organizačně, ma-
teriálně i finančně.

Jarmila Straňáková

MATEŘSKÁ ŠKOLA

Sport 
v každém věku

Milan Hofbauer se narodil ve Květné. 
Ve svých osmnácti letech odešel studo-
vat vysokou školu ve Zvolenu, kde žije 
dosud.

Jeho velká záliba z dětství mu vydr-
žela dodnes. I ve svých 78 letech stále 
aktivně lyžuje. V roce 2006 se zúčastnil 
štafety, která sjížděla Mt. Blanc. Má za 
sebou množství závodů ve slalomu ne-
jen na Slovensku a v Česku, ale také v 
Rakousku, Itálii, Slovinsku. Doteď získal 
16 titulů mistra Slovenska. V  domácí 
soutěži Slovenského poháru Masters 
získal titul a pohár lyžař roku. V sezóně 
2018/19 se na mistrovství světa umístil 
na 5. místě. Získal zde sedm pódiových 
umístění.

Je krásné vidět, že i ve vyšším věku 
může být člověk tak aktivní a plný 
energie.

Monika Popelková a Ivana Bartáková

SPORT
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Na velikonoční pátek19.4.2019 se 
uskutečnil již 4. ročník běhu Czech Ul-
tra Trail Tour, který je složený ze tří zá-
vodů Bílé Karpaty, Jeseníky a Beskydy. 
Letošní běh, který měl rekordní účast 
(cca 170 běžců), byl věnován našemu 
synovi, Vašemu kamarádovi Simonu 
Kolajovi, který nás náhle v únoru po tra-
gické události v Alpách opustil… Simon 
sportem a přírodou žil a k  tomu patřil 
taky běh tady doma, v Karpatech.

První závod se běží vždy u nás v Bí-
lých Karpatech, mimo jiné i v katastru 
naší obce Strání. Závod se  také letos 
krásně vydařil, a to i zásluhou nás – 
místních lidí, kteří v rámci organizace 
zajišťujeme občerstvovačky na růz-
ných místech, resp. jsme krom jednoho 
všechny pokryli. Všem patří velké podě-
kování a také obci Strání, paní Blažce 
Zderčíkové a paní Milušce Janovské 
za finanční podporu a dary pro vítěze, 
dále pak SMEDOMA z.s. za zapůjče-
ní aparatury a Martinu Štecherovi za 

krásné fotky. Poháry pro vítěze vyrobi-
ly Sklárny Breznický. Tradičně největší 
úspěch, jako každý rok, měly straňan-
ské vdolečky.

Je skvělé, že Marek Navrátil - hlav-
ní organizátor CUTT-  organizuje  tento 
běžecký závod v našem kraji, což je 
určitě pro naši obec velký přínos nejen 
v oblasti turismu. O to víc nás potěši-
lo, když závodníci z celé ČR a SR měli 
jen pozitivní zážitky, dokonce se někte-
rým u nás líbilo více než v Beskydech, 
či Jeseníkách. Víc info a foto na: http://
cutt.cz/bile-karpaty-2019/ nebo face-
booku: Czech Ultra Trail Tour - powered 
by Salomon.

Ohlasy účasníků:
Pavel Kovařík: „Nejlepší občerstvo-

vačky, děkujeme. Jen škoda, že si Ty 
dobroty člověk nemohl víc vychutnat, už 
by se totiž dál nehnul z místa.“ 

Trailrun.cz: „Běžel jsem tu střední 
27 km dlouhou trasu a byla to pecka. 
Dva táhlý kopce běžáky, super seběhy 
v trailech uprostřed popadaných stromů 
a  hromad medvědího česneku, parádní 
počasí a nikdo ze špičky nezabloudil. No 
co chceš víc? Takhle si prostě předsta-
vuju parádní začátek víkendu. Za podpo-
ru tohoto závodu díky. Ahoooj Karpaty.“ 

Za organizační team Sabína Kolajová P., 
zastupitelka OÚ

Ani déšť 
nás nezastaví...

To byla nejčastější slova účastníků 
24. československého Jawa-ČZ srazu 
ve Strání. Sraz se konal letos u základ-
ní školy a zúčastnilo se ho 95 motocy-
klů Jawa-ČZ. Se začátkem vyjížďky se 
počasí umoudřilo a přestalo pršet, ale 
mraky nás doprovázely po celé trase, 
která měřila 65 km. Po spanilé jízdě 
naší obcí po státní hranici a zpět nás 
naše motocykly povozily po okolních 
dědinách přes poutní místo U sv. An-
tonínka, Horňácko až na Vápenky. Ve 
zdejším rekreačním středisku nás če-
kalo občerstvení, ale i heligonky, které 
hrály naši hymnu Vápenky. Nejvzdále-
nějšími účastníky akce byli motorkáři 
z Mnichova Hradiště a parta kamarádů 
z  Tábora. Ze Slovenska dojeli z Prievi-
dze i v dešti. Technické konzultace se 
protáhly až do ranních hodin. Jawa klub 
svou činností a akcemi propaguje obec 
Strání a přispívá k navazování dobrých 
vztahů s okolními obcemi a regiony 
doma i za hranicí.

Pavel Vintr, president Jawa klubu Strání

Běžecký závod 
CUTT Bílé Karpaty 2019 aneb 
běh rozkvetlým srdcem Bílých Karpat
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Holka od koní...
Blahopřejeme nadějné mladé jezdky-

ni Elišce Margetinové, která už od 4 let 
zkouší různé jezdecké disciplíny a má 
v 10ti letech za sebou i první úspěchy, 
např. 6. místo v drezúrních hobby zá-
vodech získala už v 7. letech a nyní se 
zúčastnila orientačního závodu a  tré-
nuje parkurové skákání. Jejím posled-
ním krásným úspěchem je 2. místo 
z 39ti závodních družstev ze dne 20. 7. 
2019, kdy Eliška závodila na 9. ročníku 
sportovně charitativní akce „O pohár 
hejtmana Ol. kraje – NUTREND CUP“ 
– orientační závod dvojic na koních, 
konaný v jezdeckém areálu Horses Háj.  
Držíme palce, a jak se u koní říká: „Eliš-
ko, ať ti koně jdou!“

Barbora Macková

Turnaj neregistro-
vaných hráčů

V sobotu 6. 7. 2019 se opět po roce 
uskutečnil Turnaj neregistrovaných 
hráčů na nově zrekonstruovaném sta-
dionu FC Strání. Turnaj se hrál letos ve 
formátu 6+1 na půli hřiště. Zúčastnilo 
se celkem 8 týmů ve složení: Ná nech 
tým, No name tým, Bizoni, Obec, Rychlá 
rota, Simon tým a Chasa. Turnaj se hrál 
za krásného počasí a probíhal v zábav-
ném duchu. Bohužel se neobešel bez 
zranění některých hráčů, jak už se ob-
čas stává. Ale věřím, že se všichni dají 
do pořádku a přeji jim brzké uzdravení. 
Jinak myslím, že turnaj proběhl bez ja-
kýchkoliv problémů, sporů atd. A věřím, 
že se všichni zabavili, o což hlavně šlo. 

Na 3. místě se letos umístil Simon 
tým, druhá skončila Obec a 1.misto 
a pohár vítěze si odnesli Bizoni... Velká 
gratulace! Po skončení turnaje proběh-
la taneční zábava se skupinou Bastila, 
která sklidila velký úspěch už dle vel-
kého počtu návštěvníků, kteří se přišli 
pobavit. 

Moc bych chtěla poděkovat všem 
týmům za účast a skvělý přístup, ka-
pele Bastila za skvělou taneční zábavu 
a také všem těm, co mi pomohli a po-
starali se o průběh turnaje a následné 
zábavy. V neposlední řadě také děkuji 
Marku Miklášovi a našim sklárnám za 
opět krásné poháry, které do turnaje vě-
novali. Už teď se na Vás všechny těším 
za rok v příštím ročníku turnaje neregis-
trovaných a věřím, že se opět sejdeme 
v tak hojném počtu a s dobrou náladou.

Šárka Tokošová-Nuzíková

Ve Strání je veselo
V pátek 23. 8. 2019 se v podvečer-

ních hodinách začal zaplňovat dvůr Zá-
mečku krojovanými, mezi kterými do-
minovali muži. Ano, ano, konalo se tam 
12. setkání pěveckých sborů ve Strání.  
Byly pozvány Mužské pěvecké sbory 
z Kunovic, Dolněmčí, Vacenovic a orga-
nizátoři večera  S.E.N. ze Strání. A které 
ženské sbory toto dostaveníčko okrášlily 
a zněžnily? Byl to ženský pěvecký sbor 
Vlčnovské búdové umělkyně z Vlčnova 
a náš místní sbor Netáta, se kterým si 
s chutí zazpívala i Vlasta Grycová, a naše 
malá pěvecká naděje Natálka Bruštíková.  
Celý večer vyhrávala a sbory doprová-
zela naša muzika CM Strýci ze Strání.  
Nálada byla veselá, návštěníků plné nádvo-
ří a počasí letně příjemné... co víc si přát? 
V neděli 25.8.2019 jsme se probudili do 
deštivého dne... ale festival to naštěstí ne-
ohrozilo. Mraky se rozestoupily a odpole-
dne vykouklo i sluníčko. Nedělní odpole-
dne přilákalo do Strání na 500 milovníků 
dechovek, konal se zde totiž 18.  Festi-
val dechových hudeb „Pod Javorinú“. 
Všechny kapely, které se nám ve Strání 
představily byly profíci na slovo vzatí. 
Dvě veselé kapely ze Slovenska - DH Ko-
larovičanka a DH Kamarádi - ta mě 
osobně mile překvapila tím, že je posklá-
daná z mladých, šikovných muzikantů 
a  zpěváků a vznikla teprve před 3 lety. 
Z  Jižních Čech přijela DH Libkovanka 
a ta publikum konečně vyprovokolala 
k tanci... a pak už byl zbytek odpoledne 
parket pořád plný. DH Šarovec z nedale-
kého Hluku si sklidila také velký potlesk. 
Naši místní - miláčci publika - DH Javo-
rinka s energickým mladým kapelníkem 
Zdeňou Vanďúrkou a zpívajícím sta-
rostou Obce Strání měla velký úspěch. 
A také profi výkon DH Straňanka s kapel-
níkem Petrem Houštěm, který celý festi-
val spolupořádá a zařizuje ve spolupráci 
s Obci Strání. Celým odpolednem nás 
mile a zábavně provázel pan Karel Heg-
ner, který už tak trochu k dechovkám ve 
Strání patří. Návštěvníci, kteří si zakoupi-
ly vstupenku, měli možnost vyhrát jednu 
z 20ti cen. Nechyběly hudební nosiče 
zúčastněných kapel, ale i sklo z místních 
Skláren Květná, propagační... hlavní ce-
nou za 1. a 2. místo byly mobilní telefo-
ny. Výhercům ze Květné a Nivnice gra-
tulujeme. Děkujeme všem, kteří pomohli 
s pořádáním této velké, zdařilé akce.

Barbora Macková



V době, kdy začínám psát tento text, 
máme krátce před třetím letním kinem 
ve Strání, třetím letním kinem v Nivnici 
a prvním letním kinem v Bánově.

Je zajímavé sledovat, jak se zájem 
o promítání pod večerní oblohou posu-
nul. Doba promítání filmových specia-
lit u ohňa na chatě Žabce se vyvinula 
do  oblíbené kulturní a společenské 
záležitosti pro celé obce. Pamatuji si 
první projekci pod hlavičkou Smedomy 
na stěnu turistické ubytovny ve Květné, 
další rok po pořízení projekční techniky 
potulné promítání Na točně po straňan-
ských ulicích a pak přišel první mezník. 
Pozvánka do obce Bánov, kdy se tamní 
starosta dozvěděl o partě bláznů po-
řádající ve Strání kina pod hvězdami. 
A ještě se u toho baví. V Bánově jsme 
uspěli a jezdili tam ještě další dva roky. 
Malé oťukávání po okolních obcích a 
loni další mezník. Letní kina pro obce 
Nivnice, opět Bánov, Jasenná, Hvozdná 
a Petrov.  Letos se tento výčet rozšířil o 
Dolní Němčí, Vlčnov, Velkou nad Velič-
kou a Korytnou.

Všude to bylo zatím skvělé. Všude 
jsme měli radost z návštěvnosti a byli 
nadšení a plní vděku.

Nepíšu to proto, abych tady vychva-
loval Smedomu. Píšu to z uvědomění, 
že tyto filmové večírky začaly právě ve 
Strání. Z dědiny kdesi za kopcem. Od-
kud jsme přijeli s originálním pojetím 
společenské kulturní akce. 

Ale dost rádoby emotivních hodno-
cení :) Ve Strání proběhly zatím dvě let-
ní kina pod taktovkou Smedomy. První 
mega trhák Bohemian Rhapsody se 
osvědčil. Velkofilm o jedné z nejslav-

nějších kapel s ještě více slavným zpě-
vákem byl učiněným zážitkem. Ovšem 
druhá česká novinka nám doslova vyra-
zila dech. Absolutně napráskané fotba-
lové kabiny symbolicky samy ukázaly 
jejich plný význam pro Strání. Možná to 
zní vtipně, ale Ženy v běhu mají rekord 
v návštěvnosti na našem novém fot-
balovém stadionu. Podle fotek nebylo 
volné místo na sezení ani stání. Jsme 
rádi za takovou podporu. Proto plánuje-
me po domluvě s vedením obce Strání 
a FC další letní kina na polovinu srpna, 
ale omluvte mě, že vám v tento červen-
cový večer ještě neřeknu, co přesně 
promítneme.

Každopádně chceme poděkovat 
obci Strání v čele s panem starostou 
a všem organizátorům a starostům 
v ostatních obcích za pozvání a tím i fi-
nanční podporu. 

Věřte, že vypravení letního kina není 
levnou záležitostí. Některé filmové li-
cence se pohybují na hraně desítky ti-
síc, profesionální aparatura a projekční 
konstrukce, logistika. Proto nepřímo 
také děkujeme i za dobrovolné vstupné, 
kterým jste nás vždy podpořili. A na-
konec děkujeme sami sobě, že nás to 
stále baví.

Děkujeme si, že se dokážeme domlu-
vit a zorganizovat, pomoct a poradit. 
A taky si říct rozumně názor. A o tom to 
je.  (Pozor, teď přijde moudro :) ) 

Co neudělá jeden člověk, zvládne lo-
gicky už jen spolek.  A už sme doma. :)

Tonda Reňák, Smedoma z.s.
www.letnikina.com

Ženy v běhu 
zcela napráskaly fotbalový areál

KULTURA

100 let
Ve čtvrtek 25. července 2019 oslavila 

své 100. narozeniny paní Veronika Sta-
robová ze Květné. Starosta obce Strání 
s paní matrikářkou a také se zástupci 
ČSSZ v Uh. Hradišti jí přišli popřát pev-
né zdraví, štěstí a elán do dalších let. 
Optimismus paní Veronice opravdu ne-
chybí! Paní Starobová je ve sto letech 
usměvavá a vždy elegantní dáma, která 
jde na procházku upravená a nikdy ne 
v kalhotách! Říká, že žena má být že-
nou. Přejeme jí, ať má pevné zdraví, ať 
jí to stále tak myslí a dělá svému okolí 
i nám, kteří s ní vždy rádi prohodíme pár 
slov, radost!

Barbora Macková
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SPOLEČENSKÁ RUBRIKA

Z matriky
Narození občané

Černá Nela, Jakeš Dalibor, Hříbek 
Šimon, Hrbáková Stella, Mikláš Marek, 
Rybnikářová Bianka, Popelka Sebastian

Zemřelí občané
Macíček Petr, Haloda Antonín, Trefný 

Milan, Adámková Anežka, Zámečníková 
Ludmila, Bruštík Pavel, Končitíková 
Anna, Pavluš Rostislav, Adámek 
Antonín, Bruštíková Anežka, Tinková 
Anežka, Bruštíková Marie, Revayová 
Jaroslava, Zámečník Antonín, Josef 
Zetka, Zdenka Čermáková

Michaela Grebíková

Vítání občánků
Letní vítání občánků ve Strání se ko-

nalo v neděli 23. 6. 2019 v obřadní síni 
Zámečku ve Strání. Pan starosta spolu 
s krojovanými dětmi ze školky přivítali 
11 novorozených dětí do života. A jaká 
jména je budou životem provázet? Mi-
minka se jmenují: Martin, Dominik, Ma-
tyáš, Nela, Noemi, Nela, Dalibor, Šimon, 
Stella, Marek, Sebastian.  Ať se jim ve 
Strání šťastně vyrůstá.

Barbora Macková

Poděkování 
jubilantům

Jménem účastníků setkání rodáků 
ročníku 1949 ve Strání děkuji panu sta-
rostovi Antonínu Popelkovi za krásné 
a  příjemné přijetí na Obecním úřadu. 
Taktéž patří poděkování paní Mgr. Eliš-
ce Málkové a paní Mgr.  Michaele Gre-
bíkové za procítěný přednes o průběhu 
života naší generace od mládí až   po 
současnost doplněný o přání spoko-
jeného stáří všem rodákům. Po dobu 
přijetí na OÚ nás provázely „straňanské“ 
písničky zazpívané panem Karlem Bu-
šou za doprovodu paní Mgr. Kláry Ko-
lajové. Při přípitku jsme zpívali všichni 
a  atmosféra byla nádherná. Ještě jed-
nou Vám všem moc  a moc díky. 

Za rodáky ze Strání  Ing. Jan Grebík

Smuteční rubrika
Pozůstalá rodina upřímně děkuje všem, 
kteří přišli doprovodit na poslední cestě 
paní Anežku Adámkovou. Děkujeme za 
květinové dary a projevy soustrasti. Zvlášť 
děkujeme MUDr. Končitíkové za její obě-
tavý přístup k naší mamince. Děkujeme 
i duchovnímu otci Stanislavu Matyášovi, 
varhanici, muzikantům, zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem 
příbuzným a známým, kteří přišli 
doprovodit na poslední cestě paní 
Ludmilu Zámečníkovou. Děkujeme za 
květinové dary a  projevy soustrasti. 
Zvláštní poděkování patří MUDr. 
Končitíkové a zdravotní sestřičce 
Grebíkové za obětavou péči o naši 
maminku, duchovnímu otci S. Matyášovi, 
varhanici, muzikantům a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří do-
provodili na poslední cestě paní Marii 
Bruštíkovou. Všem děkujeme za pro-
jevy soustrasti a květinové dary. Velké 
poděkování patří za zdravotní péči paní 
doktorce Končitíkové. Zvláštní podě-
kování za slova útěchy patří otci Sta-
nislavu Matyášovi. Děkujeme též paní 
varhanici, zpěvačkám, muzikantům 
a ministrantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se 
přišli rozloučit s paní Anežkou Tinkovou 
a děkuje i za projevenou soustrast. 
Velmi děkujeme MUDr. Končitíkové 
a zdr. sestřičce Grebíkové za jejich 
obětavý přístup k naší mamince po 
dobu její nemoci. Poděkování patří 
i otci Matyášovi, varhanici, muzikantům 
a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě pana 
Milana Trefného. Velké díky patří MUDr. 
Končitíkové za obětavou péči. Zvláštní 
poděkování patří otci S. Matyášovi za 
duchovní podporu a povzbuzení.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
se přišli rozloučit s  panem Antonínem 
Halodou. Děkujeme za projevy soustrasti 
a květinové dary. Zvlášť děkujeme panu 
starostovi a všem bývalým kolegům 
z  obecního úřadu. Děkujeme i otci 
S.  Matyášovi, zpěvačkám, varhanici 
a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří 
doprovodili na poslední cestě pana 
Antonína Zámečníka. Děkujeme za 
projevy soustrasti a květinové dary. 
Poděkování patří také zpěvačkám, 
varhanici, muzikantům a ročníku 1942, 
všem příbuzným a známým.
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Jako občasný obyvatel obce Strání, 
chalupář, mám možnost při náhodných 
pochůzkách po katastru této vesnice, 
zvláště v její zastavěné části, kde dochází 
k zemním výkopům nebo k bourání star-
ších objektů, tu a tam posbírat pár kera-
mických zlomků, jež patří dávným kultu-
rám obyvatel tohoto území.

Od roku 2008 se mi podařilo získat již 
značné množství archeologických nále-
zů, a to přibližně z deseti lokalit v  rámci 
katastru obce Strání. Až na jeden případ, 
který se týká shodou okolností pozemku, 
na němž stojí moje nemovitost, se jed-
ná o nálezy z období pravěku. Pro jejich 
přesnější časové určení chybí další do-
provodné nálezy. Lze je proto datovat ve-
lice obtížně, a to pouze rámcově, do doby 
bronzové či do počátku doby železné 
(halštat). Tato naleziště nejspíš souvisí 
s pravěkými kulturami, které se vyskytují 
na území sousedního Slovenska.

V této souvislosti žádám všechny oby-
vatele obce Strání, zejména stavebníky 
či další osoby, které provádějí výkopové 
práce na svém pozemku, aby věnovali 
zvýšenou pozornost případným arche-
ologickým nálezům. Pokud na ně nara-
zí, doporučuji jim, aby se obrátili buď na 
Obecní úřad, nebo − raději − přímo na 
mne. Rád se na tento výkop přijdu podí-
vat, abychom zabránili zbytečnému niče-
ní archeologických nálezů, které jsou dů-
ležitým dokladem o historii každé obce.

V posledních dvou letech jsem zatím 
ve všech výkopech, jež jsem kontroloval, 
nalezl stopy pravěkého osídlení. Jednalo 
se vždy o místa poblíž hlavní silnice (I. tří-
dy), a to v prostoru od mostu přes Klaneč-
nici (u statku) až po další most (nedaleko 
školy). Všechny učiněné nálezy se nachá-
zely na pravém břehu Klanečnice. (Na 
levém břehu se vyskytují rovněž, avšak 
jsou z jiného materiálu a patří pravděpo-
dobně jinému pravěkému období.) Proto 
se dá předpokládat, že přímo pod touto 
silnicí leží nějaké rozsáhlejší pravěké sídli-
ště, které však zřejmě bylo touto dopravní 
stavbou značně narušeno, ne-li zničeno.

Zároveň upozorňuji všechny obyvatele 
obce na to, že povinnost ochrany archeo-
logických památek vyplývá ze zákona č. 
20/1987 Sb. o státní památkové péči a 
že všechny takto získané nálezy patří stá-
tu, nikoli jejich nálezcům. Po odborném 

zpracování by měly být uloženy v nejbliž-
ším muzeu.

Chci případné nálezce upozornit také 
na to, že zlomky keramických nádob jsou 
vyráběny obvykle z „místního“ materiálu, 
tedy z hlíny (s různými přísadami mine-
rálními či organickými) téže barvy, jako je 
okolní terén. V praxi to znamená, že ne-
odborník většinou nepozná, že se jedná 
o archeologický artefakt. Proto je nutno 
věnovat zvýšenou pozornost těmto ná-
lezům, i když se často stává, že nejsou 
správně identifikovány, a tudíž jsou pře-
hlédnuty. Z toho důvodu je potřebná ná-
vštěva odborníka, který situaci přímo na 
místě výkopu posoudí.

Výše zmíněný zákon o státní památ-
kové péči je sice platný již od 1. 1. 1988, 
avšak dosud nebyl nahrazen novou 
právní normou. Bývalá vláda B. Sobotky, 
v níž měl na starosti ministerstvo kultu-
ry D. Herman (KDU-ČSL), do jehož gesce 
památková ochrana patří, nestihla nový 
zákon předložit, a proto jej stále ještě ne-
máme. Třebaže je uvedený zákon hodně 
zastaralý, pořád platí − včetně doporuče-
ní, která jsou dnes již neúčinná a obtížně 
realizovatelná. Zákon mimo jiné ukládá 
stavebníkům povinnost všechny zásahy 
do terénu hlásit Archeologickému ústavu 
ČSAV (dnes AV).

Protože tato zastaralá legislativa již 
nezachycuje změny uskutečněné u  nás 
po roce 1989, postačí, když dotyčná oso-
ba ohlásí případný nález (nebo nechá 
místo, kde byl výkop proveden zkontro-
lovat) archeologovi, který je momentál-
ně k dispozici. Běžně jsou to pracovníci 
krajských či okresních muzeí. V případě 
Strání je situace jednodušší v tom, že já, 
jako archeolog, bývám v  obci přítomen 
obvykle od jara do podzimu, tedy v době, 
kdy se hlavní část zemních i stavebních 
prací provádí. 

Všem zájemcům nabízím bezplatnou 
pomoc a odbornou radu,   budu-li o 
to požádán. K  dispozici jsem denně 
na telefonu č. 608  065  268 nebo na 
e-mailové adrese: janosik.rostislav@
seznam.cz.

Děkuji všem občanům, kterým záleží 
na zachování kulturního dědictví našich 
předků.

Rostislav Janošík, (archeolog a historik)

Chraňte archeologické 
památky na území obce!

Ač tento nadpis může vypadat skoro 
jako z  nějakého bulvárního časopisu, 
jedná se o nález doopravdy tak trochu 
překvapivý. Dokonce i pro mne – jako 
archeologa a historika, který se zabývá 
středověkým osídlením. Doufal jsem 
totiž, že aspoň tady, poblíž místa bývalé 
tvrze, která ve Strání vznikla někdy ve 
14. století, by mohly stát některé used-
losti původní středověké vesnice. Bohu-
žel – zatím tomu nic nenasvědčuje.

To, co bylo zjištěno při nahodilé pro-
hlídce místa poblíž Obecního úřadu 
Strání, přesto představuje nález docela 
zajímavý – hlavně svou polohou. Jedná 
se totiž zatím o nejvýše situovaný ob-
jekt, patřící některé z pravěkých kultur, 
v  zastavěné části obce. (Stopy jiných 
pravěkých kultur jsou samozřejmě po-
tvrzeny mými povrchovými sběry i na 
daleko vyšších místech v  rámci obec-
ního katastru.) K nálezu keramických 
zlomků došlo nadvakrát: dne 10. 7. 
2019 a 18. 7. 2019, a to ve výkopu ne-
daleko OÚ a pod Hasičskou zbrojnicí.

Předmětný výkop v šířce asi tří met-
rů vpravo od obrubníku ulice „Na kopci“ 
(od OÚ směrem k poště) provedla firma, 
budující opěrnou zeď a nová parkovací 
místa, a to jak v prostoru přímo pod jižní 
patou OÚ, tak i v prostoru před budovou 
zdravotnického zařízení, v němž má or-
dinaci MUDr. P. Tomeček.

Několik zlomků pravěké keramiky 
bylo získáno nejprve dne 10. 7. 2019 
u  jižní paty budovy Obecního úřadu 
Strání. Další nálezy pak byly učiněny 
o  týden později, dne 18. 7. 2019, a to 
na místě budované odstavné plochy 
pro automobily pod Hasičskou zbroj-
nicí a  před budovou zdravotnického 
zařízení.

Všechny nálezy byly získány z naru-
šeného pravěkého sídlištního objektu. 
Většina keramických zlomků pochází 
ze silnostěnných nádob, přítomny jsou 
však i zlomky tenkostěnných nádob. 
Žádný jiný datovatelný materiál nalezen 
nebyl.

Keramické zlomky pocházejí z  ná-
dob, jež byly vyrobeny z téhož materiálu 
a stejnou technologií jako nálezy z ulice 
„Zelnice“, získané v r. 2018, jakož i starší 

Archeologický 
nález přímo 
u budovy OÚ Strání
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nálezy z  r. 2015, které jsem publikoval 
ve Zpravodaji Obce Strání č. 4/2015 
(včetně fotografie).

Dá se proto předpokládat, že všech-
ny tyto nalezené předměty pocházejí 
z  rozsáhlejšího, výšinného pravěkého 
sídliště (pravděpodobně opevněného), 
které se táhlo od pravého běhu Klaneč-
nice (za mostem u statku), přes těleso 
silnice I. třídy (směrem na Nové Město 
nad Váhom) nahoru − až po ulici „Na 
kopci“.

Zatím všechny získané předměty 
archeologické povahy ukazují na to, že 
původní středověká vesnice Strání le-
žela v jiné části obecního katastru, než 
je současné centrum obce (OÚ, kostel, 
zámeček). 

Tuto polohu je proto nutno hledat 
někde v bezprostředním okolí říčky Kla-
nečnice. Vodní tok měl totiž pro existen-
ci středověké vesnice zásadní význam. 
Jako nejpravděpodobnější poloha se 
jeví rovinatá část v prostoru mezi ško-
lou a budovou bývalé Chronotechny 
a čerpací stanice Benzina. 

Jsem přesvědčen o tom, že tuto hy-
potézu potvrdí v budoucnu další nálezy. 
K  těm však bude zapotřebí větší sou-
činnosti všech obyvatel obce.

Rostislav Janošík (archeolog a  historik)

Milion chvilek 
Dne 23. 6. 2019 se v  Praze na Le-

tenské pláni uskutečnila demonstrace 
(pod záštitou spolku Milion chvilek) 
proti premiéru Andreji Babišovi a mi-
nistryni spravedlnosti Marii Benešové. 
Byl to největší protest od dob sametové 
revoluce a jsme rádi, že jsme ho mohli 
být součástí i za ty občany Strání, kteří 
mají podobný názor, ale na demonstra-
ci se dostavit nemohli. Na pódiu před 
protestujícími vystoupila celá řada čes-
kých odborníků a umělců. Například Jiří 
Padevět, Vladimír Mišík, Zdeněk Svěrák 
a  svůj proslov si připravil i bývalý pre-
miér Petr Pithart. Ten však nebyl pří-
tomen, a proto jeho řeč přečetl herec 
Martin Myšička. Na dálku protest proti 
vládě Andreje Babiše podpořili demon-
stranti z Hong-Kongu, kde také probíha-
la obrovská akce proti uplatnění zákonu 
o jednodušším vydávání obviněných do 
zahraničí.

A proč vlastně demonstrujeme? 
Spousta lidí považuje demonstrace, ak-
tivismus a účast na podobných akcích 
za ztrátu času a zbytečnou námahu. 
Opravdu je správným argumentem to, 
že pouze volby mohou přinést změnu? 
Znamená toto tvrzení, že pokud je moc 
využívána neprávem, tak nesmíme dát 
najevo nesouhlas a máme čekat do dal-
ších voleb? Vadí nám, že je Andrej Babiš 
ve střetu zájmů. Vadí nám, že ovlivňuje 
svobodnou justici a vadí nám, že dělá 
ostudu České republice. Vadí nám polo-
komunistická vláda, kterou vede bývalý 
agent StB. Děkujeme všem zúčastně-
ným za podporu a doufám, že se ně-
kteří z nás budou moci přidat k dalšímu 
protestu 16. listopadu, který proběhne 
opět na Letné. 

Jiří Knotek

Amálka
je v knize rekordů!

Agentura Dobrý den Pelhřimov udě-
lila certifikát za kuriozní skutečnost 
„NEJMENŠÍ RUČNĚ VYROBENÁ OBÁL-
KA“ Amálii Popelkové, 13 let ze Strání. 
Dokázala totiž poskládat a slepit minua-
turní obálku, která je široká 4,77 mm. Při 
otevření je její výška 5,03 mm. Autorka 
použila běžný kancelářský papír a při 
jeho ohýbání pracovala pomocí párátka. 
Počin byl zaregistrován do České da-
tabanky rekordů Agentury Dobrý den, 
spravující Muzeum rekordů a kuriozit 
Pelhřimov, dne 24.7.219.

Amálce gratulujeme a jsme hrdí na 
naši rodačku, která je možná jedinou 
držitelkou rekordu se zápisem v České 
knize rekordů z naší obce.

Barbora Macková
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V sobotu 3.8. se opět otevřely brány 
obou našich skláren a řemeslo našich 
dědů a pradědů nalákalo stovky, ba i 
tisíce zvědavých návštěvníků ze všech 
koutů naší země, ale i ze Slovenska, 
Polska a Rakouska. Naše infocentrum 
mělo i letos stánek s upomínkovými 
i propagačními předměty a letáčky. Zá-
jem o naši obec byl veliký a lidem se 
u  nás, v krajině sklářů a lesích Bílých 
Karpat moc líbí. Skláři na huti předvádě-
li úctyhodné výkony, vyráběli pro radost 
zvířátka, kytky i umělecké kalichy. Obdiv 
ze strany návštěvníků a jejich nadšené 
pohledy mluvily za vše. Dětem zářily oči 
vzrušením i radostí, že si mohou zkusit 
vyfouknout skleněnou kouli. Také mu-
sím pochválit vedení skláren Cerva Bo-
hemia, že stále zkvalitňuje doprovodný 
program i stánkový prodej. Letos se dalo 
ve sklárně i dobře najíst (domácí lango-
še, frgály aj.) a dát si nejen kvalitní pivo, 
ale taky výbornou kávu, víno a zmrzlinu! 
Všem prodávajícím holkám i chlapom 
u pecí, veliký respekt. Zvládnout tyto 
davy lidí, to chce kumšt a kus srdce! 
Já děkuji mým pomocníkům ve stánku, 
ač jsou z Tovačova, pomohli mi prezen-
tovat náš kraj s láskou a nadšením.

Za rok... nebo na fašank se budeme 
těšit opět na D.O.D. na viděnou.

Barbora Macková

Den otevřených 
dveří ve sklárnách

Po roce, přesněji 1. 6. 2019, jsme pro 
děti opět uspořádali „Pochod rodičů 
s dětmi“,  letos výroční - XXXV ročník. 
Pochod je věnován všem zakladate-
lům této krásné akce. Počasí vyšlo na 
jedničku. Pomalu se stává již tradicí, že 
včetně pořadatelů se nás na této akci 
sejde kolem 800. Co do počtu je to 
nejmasovější jednodenní akce v celém 
roce, které se účastní největší počet 
našich ratolestí. Na hlídkách jsou již 
tradiční postavičky a pohádkové by-
tosti: Jů a Hele, vodník, víla, loupežník, 
Bílokarpatoš, trpaslíci, Lotrando a Zube-
jda, ježibaba, indiáni, Maková panenka, 
Máša a medvěd, Čert a Káča, Budulí-
nek, ale i nové např. Lotrando a Zube-
jda, Bořek stavitel, Superman, Sněhová 
královna. Pak se děti již tradičně sezná-
mily na sběrném dvoře s různou techni-
kou, zdravotníci prověřili jejich znalosti 
např. z  první pomoci a Mickey Mouse 
si je prozkoušel z  angličtiny. Program 
pro děti na konci trasy, na Šajbě, ještě 
pokračoval. Tady na ně čekalo mnoho 
vyžití, kouzelník ze Slováckého divadla 
p. Šulaj, střelba ze vzduchovky, ovečky, 
kozičky, rytíři a hasiči, kteří mimo her 
pro děti zabezpečili i občerstvení. Jak je 
již zvykem, o dobrou náladu se posta-
rala místní kapela Flower Creek. Velcí 
i malí si při poslechu hudby poseděli 
u ohně a opekli špekáčky, které dostali 
na Šajbě za odměnu. 

Pochod rodičů s dětmi se uskutečnil 
za finanční podpory obce Strání a dal-
ších sponzorů, čehož si moc vážíme 
a děkujeme. Dále patří poděkování Íčku 
Strání-Květná za výbornou prezentaci-
-propagaci celé akce, přípravu plakátů 
a nafocení 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 organizáto-
rům a sponzorům velké díky a za rok 
znova na startu. (Více foto naleznete na 
stránkách OÚ.)

Za organizační tým 
Sabína Kolajová P., zastupitelka  obce

 a Jarmila Homolová

Studánka Pod Buky
Moc krásný počin se povedl sku-

pince mladých lidí z Expedition club.
cz z Brna. Upravili a úplně proměnili 
studánku ve Květné na sídlišti za gará-
žemi. Dokonce díky nim dostala i své 
jméno, dříve obyčejný cicúrek s výbor-
nou vodou, dnes „Studánka Pod Buky“. 
Trochu se asi můžeme stydět, že to ne-
udělal někdo z místních, co studánku 
nejvíc využívají. Ale o to si toho možná 
budeme víc vážit! Děkujeme a přejeme 
spoustu podobně radostných akcí.

Barbora Macková

Pochod 
rodičů s dětmi
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INZERCE:

Pronajmu garsonku 
na sídlišti ve Květné.

Starobová Jitka tel: 607 948 632

Léto bez letního kina není ono
Touto cestou bych chtěla poděkovat partě nadšenců ze 

Smedomy za organizaci letních kin a vedení obce za finanční 
podporu těchto akcí. Letní kina si ve Strání a v okolních ob-
cích získávají na oblibě. Kluci se snaží vybírat filmové novinky, 
a i když mnoho diváků filmy zhlédlo dříve v kinech, romantic-
ká atmosféra letních kin s vůní prázdnin a vlahých večerů je 
neopakovatelná.

 Za všechny spokojené diváky velké díky.

Filmová fanynka

To potěší, krásná práce 
sklářů ze Květné
František kardinál Tomášek

Studénka, mladé město založené v roce 1959, se pyšní 
zámkem, ve kterém sídlí jedinečné Vagonářské muzeum. 
V zámku je také umístěna knihovna, ZUŠ a obřadní míst-
nost. A právě letos si Studénka připomíná 120. výročí na-
rození Františka kardinála Tomáška a z  toho důvodu byla 
v  prostorách vestibulu zámku a  Vagonářského muzea 
uspořádána výstava. Podíleli se na ní pracovníci SAK Stu-
dénka a příspěvkové organizace ve spolupráci s  dalšími 
subjekty. Sešlo se zde mnoho zajímavých předmětů, ale 
ten, který obzvlášť potěší obyvatele Strání a Květné, je krás-
ná modrá číše se zlacenou rytinou s věnováním od obyvatel 
Strání. Tato číše (branďák) je umístěna ve vitríně společně 
s dalšími dary pro kardinála. Mnoho se o tomto daru zatím 
neví, rytina by měla být udělána podle návrhu Ludvíka Uhra. 
Vzhledem k  tomu, že výstava trvá až do konce října, bylo 
by krásné zjistit více informací o  těch, kteří se podíleli na 
výrobě tohoto daru, a okolnostech předání.

Studénka není zase až tak daleko, tak třeba obyvatelé 
kouzelné oblasti Bílých Karpat vyrazí na návštěvu našeho 
kraje kolem řeky Odry.

V případě jakýkoliv informací o číši se prosím obraťte na 
autora článku.

Bronislav Novosad, Vagonářské muzeum, Studénka
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31. 8. 2019 
2. ROČNÍK ZÁVODŮ MOTOCROSS STRÁNÍ 
Od 12.00 hod. / areál směrem na Březovou

7. 9. 2019
SLAVNOSTI VÍNA A OTEVŘENÝCH PAMÁTEK 
Uh. Hradiště

13. 9. 2019  

HODOVÁ ZÁBAVA 
s místní skupinou BASTILA a diskotékou
Od 20.00 hod. / Zámeček

14. 9. 2019 
HODOVÁ ZÁBAVA 
s DH Javorinka a Jan Janových
Od 18.00 hod. / Zámeček

Kalendář akcí:
15. 9. 2019  
SRAZ KROJOVANÝCH 
a průvod do kostela s DH Javorinka 
10.00 hod. / U Zámečku

SLAVNOSTNÍ HODOVÁ MŠE SVATÁ 
10.30 hod. / kostel Povýšení sv. Kříže

KONCERT DH Boršičanka Antonína Koníčka
15.30 – 17.30 hod. / Zámeček
 

HODOVÁ ZÁBAVA s DH Boršičanka A. Koníčka
18.00 – 21.30 hod. / Zámeček

3.- 4. 10. 2019 
BABY BAZAR
bazárek podzimního a zimního dětského 
oblečení, obuvi, hraček a sportovních potřeb. 
místo konání a podmínky prodeje upřesníme na webu a FB obce

23. 11. 2019  

SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ
Dvorana Strání
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Fotografie přední strana:
Dobrovolní hasiči Strání - Den obce 2019 (foto: Ladislav Janča)
Fotografie přední vnitřní strana:
1 - 7. XXXV. Pochod rodičů s dětmi (foto: Barbora Macková) 
Fotografie zadní vnitřní strana:
1. Fotbalové utkání 1. FC Slovácko vs. MFK Skalica - 22. 6. 2019 (foto: Barbora Macková)  / 2. - 3. Parížské léto 2019 (foto: 
Barbora Macková) / 4. - 5. XVIII. Festival dechových hudeb „Pod Javorinú“ ve Strání (foto: Barbora Macková) / 6. XII. Setkání 
pěveckých sborů ve Strání (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní strana:
1 - 7.  Den obce Strání 2019 (foto: Ladislav Janča)  
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