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Hala prvotního tídní
Byla dokončena výstavba haly prvotního třídě-
ní. Práci na výstavbě haly prováděla firma CGM Mo-
rava za vysoutěženou cenu  4  969  254Kč bez DPH                                                                                                                                                                                                                                                                                          
(6 012 797Kč s DPH) 
V této hale se budou třídit:
- PET láhve
- Folie
- HDPE obaly
- PP obaly
- Tetrapack – separace nápojových obalů
- Smíšený papír
- Tiskoviny
- Kartony

Hala je dovybavena:
- Drtičem bioodpadu 
- Dvoukomorovým paketovacím lisem
- Drtičem plastů
- Paletovacím vozíkem s váhou

Dodávku strojů vysoutěžila firma První chráněná dílna 
s.r.o. za cenu 2 498 000Kč bez DPH (3 022 580Kč s DPH).
Projekt je financován z dotačního titulu SFŽP – 90%, Obec 
Strání - 10%
Třídit se bude zatím v rámci Sběrného dvora. V měsíci říj-
nu, by měl být  po zaškolení pracovníků zahájen zkušební 
provoz.
Sledovat se bude jak účelnost třídění a lisování, tak důleži-
tý ekonomický dopad.

Rekonstrukce elektroinsta-
lace na ZŠ a ZUŠ Strání
Během školních prázdnin proběhla v ZŠ a ZUŠ rekon-
strukce elektrické instalace pro světelné a zásuvkové 
rozvody ve 3 NP části A a B.
Práce provedla firma AZ Elektro s.r.o. za vysoutěženou 
cenu  998 526Kč bez DPH (1 208 216Kč s DPH).
Součástí prací byl proveden nový sádrokartonový 
podhled kazetový, opravy omítek a nová výmalba 
všech učeben a celého podlaží.
Tyto práce byly zainvestovány z rozpočtu obce.
Obec Strání plánuje na další rok rekonstrukci zbylých 
dvou podlaží, aby odpovídaly platným normám.

ZPRÁVY Z OBCE 
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Rekonstrukce místní 
komunikace Mechnáky
V září započala rekonstrukce 2. etapy místní komuni-
kace Mechnáčky.
Stavbu provádí firma Mitrenga - stavby s.r.o. za vy-
soutěženou cenu 3 279 460Kč bez DPH (3 968 147Kč 
s DPH)
Délka etapy je 330m, šířka komunikace mezi obrub-
níky je 5,5m.
Dále bude vybudováno parkoviště s využitím pro ly-
žařský vlek, které bude mít kapacitu 27míst.

Polní cesta ,,Kamenná“
 

V měsíci srpnu jsme opravili lesní cestu Kamenná. Vy-
užili jsme drcený recyklát, který vznikl z opravy sinice 
1. třídy přes naši obec.
Cesta byla opravena v celkové délce 1100 m. Bylo po-
užito cca 700t recyklátu.
Naposled byla lesní cesta Kamenná opravovaná 
v roce 1984.

Pošta Kvtná
V září započaly práce na budově kde má sídlo pošta, 
místní hospodářství a policie  ve Květné. 
Jadná se o zateplení fasády objektu, zateplení stře-
chy, výměna oken a dveří, rekonstrukce venkovních 
zpevněných ploch.
Na tuto akci se nám podařilo zajistit dotaci z progra-
mu OPŽP Snížení energetické náročnosti budov.
Práci provádí firma  MERO CZ s.r.o. za vysoutěženou 
cenu  950 861 Kč bez DPH (1 150 543Kč s DPH).
Ukončení akce 31.10.2015
Cílem akce je úspora energií a zlepšení vzhledu již 
zrenovovaného náměstí ve Květné.

ZPRÁVY Z OBCE
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Dtské hišt
V srpnu letošního roku bylo u základní školy ve Strá-
ní slavnostně otevřeno zrekonstruované dětské hřiš-
tě. Na tuto akci byla obci Strání poskytnuta, za velké 
podpory pana  Mgr. Ondřeje Benešíka, dotace od Na-
dace ČEZ v  rámci svého projektu ,,Oranžové hřiště“ 
ve výši 500.000 Kč. Současně s rekonstrukcí hřiště ve 
Strání bylo vybudováno i nové dětské hřiště v  části 
Květná. Všechny herní prvky vyrobila a dodala firma 
TR ANTOŠ s. r. o. z Trutnova. Herní prvky jsou z akátu, 
který je nejvhodnější dřevinou pro dětská hřiště s ma-
ximální odolností proti hnilobě, vysoké stabilitě povr-
chu vůči povětrnostním podmínkám a tvorbě třísek. 
V kombinaci s dalšími kvalitními materiály vznikají té-
měř bezúdržbová dětská hřiště s dlouhou životností.
Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se jakýmko-
liv způsobem podíleli na tomto projektu, a doufám, 
že nová hřiště a především herní prvky si budou děti 
užívat.

Antonín Popelka, starosta

Protipovodové opatení 
Záhumenice
Pokračují práce na protipovodňovém opatření v části
Záhumenice. Jedná se o vybudování dvou šachet, 
které se navzájem propojí otevřenou svodnicí.
Práce budou probíhat v měsíci říjnu a listopadu v zá-
vislosti na počasí.
Práce provádějí obecní zaměstnanci a financování jde 
z obecního rozpočtu.

Výzva pro studenty 
Vedení obce vyzývá studenty, kteří mají své vzdělání 
zaměřené na oblast projektování a mají zájem se po-
dílet na projektech obce, ať se ozvou na obecní úřad 
nebo na e - mail mistostarosta1@strani.cz.

Antonín Bruštík, místostarosta

Úpravy na starém hbitov
V září byly na starém hřbitově dokončeny úpravy.
Jednalo se o vydláždění 260m²  chodníku ze zámkové 
dlažby.
Práce prováděli zaměstnanci obce, pokládku dlažby 
prováděli dva místní živnostníci.

ZPRÁVY Z OBCE

5



V  měsících červenci a srpnu jak jste určitě všichni 
naši obyvatelé pocítili, probíhala rekonstrukce silnice 
1. Třídy. Celková délka oprav byla cca 4,5 km. V někte-
rých místech proběhla sanace s výměnou podloží. 
Povrch vozovky je složen ze dvou vrstev a penetra-
ce. Horní vrstva  s příměsí gumy  je nízkohlučná. Dále 
byla provedena protismyková úprava před přechody 
pro chodce. 
Zhotovitelem prací byla firma PORR a.s. Investorem 
ŘSD Zlín. 
Vozovka je  kvalitní a snížení hluku nám všem určitě 
zpříjemní pocit a život v naší obci. 

Rekonstrukce silnice 1 t.

6/1  Zastupitelstvo obce Strání určuje 
ověřovateli zápisu pana Mgr. Davida Smetanu a 
pana Antonína Zámečníka, zapisovatelkou paní Bc. 
Kateřinu Grebíkovou a sčitatelkou paní. Bc.  Marii 
Kusendovou.

6/2  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
návrhovou komisi ve složení pan Mgr. Ondřej Bene-
šík, pan Karel Gryc a paní Vítězslava Kubíčková

6/3  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
program 6. zasedání ZO 
1. Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
2. Volba návrhové komise
3. Schválení programu
4. Kontrola plnění usnesení ZO
5. Zpráva o činnosti rady obce
6. Námitky k zápisu ze zasedání ZO č. 5
7. Plán práce finančního výboru na rok 2014 - 2018
8. Obecní pozemky
9. Rozpočtové opatření č. 4/2015
10. Smlouva RWE GasNet, s.r.o. 
11. Různé
12. Diskuse
13. Závěr

6/4  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o plnění usnesení ZO

6/5  Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce

6/6  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
plán práce finančního výboru na období 2014 - 2018

6/7  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje 
záměr na prodej části pozemku parc. č. 6570/2

6/8  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje 
záměr na prodej části pozemku parc. č. 3499/1

6/9  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje 
záměr na prodej části pozemku parc.č. 2983/2 (pro-
luka mezi garážemi č.e. 22, parc. č. 979  a  č.e.  23, 
parc.č.  980)

6/10  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
záměr na prodej části pozemku parc. č. 6222/80 o vý-
měře 20 m2, na němž je umístěna garáž, povolená 
pouze na pozemku parc.č. 6205/2

6/11  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
záměr na prodej pozemku parc. č. . 38/3 o výměře 
46 m2

6/12  Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje 
záměr na prodej části pozemku parc.č. 6222/15 za ro-
dinným domem č.p. 1064

6/13  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
prodej pozemků parc. č. 2570/11 a parc.č. 346/1 st. 
o celkové výměře 163 m² panu Radkovi Krlínovi  za 
cenu 70Kč/m², současně od téže osoby koupi pozem-
ku parc.č. 2900/30 o výměře 215 m2 za cenu 70Kč/m². 
Vypracování smluv zajistí Obec Strání, vklad do katas-
tru nemovitostí uhradí Obec Strání

6/14 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
rozpočtové opatření č. 4 na rok 2015, příjmy ve výši 
4.264.000Kč výdaje ve výši 4.264.000Kč 

6/15  Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
smlouvu č. 9415001610/162502 o podmínkách napo-
jení, o spolupráci a součinnosti při realizaci plynáren-
ského zařízení a o smlouvě budoucí nájemní s firmou 
RWE GasNet, s.r.o. Ústí nad Labem.

Výpis usnesení 6. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 21. 8. 2015

ZPRÁVY Z OBCE
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Novinky z knihovny
Beletrie:
Prokletí - Jackson L. 
Zpátky ve hře - Viewegh M. 
Oldřich z Chlumu - Vondruška V. 
Stalker - Kepler L. 
Srdeční případ - Robertsová N. 
Krev na sněhu - Nesbø J. 
Říjnový seznam - Deaver J. 
Nikomu nevěř - Quick A. 
Kniha vzpomínek Coleman R. 

Dětská literatura:
Anička a divadlo - Peroutková I. 
Deník malého poseroutky 9 - Kinney J.  
Sedmero krkavců - Stružková K. 
Speedy, závodní autíčko - Fendrich N. 

Naučná literatura:
Jak získat vysněnou práci - Orlita V. 
Včelařství - Veselý V. 
Ptáci našich zahrad - Straußová D. 
Život smrtí nekončí - Cheungová T. 
Střípky z Evropy - Mára J. 

Tereza Mimochodková, knihovnice

a co kamiony?
Na základě toho vznikly spekulace o tom „že určitě to 
není jen tak a přes naši obec začnou jezdit kamiony.“ 
Podle informací z  Krajského úřadu odboru dopravy 
a silničního hospodářství a ministerstva dopravy ČR 
se na rozhodnutí o zákazu průjezdu kamionů nic ne-
mění, ani se neplánuje žádná změna. 
Na rok 2016 ŘSD Zlín plánuje rekonstrukci celé silnice 
1/54. Pro nás to znamená   rekonstrukci silnice mezi 
Obcí Slavkov a Strání.

Antonín Popelka, starosta

XIII. Slovácké  slavností vína 
a otevených památek 2015
O víkendu 11. - 13.9.2015 proběhl již XIII. ročník Slo-
váckých slavností vína a otevřených památek v Uher-
ském Hradišti. Páteční program POD JAVORINÚ, HORÚ 
ZELENÚ  byl věnován našemu mikroregionu. Výjimeč-
nost večera zajistili  pekaři David Pavlíček a Martin Re-
zek, kteří u podia upekli pecen chleba z ingrediencí 
typických pro vesnice Bílých Karpat.  
Velkou zásluhu na zdařilém průběhu a výsledku mají 
především všichni účinkující. Těmto náleží to největší 
poděkování:
NK DOLNĚMČAN, DOLNĚMČANSKÁ PĚTKA, CM 
STRÝCI a DANIEL BRUŠTÍK,  ŽPS NETÁTA,  FS JAVORI-
NA a FAŠANČÁŘI, ŽS ČEČERA, BABULKY Z BŘEZOVÉ 
a režisérovi lidové balady CHODÍVAL MATÚŠEK An-
tonínu Reňákovi 
V sobotu se naše obec zúčastnila tradičního krojové-
ho průvodu, kde se předvedlo  přibližně 5 000 krojo-
vaných z  více jak 80 obcí. Stanovištěm Mikroregio-
nu Bílé Karpaty se stala tradičně  Galerie Slováckého 
muzea, kde naši obec reprezentoval folklorní soubor 
Javorina a  cimbálová muzika Mladí Bruštíci. Na pro-
gramu MBK vystoupil také národopisný krúžek Dol-
němčan, mužský pěvecký sbor Dolněmčané, ženský 
pěvecký sbor Tetičky z Dolněmčí, smíšený sbor z Hor-
němčí a harmonikáři z Vápenic. Atmosféra i nálada, 
kterou vytvářeli účinkující společně s  návštěvníky, 
byla jedinečná a vskutku veselá. Při pěkné písničce 
měli návštěvníci možnost ochutnat naše domácí spe-
ciality.  Děkujeme všem, kteří se vydali na Slovácké 
slavnosti vína a předvedli kus naší kultury.

Jana Popelková, tajemnice mikroregionu Bílé Karpaty

KNIHOVNA A IC
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Základní škola
V  letošním školním roce 2015/16 nastoupilo do 
prvních tříd 33 žáků. K  1. 9. 2015 má škola celkem 
284 žáků, z toho 164 žáků na 1. stupni a 120 žáků na 
2. stupni. Žáci jsou rozděleni celkem do 14 tříd. Prů-
měrný počet žáků na třídu je 20. 
Ve školním roce 2014/2015 ukončilo povinnou školní 
docházku 35 žáků devátých tříd. V tabulce je uveden 
přehled umístění žáků na jednotlivé typy škol.

Iva Stupková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Strání

Základní umlecká škola
Vzhledem k tomu, že se nám od 1. 9. 2015 podařilo 
navýšit kapacitu ZUŠ ze 100 žáků na 120 žáků, ote-
vřeli jsme v letošní roce nově taneční obor. V ZUŠ je 
zapsáno celkem 119 žáků, z toho 82 žáků navštěvuje 
hudební obor, 23 žáků výtvarný obor a 14 žáků taneč-
ní obor. 
Velké poděkování patří vedení obce za rekonstrukci 
2. patra budovy školy, kde byla kompletně vyměněna 
elektroinstalace a osvětlení, síťové rozvody, telefo-
ny, zvonek, hodiny, byl snížen strop a celé patro bylo 
nově vymalováno.
Dále děkujeme obci za finanční příspěvek na prvňáč-
ky a firmě Rumpold za balíčky pro prvňáčky.

 Iva Stupková, ředitelka ZŠ a ZUŠ Strání

MŠ Strání a MŠ Kvtná
Vážení rodiče, i v letošním roce Vás zveme od 5. října 
do naší MŠ do klubu Mrňousci. Hlavním smyslem klu-
bu Mrňousi je umožnit dětem méně stresující nástup 
do docházky do MŠ a lepší začlenění do kolektivu. 
Tento způsob doporučuje i řada předních psycho-
logů. Dítě se postupně adaptuje na nové prostory v 
MŠ, není plačtivé, zvyká si na nové kamarády, těší se 
na ně. Vše přirozeně prožívá a tím se přirozeně rozví-
jí. Mrňousci se budou konat každé pondělí od 15:30 
hod v MŠ Strání i v MŠ Květná. Děti mají k dispozici 
hračky a prostory školy. Přijďte, těšíme se na Vás! 

Zaměstnanci MŠ

TYP ŠKOLY PŘIJATI

8 – leté gymnázium 0

4 – leté gymnázium 5

Ostatní maturitní obory 26

Učební obory 4

Žáci bez umístění 0

ZÁKLADNÍ ŠKOLA MATESKÁ ŠKOLA
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DTJ Kvtná,
tenisový klub informuje: 
Těsně před začátkem prázdnin skončily soutěže v tenisu 
smíšených družstev. Dospělým zbývalo odehrát už jen 
dva zápasy. Doma korunovali jasnou převahu a porazili 
TJ S. Bojkovice - 8:1 a o týden později pak těsně prohráli 
v místním derby s TCV - B ve Strání 5:4. Dorostenci finišovali 
a v sázce byl postup do vyšší třídy! V Uh.Hradišti těsně pod-
lehli s TK - B, 5:4, na domácích kurtech v následujícím kole 
rozstříleli TK V.Bílovice 8:1 a v posledním zápase sezony si 
dovezli plný počet bodů z Vizovic, když vyhráli 5:4. Dospě-
lí nakonec obsadili ze šesti startujících mužstev 4. místo o 
jediný bod! Dorostenci horším skorem byli druzí, když 13 
bodů měl TK Vizovice na 1. místě a i třetí TK Uh.- B. Znovu 
se ukazuje, že už dávno neplatí pravidlo, že vesnické klu-
by nemají šanci konkurovat klubům městským. I když mají 
daleko lepší materiální i treninkové podmínky. Velká ško-
da, že ženská část týmu jak dorosteneckého tak i družstva 
dospělých nevěnuje více času přípravě na soutěžní utkání 
a jdou si ,,občas“ jen tak zahrát. Hlavně v soutěži dorostu, 
kdy některé zápasy končily těsně prohrou, to může mrzet 
dvojnásobně! Trápení během zápasů pak nepřidá náladě 
samotným aktérkám, ani obětavým vedoucím týmů, jak M. 
Smetanovi tak i L. Popelkovi st.! Zvláště pak když vidíme, že 
soupeřky z obou týmů jsou naprosto ,,hratelné“ a tedy i k 
poražení.  Na závěr ještě uvádím pro úplnost individuální 
výsledky našich mladých tenistů na turnajích. Staré Město 
- 4. 7. 2015 - dorost do 18 let.: Jakub Barták(14 let) dvouhra 
- 3.místo. 11 . 7. - Otrokovice - dorost J. Barták - skončil mezi 
posledními 8, čtyřhra - J. Barták a L. Popelka (15 let. ) 3. mís-
to. 25. 7. - Strážnice - starší žáci do 14 let - Adam Mikušík (12 
let) dvouhra - 3. místo, 3. místo i ve čtyřhře. Staré Město - 15. 
8. - starší žáci - A. Mikušík - 3. místo a 2.místo ve čtyřhře. Lan-
žhot - 22. 8. 2015 - A. Mikušík - starší žáci - dvouhra 3. mís-
to, čtyřhra 3. místo. 5. 9. 2015 - Uherský Brod - starší žáci do 
14 let. - dvouhra 3. místo a čtyřhra 2. místo.

Hrá DTJ Kvtná postupuje
 

Pěkného úspěchu dosáhl kmenový hráč tenisového klubu 
DTJ Květná Adam Mikušík (12 let), který v uplynulé sezóně 
2015 v soutěži smíšených družstev tenisu byl uvolněn na 
hostování do Slovanu Hodonín. Slovan Hodonín byl v uply-
nulé sezóně účastníkem II. třídy jihomoravského kraje v sou-
těži smíšených družstev v kategorii starších žáků do 14 let.
Pro méně znalé se v soutěži smíšených družstev utkávají cel-
ky složené ze čtyř kluků a dvou holek. Faktem je, že ačkoliv 
pro nezasvěcené se může zdát, že jde o malý kolektiv, není 
jednoduché dát dohromady vyrovnaný mančaft. 
Adam byl na soupisce zařazen na pozici dvojky v sestavě.
Soupeři Hodonína byli Sokol Lanžhot, TC Bajda Kroměříž, TK 
Drnovice, TK Tuřany, TJ Sokol Uherský Brod, TK Bystřice p/H., 
TC Austerlitz.
Adam byl úspěšný ve všech zápasech dvouhry ke kterým 
nastoupil s bilancí 7 zápasů - 7výher bez ztráty jediného setu! 
Postupně porazil hráče Boltvana 6:4 a 6:3, Sedláčka 6:0 a 6:0, 
Otevřela 6:4 a 6:0,  Michla 6:1 a 6:1 Mikesku 6:2 a 6:1, Dostála 
6:2 a 7:6 a Charváta 6:0, 6:0.
Ve čtyřhře nastoupil celkem k pěti zápasům s bilancí 4 výher 
a jediné porážky, která však byla skrečována kvůli zdravot-
ním problémům spoluhráče. Za obzvlášť cenný skalp po-
važuje Adam výhru nad Filipem Dostálem, který minulý rok 
vyhrál ještě v kategorii mladších žáků silně obsazený turnaj 
v Otrokovicích.
Pojďme na skok do minulosti. V minulém roce tenisté DTJ 
Květná v kategorii starších žáků vyválčili postup ze III. třídy do 
II. třídy jihomoravského kraje. Tahounem byl v minulém roce 
především Jakub Barták, který však odešel do dorostenec-
ké kategorie. V holkách se nepodařilo prodloužit angažmá 
Míše Urbancové z Nového Mesta n/V., která táhla holky. Díky 
tomuto faktu jsme soutěž na DTJ Květná ve II. třidě nepřihlá-
sili, říká Adamův tatínek, který dělal v minulém roce kapitána 
starším žákům. Vyhlédli jsme si právě Hodonín kde se se-
šla dobrá parta dětí a především rodičů bez kterých žádný 
úspěch neuděláte, dodává Adamův taťka. A pokračuje: „za 
měsíc květen a červen, kdy se hraje každou sobotu,  jsme 
najeli přes tisíc kilometrů k zápasům a tréninkům, Adam  ka-
ždou sobotu vstával v 6 hodin.“
Výsledkem našeho snažení je postup do I. třídy jihomorav-
ského kraje v soutěži smíšených družstev v kategorii starších 
žáků.
Nezbývá než pogratulovat Adamovi k postupu a popřát 
hodně štestí v příští sezóně a pevné vůle a píle v tréninku!    

  Vladimír Autrata, TKK
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Paní Sabínu Popelkovou znám jako aktivní a akční 
dámu, kterou můžete znát v situacích, kdy potře-
bujete zameřit pozemek, poradit na zastupitelstvu 
a nebo vyrazit na outdoorový výlet do zemí známých 
a neznámých. 
Ahoj Sabíno, co pro Tebe vůbec znamená outdoor? 
Všechny aktivity v přírodě. Turistika, kolo, 
voda,  skialpy  atd. Což znamená, tím že žijeme pod 
Javorinou, veškeré aktivity, když vyjdu z domu...:-
) ale nejvíc chození po horách, pokud to jde bez 
jakýchkoliv „pomůcek“. :-)

Rozumím, takže bereš turistiku spíše jako relax 
a nebo jako výzvu? 
Beru ji jako nedílnou součást mého života, bez kte-
ré bych asi nemohla, nebo lepší řečeno nechtěla být. 
Jasné, je fajn být na zahradě, dělat něco na poli, je 
dokázané, že endorfiny se vyplavují i při práci rukou, 
ale toulat se horama je trošku něco jiného. Mnoho lidí 
mi říká, že oni dělají fyzicky a tudíž je nebaví se ještě 
„plahočit“ někam do kopce. Ale to není o fyzičnu, po-
kud to máš rád. Je to o hlavě. Někdo má právě relax 
u moře, něko na horách.

Ano, aktivní odpočinek je prý stále více rozšířený 
a  taky prý zaručeně zabírá. Procházka pod Javoři-
nou není asi nikomu cizí, ale zkusila jsi někdy i vyso-
kohorskou turistiku? Je to nebezpečné? 
Tak většina mých, vlastně našich aktivit, protože sama 
nechodím, se pohybuje minimálně nebo nad úrovní 
VHT. A mám kolem sebe lidi, kteří jsou ješte „výš-dál“ 
než je VHT, takže jsem trošku zasvěcená i do lezení, 
ale jsem trošku v jiném leveli než oni. :-) 
Nebezpečné? Nebezpečné je někdy jít i po chodní-
ku. Takže ano, je. Snažím se být samozřejmě opatrná, 
s  čím souvisí můj obrovský respekt a pokora k ho-
rám. Ale i sebeopatrnější člověk je jen malinkatý vůči 
přírodě.

Člověk prý ztrácí kontakt s přírodou a čím dál méně 
ji rozumí. Co si o tom tvrzení myslíš?
Na jedné straně je velká škoda, když vidím, že děti 
i dospělí čím dál víc sedí jenom doma u PC, ale na dru-
hé straně vzpomenu, že v našich Tatrách bylo tento 

rok nejvíce turistů za poslední roky, takže jakýsi ná-
vrat možná bude. Já vždycky říkám, „díky za každého 
lověka, který vyrazí ven do přírody“. Ale určitě tady na 
vesnici mají lidé k přírodě ještě docela blízko, oproti 
lidem ve městě.

To je pravda. Kde se Ti nejvíce líbilo? Které hory či 
místo Ti zůstalo v paměti?
Asi neřeknu žádné jedno místo. Krásné bylo teď na-
posledy Laponsko, pro svoji nedotknutelnost a čisto-
tu, krásná byla Korsika pro svůj kontrast moře-hory, 
krásná v zimě Bosna, nádherné jsou Alpy i dolomity 
a  kde se pořád vracíme, jsou Tatry. Kdysi bych řek-
la, ve Francii  je krásně, super lyžovačka. Ale čím dál 
víc se snažíme hledat země, místa, lokality, kde ještě 
není tolik komerce. Takže, líbilo se mi všude, protože 
všechno je něčím jiné.

No dobře, ale třeba naše Bílé Karpaty jsou také hory, 
jak se Ti líbí?
Bílé Karpaty jsou nádherné, proto taky tady bydlím-e. 
:-) A ještě navíc pod nejvyšším vrchem BK Javorinou. 
Když se s někým bavím, kde bydlím, každý řekne „jo, 
jižní Morava, tam nemáte ani kopce, ani sníh“. Moc 
povědomí o našem kraji nemají a nechápou, že 20km 
na každou stranu je o 3 - 4C˚ víc, ale že mi tu máme 
jiné klima.

“Ješt chvíli potrvá, ne� lidé pijmou fakt, 
�e se dá turismem �ivit … “ Sabína Popelková
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 Já si taky myslím, že Karpaty ještě tak provařené ne-
jsou a teď je otázka zda je to dobře či ne. Jaký máš 
názor na Karpaty a turismus? Mají vůbec potenciál? 
Určitě mají a velký. Když se jenom koukneš kolik lidí 
jezdí na Javorinu ze slovenské nebo moravské strany. 
Určitě tady jsou ale velké rezervy. Jednou z nich asi 
cyklostezka. Je škoda, že to není propojené přes nás. 
Protože Hrabina je jediný kopec a kdyby se to vyřešilo 
a podařilo se propojit to do Nového Města, tak vlast-
ně od nás dojedeš prakticky po rovině až do Vídně“. 
Pak třeba, návštěva nějakého salaše, četla jsem, že 
máme nejlepší louky v celé ČR, co se týče sena. Z če-
hož plyne, že mléčné výrobky, med nebo maso je v 
podstatě ve kvalitě „BIO“ na co dnes lidé slyší, hlavně 
turisti z  města. A další co dnes „frčí“ je agroturistika 
a koně. V zimě pokud je sníh tak běžky, tento rok jsme 
zjistili, že i skialpy a pokud je vůle, tak se udělá i led. 
Škoda, že lyžařský vlek kvůli nevyřešeným pozemkům 
nemůže být zasněžován. Takže určité možnosti, nebo 
potenciál, jestli chceš, je.

Pokud hodně cestuješ, můžeš porovnat Bílé Karpa-
ty s ostatními lokalitami? Nemyslím jen přírodu, ale 
taky zázemí, služby apod. Myslíš, že jsou lidi v na-
šich končinách na turismus jako zdroj obživy zvyklí? 
Myslím si, že tady ještě chvíli potrvá, než lidé přijmou 
fakt, že se „dá“ turismem živit a že se „někdo“ doká-
že turismem živit. Kolikrát stačí jenom nápad a chuť. 
Teď mne napadl malý příklad, jeden pán v Maďarsku 
přišel o práci. Bydlel na vesnici, kde nic nebylo, tak ho 
napadlo založit husí farmu. Požádal o dotace z EU na 
podporu podnikání, dostal ji, založil farmu, ze staré 
stodoly udělal hospůdku s husími specialitamy  a teď 
má práci on i celá jeho rodina a jezdí k nim celé zájez-
dy na husí speciality. Ale to je již na jiné téma.

Teď to trochu odlehčím, čím si impregnuješ boty? 
Někdo říká, že je dobré i sádlo. Co myslíš? :-) 
Teď asi trošku zklamu-neimpregnuju. :-) Mám totiž 
zkušenost, že kvalitní boty mi při mé četnosti noše-
ní (každá bota je stavěná na určitý počet km) vydr-
ží asi 5-6 let a je jedno jestli impregnuješ nebo ne, 
protože se prošlápnou. A po tu dobu 5-6 roků vydrží 
i GTX nebo kůže a nepromoknou. Ale mám kamará-
da, bývalý horolezec a vždy měl jen celokožené boty 
a opravdu je natíral jenom sádlem.

No tak to je pro mne úplně nová informace a po-
hled na outdoorovou obuv a její údržbu. :-)
Mám tady poslední otázku. Možná zní trochu pate-
ticky, ale co je Tvůj outdoorový sen?
Tak asi sen se nemá říkat na hlas, pak se to nesplní. 
:-) spíš je pár destinací kam bych se ráda podívala, 
ale není to podmínka. V plánu jsou např. Pyreneje, 
Kavkaz, Makedonie-Albánie, v zimě Norsko, Gruzie 
a v poslední době mně nadchlo Mongolsko a Nepál.

No tak to je parádní plán. Dobrá, přeji Ti, abys viděla 
ještě spoustu kopců, hor, velehor, toků, řek a údolí. 
Přece jen je pěkné, když lidi nežijí pouze tím počíta-
čem, jak jsi psala. 
Děkuji Ti za čas a příjemný rozhovor.

Antonín Reňák, místostarosta 
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Vítz eskomoravského 
poháru BMX je ze Strání
V  posledním, v  pořadí devátém závodu BMX, který 
se konal v Uničově získal třináctiletý David Pagáč ze 
Strání poslední body, které mu v součtu s předchozí-
mi závody zajistily titul vítěze Českomoravského po-
háru BMX v kategorii 13/14- letých. Spolu  s 9. místem 
na ME a 2 místem na MČR může David letošní sezonu 
vyhodnotit jako velmi zdařilou. 
Poděkování Obecnímu úřadu Strání a firmě VSBP 
za finanční podporu.

V šestiletém období provozu koupaliště ve Květné, 
jsme po druhé v kladných číslech provozních nákla-
dů. Po prvé to bylo v roce 2013. V současnosti ještě 
není vyúčtování hotové, protože nemáme vyúčto-
vání za elektriku a po uzavření provozních nákladů, 
vyplácíme zaměstnancům prémie, po úspěšné se-
zóně. Po vyplacení prémií jsme schopni udělat účet-
ní uzávěrku koupaliště.
Statistické údaje o letošní sezóně. Dne 23. 06. 2015 
napuštěná voda a 30. 08. 2015 odstavená strojovna. 
To je 69 dní v provozu strojovna a s tím spojené ná-
klady (každý den jsou provozní náklady na kvalitu 
vody, bez ohledu na návštěvnost cca 4.500Kč, a to 
je bez mezd, pokladních a plavčíků, pouze je tam 
mzda strojníka, který je zodpovědný za provoz stro-
jovny a kvalitu vody a dále spotřeba elektriky, chló-
ru, kyseliny a vločkovače), z toho 20 dní návštěvnost 
nula.
V letošní sezóně, koupaliště navštívilo celkem 
15.677 lidí, z toho bylo 5.684 dětí do patnácti let 
a 9.993 dospělých (pro matematiky, kteří by si chtěli 
spočítat příjem koupaliště za sezónu 2015, neřeši-
telné zadání, protože od 16.00 hod je vstup polovič-
ní a před šestnáctou hodinou, tam stávaly fronty).
Pro provozovatele a pro návštěvníky koupališ-
tě, potěšitelná informace, začátkem srpna byla na 
koupališti pravidelná kontrola hygieny, ohledně 
kvality vody, a  ta nám sdělila, že máme nejčistší 
vodu v jihomoravském kraji a to bylo v období nej-
větší návštěvnosti koupaliště. Za to patří poděko-
vání pracovníkům koupaliště, kteří si vzorně plnili 
povinnosti.
Na závěr zamyšlení pro občany naší obce. Nebýt 
návštěvníků ze Slovenska, kteří tvoří cca 80% tržby, 
tak bez dotací od obce, by provozovatel koupaliště, 
DTJ Květná, zbankrotoval již v prvním roce provozu, 
to je 2010. V loňském roce, tak jako každý rok, jsme 
požádaly obec o dotace na provoz koupaliště pro 
sezónu 2015, ale po prvé, za šest let provozu, jsme 
na provoz koupaliště nedostali ani korunu. Kdyby 
letošní léto nebylo tepelně nadprůměrné a srážko-
vě podprůměrné, tak jsme bez dotace zbankrotova-
li a to by znamenalo, mimo jiné, že bychom museli 
vrátit dotace z MF na koupaliště i s úroky, protože 
v podmínkách k uvolnění financí na rekonstrukci 
koupaliště jsme se zavázali, že budeme koupaliště 

provozovat minimálně deset let. Toto rozhodnutí 
nového vedení obce, je velká nezodpovědnost.
Úsloví: „Na hrubý pytel, patří hrubá záplata“, nerad 
realizuji v praxi, ale vzhledem k vulgarismům dru-
hého muže radnice, které užíval při svém jednání se 
zaměstnanci obce (bohužel i tím reprezentuje obec, 
a nikdo s tím nic z radních, ani ze zastupitelů neu-
dělal) považuji za vhodnou morální reakci, rozvést 
myšlenku: Osobně vnímám toto rozhodnutí nové-
ho vedení obce, „ jako odměnu“, za článek ohledně 
hospodaření na Zámečku, jinými slovy: „Nebudeš-li 
skákat, jak my budeme pískat, tak nedostaneš nic“. 
Do role vazala, nenechám vtlačit DTJ Květná. Proto 
se snaží DTJ Květná najít ne vazalské zdroje financí 
pro provoz koupaliště.
Aby článek nekončil pesimisticky a zároveň i kvůli 
objektivitě, je seriózní informovat občany o již stan-
dartní pomoci obce, při provozu koupaliště, která 
spočívá v kosení trávy, jak na koupališti, tak nad 
koupalištěm. Louka vedle koupaliště, kde parkova-
la auta, byla pokosená DTJ Květná a uklizená obcí. 
Nad rámec standartní pomoci, nám obec odvážela 
odpad, nechala ve své režii vyčistit bazén a  refun-
dovala mzdu jednomu z plavčíků. Za to samozřejmě 
obci děkuji.

Daniel Sedlecký, starosta DTJ Květná

Informace o sezón 2015 - koupališt ve Kvtné
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Co se týká vulgarismů, nevím o tom, že bych se za-
městnanci obce jednal nad rámec slušného chování, 
a jestli se někdo cítí být ukřivděn, má možnost přijít 
na radu obce nebo za panem starostou a stěžovat 
si. Zřejmě jsem urazil ješitnost pana Ing. Sedleckého 
tím, že jsem ani jeho ani paní Mgr. Straussovou nein-
formoval, že proběhne kontrola a udělá se inventu-
ra, zda je vše v pořádku. Vezměte v potaz, že plakala 
předsedovi na rameni, jak si dovoluji ji kontrolovat 
bez jejího vědomí. 
Budu kontrolovat, kdy uznám za vhodné, a nebudu se 
na to nikoho ptát. Co by to potom bylo za kontrolu? 
Když je vše v pořádku, nikdo se nemusí obávat a zabý-
vat se tím, jestli je kontrola nebo ne. 
Nelíbí se mi, jak restaurace funguje – pokud nevydělá-
vá přes fašankový festival, tak kdy potom? Na Fašanku 
každý bývalý nájemce vydělal na dva měsíce dopředu, 
jen Obec prodělala. Položte si otázku, kde je chyba?
Jestli je dle mého názoru něco v nepořádku, tak na to 
musím reagovat. Nebudu přehlížet věci, které se mi 
nelíbí a lidé si na ně stěžují. Já kopu za obec Strání, 
chci, aby se šetřily peníze, které jsou všech občanů, 
a aby lidi pracovali jak doma nebo ve vlastní firmě. 
Nic víc po nikom nechci – lidi chodí do práce, aby 
pracovali.
Za necelý rok, co jsme ve vedení obce Strání, se nikdy 
tak nešetřilo a nepřineslo do obecního rozpočtu tolik 
peněz za služby, které jsme poskytli dodavatelům – 
přes milion korun, které můžeme použít na různé věci 
ve prospěch všech občanů obce Strání.
Na všechny obecní akce se dělají výběrová řízení a tím 
se šetří nemalé peníze, což v  minulosti vždy nebylo 
pravidlem. Jen za koupení vysokozdvižné plošiny, 
která stála 430 tisíc korun včetně nezávislého zdro-
je (měla stát 570 tisíc). Plošina se vrátí za necelé dva 
roky, jeden rok pronájmu plošiny nás stál přes 300 ti-
síc korun.
Na závěr Vám chci říci, že jsme tady pro Vás a Vaše ná-
měty a připomínky. Chceme splnit, co jsme slíbili, aby 
se naše obec zvelebovala, děti se mohly učit v  pro-
středí, které je bezpečné, a nemuseli se za nic stydět.
Vaše náměty a připomínky pište na e-mail: mistosta-
rosta1@strani.cz nebo volejte na +420 602 710 900.
Jsem tu pro Vás.

Antonín Bruštík, Místostarosta Obce Strání

Vá�ení spoluobané
Musím reagovat na článek pana Ing. Sedleckého 
ohledně koupaliště ve Květné a mého nevhodného 
chování.
Pan Sedlecký nám nikdy nepředložil účty, kolik ho stá-
la chemie na provoz koupaliště ve Květné. Na zastupi-
telstvu obce Strání vždy jen řekl, kolik stojí chemie na 
den a že je pořád v mínusu. Tímto tedy vyzývám pana 
Ing. Sedleckého, aby předložil kontrolnímu výboru 
účty za poslední čtyři roky a ne se jen dohadoval, ko-
lik stojí provoz koupaliště.
Jen pro informaci, obdobné koupaliště je v  Horním 
Němčí a provoz je stojí za celou sezonu cca 100 000 
Kč. Spočítejte si tedy, kolik peněz jsme dali z  obec-
ního rozpočtu na provoz koupaliště. Není tedy prav-
da, že obec nespolupracuje a nepomáhá DTJ Květná 
v provozu koupaliště. 
Když pan Ing. Sedlecký vydělal, nikdy na zastupitel-
stvu obce neřekl, že si část zisku nechá na příští rok. 
Proč by to taky dělal, když dle jeho vyjádření věděl, 
že zase bude dotace od Obce Strání a ještě zbudou 
peníze na další věci.
Do dnešního dne pan Ing. Sedlecký nepředložil 
smlouvu na převod koupaliště na Obec Strání, kte-
rá je někde údajně napsaná, ale nikdo ji zatím nevi-
děl. Koupaliště má být za 10 let převedeno na Obec 
Strání za 1 Kč, to řekl pan Ing. Sedlecký, když nás 
potřeboval, protože hrozilo vrácení dotace. 
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jarem a létem. Možná se nám tu noc podařilo vytvořit 
letošní rekord v počtu stojících lidí pod hospodskými 
slunečníky skrývajících se před bouřkou. 
Následoval program letních kin, který jsme nazvali 
Filmová točna. Promítání filmů jsme započali už v mi-
nulém roce na nádvoří našeho Zámečku a to proto, 
že kina v obci již dávno nefungují a do velkých kin to 
máme daleko a za moc peněz. Řekli jsme si, že kino 
tentokrát přivezeme do každé části obce, aby si ob-
čané Strání mohli říct „idem do kina“ a to klidně i po 
náročné pracovní “straňanské sobotě”. Zkrátka takové 
domácí letní kino. Naplánovali jsme celkem 5 filmů 
v  průběhu celého léta. Netušili jsme, kolik to bude 
dřiny. Není jednoduché se trefit všem do vkusu. Na 
filmy přišlo během léta přes 450 diváků a věříme, že 
příští rok to bude přes 1000. Zkusíme vybrat veselejší 
filmy, protože se domníváme, že letní kultura by ne-
měla být moc vážná. Jo a proč to na točně? Protože 
se projekce točí na různých místech a taky proto, že 
většina našich ulic končí točnou a dál nevedou. Tak 
kdyby to nemohl někdo najít, ať to má snadné. 

SMEDOMA je sdružení, které si vzalo za cíl podporo-
vat kulturní a společenské události u nás doma, tedy 
ve Strání. A taky podporovat všechny akce „za kop-
cem“, při kterých se slovo Strání vyslovuje. SMEDOMA 
sdru- žuje lidi, kteří dobrovolně pomáhají při akcích, 
které sami pořádají, nebo které organizují jiné stejně 
nadšené skupinky lidí. Poskytujeme nejen své fyzické 
síly a myšlenky, ale i techniku, kterou jsme za poslední 
tři roky nashromáždili. 
Letošní rok byl pro SMEDOMU nejnáročnější od jejího 
vytvoření. Činnost jsme zahájili večery na sjezdovce 
ve  Štrbáni, kde jsme zpříjemnili večerní lyžování a 
zmrzlým lyžařům poskytli teplé občerstvení z grilu a 
várnice, trochu muziky a hodně dobré nálady. 
Brzy nato jsme otestovali své síly na fašankové zabi-
jačce. Podle reakcí spokojených návštěvníků festivalu 
si myslíme, že se nám akce zdařila. Pro tuto akci jsme 
pořídili výkonné vařiče na plynové bomby a věříme, 
že je využijeme i na dalších akcích, ať už našich, či ně-
koho jiného. 
V únoru jsme se rozhodli podpořit FS Javorina a spolu 
se sdružením SPOKOS jsme souboru poskytli finanč-
ní prostředky na cestu do Prahy, kde v centru města 
prezentovali na masopustním fetivalu Carnevale stra-
ňanské písničky, kroje a tance. Poskytli jsme soubo-
ru 10 tis. Kč, které jsme svou činností vydělali, a které 
byly použity na hlavní činnost našeho sdružení – pod-
pora naší kultury (nejen doma, ale aj za kopcem). 
V dubnu jsme poskytli svoji techniku na zajištění 
ozvučení 70. výročí osvobození obce. 
Další velkou akci, kterou jsme technikou a lidskou si-
lou podpořili, byl Pochod rodičů s dětmi ve Květné na 
konci května. Na tuto akci jsme zajistili aparaturu na 
ozvučení akce a stáneček s občerstvením pro žíznivé 
po- chodující. Celou akci jsme pomohli hlavním pořa-
datelům financovat pomocí dotace z obce Strání a 
částečně i svými prostředky. 
V červnu nás příznivci dobré muziky mohli vidět na 
hudebním festivalíčku Parížské léto, kde jsme se 
spolu s mnoha dalšími dobrovolníky pokusili vytvořit 
příjemné hudební prostředí u tenisových kurtů DTJ. 
Na akci jsme pozvali kvalitní hudební skupiny, zajistili 
aparaturu a část finančních a jiných prostředků z dotací 
obce a nadace ČEZ. Kdo se zúčastnil, jistě vzpomíná, 
že jsme jako jediní zajistili i jediný pořádný déšť mezi 

Ohlédnutí za inností SMEDOMA
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Letní sezóna FS Javorina?
Lopeník, Strá�nice i Haná!
Letošní letní sezóna nebyla sice pro náš soubor ni-
jak extrémně nabitá, ale přesto jsme se na ni muse-
li náležitě připravit. Poslední květnový víkend jsme 
tak i  díky finanční podpoře Obce Strání protančili 
na soustředění na Lopeníku.
I když vystoupení o prázdninách nebylo moc, měli 
jsme možnost vystoupit hned na několika vý-
znamných kulturních akcích. Jako první nás čekal 
Mezinárodní folklorní festival Strážnice, kde jsme 
v pátek společně s dětmi z Javorinky a v sobotu se 
zpěvačkami z  Netáty předvedli zaplněnému amfi-
teátru tanec Pod šable. Po strážnických slavnostech 
jsme se přesunuli do obce Troubky na Hané, kde 
jsme strávili krásné slunné odpoledne. Naše druhá 
návštěva na Hané na začátku září už sice příliš slun-
ná nebyla, ale i přes nižší teploty jsme vystoupení 
na festivalu Lidový rok ve Velké Bystřici ve zdraví 
zvládli a mohli se začít připravovat na Slovácké 
slavnosti vína. Ty  nás totiž čekali hned následují-
cí víkend. Letos jsme navíc vystoupili i  v  pátek na 
slavnostním zahájení slavností, na kterém se ten-
tokrát představoval náš mikroregion Bílé Karpaty. 
I na tomto vystoupení nás navíc doprovodili děti 
z Javorinky a holky z Netáty, za což jim děkujeme. 
Na Slavnosti vína jsme se pak vrátili i v sobotu, kde 
jsme reprezentovali naši obec jak v průvodu, tak i 
při vystoupení na Galerii Slováckého muzea. Letos 
jsme se ale v Hradišti nezdrželi dlouho, odpoledne 
nás totiž čekalo vystoupení doma – na hodech ve 
Strání. Z kroje jsme se tak ani nepřevlékali a z auto-
busu spěchali rovnou k Zámečku. Jak hodový pro-
gram dopadl, už můžete zhodnotit sami. 
Jestli jste nestihli naše hodové vystoupení a chtě-
li byste to napravit, stačí, když si počkáte do zimy. 
Už teď Vás totiž srdečně zveme na Štěpánské kole-
dování, na Fašank a samozřejmě i na jubilejní 10. 
krojový ples, na kterém letos zahraje DH Túfaranka. 
Těšíme se na Vás!

Alena Popelková, vedoucí FS Javorina

Současně s promítáním na Rybníčku mohli milovníci 
dobré muziky zajít na Zámeček, na koncert vsetín-
ské skupiny NOCA a zábavu Úžasné dvojky. A stejně 
jako se skupinou Fčeličky (Strážnice), která vystoupi-
la na hody, jsme připravili občanům skvělý hudební 
zážitek. 
Na závěr nám dovolte jedno poděkování. Jak jste si při 
našich akcích mohli všimnout, máme perfektní tech-
niku pro letní kina a na zajištění ozvučení kulturních 
akcí. Část tohoto technického vybavení jsme získali 
z prostředků nadace ČEZ za velmi velké podpory na-
šeho jediného poslance Ondřeje Benešíka. Bez jeho 
poradní a konzultační pomoci bychom dotaci získá-
vali velmi těžko. Jsme rádi, že i když většinu času tráví 
mimo obec až v dalekej Praze, že na kulturní život v 
nejkulturnější obci nezapomíná a velmi významně ho 
podporuje. Kočovné letní kino totiž nemá žádná jiná 
dědina. 
Věříme, že si teď trochu odpočineme a ještě do kon-
ce roku zase něco vymyslíme. Trochu trnek sa urodi-
lo, tak nech je to gde vypiť. Šak nebudeme sedět za 
peců…Anebo seďme, ale možeme vymyslet, jak sa 
u teho sedění zabavíme… 

Hynek Hornáček a Josef Veselý, SMEDOMA o.s.  
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Již tradičně proběhl poslední srpnový víkend ve Strá-
ní oblíbený dechovkový festival Pod Javorinú. Festi-
valu se opět zúčastnily výborné dechové hudby z celé 
České republiky a také Slovenska. Festival se těšil vý-
borné návštěvnosti. Slosovatelný lístek zaplatilo sko-
ro šest stovek fanoušků dechovky, a právě mezi tyto 
fandy byla rozlosována desítka cen. Obdarovaní zís-
kali například CD kapel festivalu, sady skleniček, které 
věnovala sklárna ve Květné a dva mobilní telefony.
Jak jsem psal v prvních řádcích, festival se těšil výbor-
né návštěvnosti, ovšem musím také podotknout, že 
návštěvnost má vliv na atmosféru, atmosféra na spo-
kojenost, spokojenost na náladu, nálada na dobrý zá-
žitek a dobrý zážitek na vzpomínku, díky které se lidé 
rádi vracejí. Doufám tedy, že všechny tyto aspekty 
zafungovaly a příští rok se budeme těšit na polokula-
tém výročí podobné situaci.
Jako první nastoupila na pódium náměstí U Zámeč-
ku kapela Nadličanka. Jejich slovenský temperament 
a styl se projevil i v dynamickém projevu. Dále repre-
zentovala první domácí kapela Javorinka. Musím říci, 
že jsem byl rád, že na festivalu Javorinka opět vystou-
pila, protože tím dokazujeme, že dechová hudba má 
u nás stále své místo a tradici. Dechová hudba Gloria 
prý působila pro spoustu dámského osazenstva za fa-
vorita. No nebylo se čemu divit, sympatický zpěvák, 
mladí muzikanti v krásných krojích, veselé zpěvačky 
a opravdu skvělý výkon utvrdil mne a určitě i spous-
tu diváků, že tato kapela patří mezi dechovkovou eli-
tu. Zajímavým zpestřením bylo vystoupení dechové 
hudby Krajanka. Tato kapela se orientuje převážně 
na českou muziku a to, že to umí, ukazuje už jen její 
muzikantský potenciál. Představte si, že si vezmete 
muzikanty pražské hradní stráže a poskládáte z nich 
„hradní“ dechovku. No a nakonec samozřejmě druhá 
domácí kapela Straňanka.  Straňanka je s tímto festi-
valem spjatá již od jeho počátku, a proto symbolicky 
uzavírá každý ročník. Její zkušený a suverénní projev 
patří k tomu nejlepšímu, co je v moravské, české a slo-
venské dechovce ke slyšení. 
Festival je především o zábavě a dobré náladě. A co 
jsem si všiml, tak taky o tancování. Hned jak se ozvaly 
první tóny dechovky, naběhl tanečník s bílým klobou-
kem i se svou paní. Po chvíli už tancoval celý parket. 
Pan moderátor a dechovkový fenomén Karel Hegner 
mi poznamenal s úsměvem: „Tak toho pána už znám. 

Roztančí to všude.“  A tančilo se až do noci. 
Je nutné říci, že taková akce se neobejde bez finanč-
ních prostředků, a tudíž musím poděkovat obci Strá-
ní, radě a zastupitelům za podporu této vyhlášené 
akce. Musím poděkovat panu ministru zemědělství 
Marianu Jurečkovi (KDU-ČSL) za převzetí záštity 
a  Zlínskému kraji za finanční podporu. Také sklárně 
ve Květné za poskytnutí slosovatelných cen. Je po-
třeba poděkovat mediálním partnerům, kteří se rov-
něž zasloužili o dobrou informovanost a propagaci. 
Byli to: Český rozhlas Brno, Slovácký deník, rádio JIH 
a TV Noe. Festivalu se také zúčastnil radní pro kulturu 
Zlínského kraje pan Ladislav Kryštof a poslanec PSČR 
Ondřej Benešík. Osobně musím poděkovat panu sta-
rostovi Antonínu Popelkovi a místostarostovi Antoní-
nu Bruštíkovi, panu Zdeňku Majorovi a pracovníkům 
MH Strání, pracovníkům Obecního úřadu Strání, info-
centra a personálu Zámečku s manažerkou Andreou 
Straussovou. Na závěr bych rád poděkoval panu Petru 
Houšťovi a jeho rodině za zázemí a cenné rady a zku-
šenosti při organizaci festivalu. No a samozřejmě je 
nutné poděkovat všem, co festivalu fandí a co přišli 
a akci podpořili. Jsem rád, že je v naší obci zažitý další 
úspěšný a vyhlášený festival, o kterém se mluví, a kte-
rý má svou značnou oblibu a místo. Jelikož jak je psá-
no, člověk není živ pouze chlebem.

Antonín Reňák, místostarosta

Festival dechových hudeb Pod Javorinú ve Strání
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Tento zpravodaj je věnován akcím léta. Mezi ně samozřej-
mě patří i straňanské hody. Dovolte mi pár vět k letošní 
oslavě, která je spjata hlavně se zasvěcením našeho kos-
tela Povýšení svatého Kříže. Je tradicí, že se hody konají 
každoročně. Někdy jsou velkolepější a jindy skromnější. 
Velkým  aspektem a zpestřením hodového veselí bývá 
straňanská chasa se stárkem a mládkem. Letošní vyjed-
návání bohužel selhaly, takže se stárka s mládkem nepo-
dařilo zajistit, i když vážní adepti byli. Za obecní úřad chci 
jen říci, že obec Strání společně se starostou i radními byli 
a stále jsou připraveni realizaci hodů se stárkem a  mlád-
kem maximálně podpořit. To se týká jak finanční pomo-
ci, tak pomoci organizační. Rozumíme, že v dnešní době 
není pro rodiny jednoduché se pustit do takové výzvy, ale 
znovu opakuji, že jsme připraveni se domluvit a pomoct. 
V každém případě děkujeme všem, co byli ochotní o tom-
to postu vůbec jakkoliv uvažovat.
I bez stárka a mládka byly letošní hody bujaré, slavnostní 
a pestré. Páteční zábava na náměstí U Zámečku s kapelou 
Street 69 a DJ Ondrou Albrechtem (Kiss Publikum) měla 
výbornou návštěvnost. Je pravdou, že velké prostranství 
vizuálně zkresluje zaplněnost akce, ale i tak byla před Zá-
mečkem velice živá atmosféra. 
Na sobotu jsme připravili kulturní program s folkrocko-
vou kapelou Fčeličky a místními soubory a folkloristy.  
Všichni, kteří se programu zúčastnili museli uznat, že Fče-
ličky měly úspěch. Abyste rozuměli, jedná se o kapelu po-
skládanou z pětice muzikantů a šestice mladých tempe-
ramentních dívek, orientujících se převážně na severskou 
finsko - švédskou lidovou hudbu. 

Druhá půle programu již byla ve znamení domácí kultury 
a straňaských souborů. Představil se folklórní soubor Ja-
vorina, cimbálová muzika Strýci a mužský pěvecký sbor 
S.E.N. Po skončení programu pokračovala taneční zábava 
s dechovou hudbou Javorinka a partičkou Úžasná dvojka.
Neděle již byla ve znamení oslavy našeho kostela Povýše-
ní svatého Kříže. Asi tři desítky krojovaných vyvětralo opět 
své fjertúšky a nohavice a přišlo do kostela ve společném 
krojovaném průvodu.  Odpoledne pak zahrála na náměs-
tí U Zámečku dechová hudba Stříbrňanka a taneční zába-
va pokračovala až do večera. Odpolední program hodové 
neděle pro mnohé zpestřil fotbalový zápas FC Strání - TJ 
SOKOL Újezdec - Těšov, kdy naši fotbalisté vyhráli 3:2. 
Dovolte mi malé, ale důležité poděkování všem, kteří se 
aktivně podíleli na přípravě a průběhu hodů. Musím po-
děkovat členům sdružení Spokos a Smedoma za organi-
zaci a technické zázemí, děkuji všem účinkujícím sobotní-
ho programu a Hynku Horňáčkovi za zvučení, díky všem 
nedělním krojovaným, poděkování zaslouží zaměstnanci 
Obecního úřadu Strání, MH Strání, Zámečku a infocentra. 
Děkuji farnosti Strání s Otcem Hrudíkem, kolegům zastu-
pitelům a radním za podporu akce, panu starostovi Anto-
nínu Popelkovi a místostarostovi Antonínu Bruštíkovi. 
Nezbývá nic jiného, než nám všem popřát do dalších roč-
níků alespoň takové počasí jako tomu bylo letos, stejné 
nadšení lidí, kopec ochoty a třeba i na příští rok dva od-
vážné a charismatické kluky s velkou partou kamarádů 
k organizaci straňanských hodů se stárkem a mládkem 
2016. 

Antonín Reňák, místostarosta 

Letošní straanské hody

Netáta bojovala o titul „Hvzda slováckého folkloru 2015“
Začátkem měsíce srpna mile překvapila Netátu infor-
mace z redakce deníku Dobrý den s Kurýrem, že se 
díky internetovému hlasování probojovala do finále 
soutěžě o nejkrásnější slovácký kroj „Hvězda slovác-
kého folkoru 2015“. O tento titul bojovalo ve finále 
soutěže ještě dalších 15 spolků z celého Slovácka. 
Hlasovalo se prostřednictvím hlasovacích kuponů, 
které byly uveřejněny každé pondělí v již zmiňova-
ném deníku. Hlavní cenou v soutěži byl grant ve výši 
60.000 Kč. Slavnostvní vyhlášení této soutěžě probí-
halo v rámci „Slavností vína a otevřených památek“ 
ve Vinohradské ulici v Uherském Hradišti. Netáta byla 

pozvána na toto slavnostní vyhlášení jako účinkující. 
O to větší a příjemné překvapení jistě pro všechny 
z nás bylo, když jsme zjistily, že jsme se díky hlasování 
v této soutěži mezi tak obrovskou konkurencí, umístili 
na krásném 5.místě. Touto cestou chceme poděkovat 
všem našim příznivcům za podporu a těší nás velmi 
skutečnost, že se i tímto způsobem krása straňanské-
ho kroje prezentuje v širokém okolí. 

    M.Múčková, Za ŽS Netáta
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Pozůstalá rodina Paulinova děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit na poslední cestě 

s panem Josefem  Paulinou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Poděkování patří MUDr. Tomečkovi 
a zvláště Otci Janu Hrudíkovi.

„Milí rodiče, dědečku a babičko, přejeme Vám
 k Vašemu krásnému jubileu výročí svatby 

hodně zdraví, štěstí a pohody. 
Máme Vás moc rádi. Dcery Anna, Ludmila, 

Marie, Alena a Drahomíra s rodinami“.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit na poslední cestě 

s panem Václavem Vanďurkou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří  MUDr. Končitíkové, 
Otci Janu Hrudíkovi, ročníku 1947 a  divadelníkům.

Pozůstalá rodina Popelková děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit 

s panem Janem Popelkou. 
Děkujeme všem za květinové dary 

a projevy soustrasti, zvláště pak myslivcům, 
ročníku 1943 a Otci Hrudíkovi za slova útěchy.

Děkuji všem, kteří se přišli rozloučit na poslední cestě
 s panem Luď kem Bemerem.

Zvláště děkuji za projevy soustrasti a květinové dary.
Inka Andelová roz. Bemerová s rodinou.

Smutení rubrika

Pání k 66. výroí svatby

Narozené dti 
Alena Adámková, Daniel Maca, Elen Bruštíková, 
Vanessa Popelková, Matěj Zetka, Sofie Janků, Emma 
Viktorová, Natálie Popelková, Terezie Popelková, Eva 
Ševčíková

Zemelí obané
Jozef Paulina, Jan Haloda, František Mikláš, Mária 
Hrtánová, Drahomíra Halodová, Jan Popelka, Božena 
Popelková, Václav Vanďurka, Anežka Straussová, 
Marie Popelková, Antonín Šupák

Vítání obánk
V neděli 4. října 2015 jsme v obřadní síni Zámečku 
ve Strání přivítali celkem 6 nových občánků.

V minulém čísle Zpravodaje bylo nesprávně uvedeno 
jméno zemřelého pana Vlastimila Sušila. Omlouváme 
se pozůstalé rodině.
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Narodil se na Silvestra roku 1931. V paměti obyvatel 
Blížkovic u Moravských Budějovic se tradovalo, že 
tento Silvestr byl výjimečný! Slavnostně se otevírala 
nová sokolovna a jeho tatínek byl jejím správcem. 
Vpadl prý do sálu, aby ohlásil, že se mu právě narodil 
kluk! Oslava byla bujará a všichni na ni ještě po létech 
vzpomínali. Dospívajícímu studentovi s hrdostí na uli-
ci vypravovali, jak ho tenkrát vítali na svět! Musel to 
být mimořádný Silvestr, když na něj i po létech vzpo-
mínali. Zemřel 30. listopadu 2012.
Miroslav Kapinus si Slovácko zvolil sám. Pro mladého 
učitele nebylo na Vysočině místo a tak, aniž by věděl, 
kam půjde, rozhodl se pro Slovácko!
Ale pojďme hezky od začátku. Už jeho příchod na svět 
byl zvláštní! Jako by poslední den v  roce předurčil 
jeho osud. Štědré sudičky mu v tento zimní den, kdy 
končí starý rok a začíná nový, nadělily talent! Schop-
nost hlubšího vcítění a pozorování, básnický dar, lás-
ku k divadlu, k literatuře.
Když byl malý chlapec, sedávali s babičkou Eleonorou 
a s dědečkem Petrem Kapinusovými venku na kame-
ni. Babička byla rozená vypravěčka, dědeček pokuřo-
val a poslouchal. Už tam se pravděpodobně zrodila 
láska k vyprávění, českému jazyku, veršům a divadlu. 
Z toho kamene později vytesal kameník prarodičům 
pomník.
Ve škole chlapec projevil značné nadání a učitelé do-
poručili, aby dali syna na studia.
Pro otce, povoláním zedníka, to bylo nesnadné roz-
hodnutí. Ale přece jen souhlasil, aby syn šel studovat. 
Miroslav nastoupil do moravskobudějovického gym-
názia, a pak odtud ze septimy přešel na právě zalo-
žené pedagogické gymnázium v Jihlavě. Již po dobu 
studia bylo patrné studentovo zaměření. Matematika 
a podobné vědy ho příliš nezajímaly, všechnu svou 
pozornost věnoval divadlu a četbě. Byl členem blíž-
kovického ochotnického souboru a v  Jihlavě se stal 
členem Mládežnického studia Horáckého divadla. 
Po maturitě chtěl Miroslav Kapinus studovat režii 
nebo dramaturgii, ale jeho záměr nevyšel.
Ředitelem Pedagogického gymnázia v  Jihlavě byl 
doporučen, aby učil na druhém stupni základní ško-
ly. Pro absolventy však nebylo v Jihlavském kraji mís-
to, požádal si tedy o zařazení na Slovácko. Nastoupil 

na  Základní školu v  Bánově, po dvou letech přešel 
do Vlčnova a nakonec zakotvil ve Strání. To už měl za 
sebou dálkové studium na PdF Univerzity Palackého 
v Olomouci.
Ještě než přišel učit do Strání, potkal se ve Vlčno-
vě s  mladou kolegyní a v  roce 1961 se z  nich stali 
manželé.
Ve Strání učil spolu se svou ženou Ludmilou 27 let, 
až do odchodu do důchodu. Jak sám říkal, zpočátku 
se velmi těžko zvykali. Mentalita lidí ve Strání byla 
odlišná, než s jakou se setkali ve Vlčnově, kde učili 13 
let. Ve Vlčnově byli lidé otevřenější, přímější, energič-
tí, mnohdy až ukvapení. Straňané byli uzavřenější a 
tvrdošíjní. Po čase si na jejich mentalitu zvykli a zjis-
tili, že mají dobré a otevřené srdce, jen jejich povahy 
nedávaly tolik najevo své pocity. Ve vztahu k lidem i 
k žákům byl citlivý a jemný. Ale uměl být i energický a 
zásadový, když věděl, že má pravdu, i nekompromis-
ní. Ve škole měl u žáků úžasnou kázeň, protože je do-
kázal svým výkladem plně zaujmout. 
Na toto období vzpomínal jako na šťastné nejen oba 
manželé – učitelé, ale i jejich žáci. Strání se jim vrylo 
do srdce, a když měli čas, chodívali na vycházky do 
okolních lesů, k rybníku, také na nejvyšší vrchol Bílých 
Karpat – Javořinu. Při cestě do Uherského Brodu se 
často zastavili nad Stráním, aby se pokochali nádher-
ným pohledem na okolní hory i na vesnici stulenou 
pod hřebenem. Tuto krajinu jsme poznávali v  jeho 
verších téměř ve všech sbírkách. 
Při své náročné učitelské práci a zálibách se dokázal 
věnovat i svým třem dětem – dceři Miroslavě a synům 
Petrovi a Olegovi. Vůbec je nezanedbával, učil je lásce 
k literatuře i prvním francouzským slovíčkům.
A co mu bylo největší inspirací? Asi příroda a žena. 
Krása přírody se prolínala ve všech jeho verších. Bri-
lantně vybroušeným veršem opisuje momentální ná-
ladu i roční období. 
Kromě lásky k  poezii a francouzské poezii, která 
vždy předčila ostatní evropskou, nepřestal milovat 
divadlo. Věnoval se mu především ve Vlčnově, kde 
vedl ochotnický soubor. Divadlo založil v padesátých 
letech také v Uherském Brodě, a to když působil jako 
ředitel Závodního klubu. Bylo to „divadlo poezie“. 
V něm hráli studenti z uherskobrodského gymnázia, 

Mgr. Miroslav Kapinus 
uitel a básník, jeho� osud zavál na Slovácko
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ale i z  ostatních středních škol. Byl to naprosto 
ojedinělý počin tohoto typu v  republice a lidé jej 
přijali skvěle. Ze všech dřívějších „herců“ se později 
stali úspěšní lidé a záliba v poezii u nich přetrvala. 
Ve Strání založil literární kroužek začátkem 80. let. 
„Jakmile jsme odešli do důchodu a přestěhovali se do 
Uherského Brodu, tradice se přetrhla a kroužek skon-
čil.“ říká paní učitelka Ludmila Kapinusová.
Miroslav Kapinus byl autorem deseti básnických sbí-
rek. Spolupracoval také s  Československým rozhla-
sem a napsal několik rozhlasových her, publikoval 
v  Rovnosti, Mladé frontě, Učitelských novinách, Slo-
váckých novinách, v Tvorbě a Literárním měsíčníku, 
v Rozmarýnu, Malovaném kraji, a dalších. Stal se no-
sitelem ceny Učitelských novin za rok 1987. Znal se 
se spoustou kulturních osobností a spolupracoval 
s nimi. 
Básník Miroslav Kapinus zemřel dne 30. listopadu 
2012 a široká veřejnost se s ním rozloučila počátkem 
prosince roku 2012. Pochován je na hřbitově v Uher-
ském Brodě. 

Převzato z knihy od Aleny Bartošíkové
Třicet tři životních cest - osobností a významných lidí 

města Uherského Brodu

Potravinová sbírka 
Ve čtyřech městech Uherskobrodska se ve vybraných 
dnech u pokladen vybraných prodejen objevili speci-
ální boxy na potraviny. Do nádob v prodejnách COOP 
Jednota ve Strání, v Nivnici, Uherském Brodě a Báno-
vě mohli lidé vkládat potraviny, určené pro rodiny s 
dětmi, které se ocitly v krizové sociální situaci.
 „Prakticky každý den se na nás obracejí lidé, kteří po-
třebují pomoc v podobě základních potravin. Nejčas-
těji se jedná o matky – samoživitelky s malými dět-
mi. Jsou to lidé, u kterých už sociální odbor vyčerpal 
všechny formy pomoci a charita je pro ně v podstatě 
poslední možností, kam se v jejich tíživé situaci mo-
hou obrátit,“ vysvětlil vedoucí Centra potravinové 
pomoci při Oblastní Charitě Uherský Brod, František 
Bílek.
Potravinová sbírka v prodejnách COOP Jednota nesla 
název „Ne každý má hody“. Jak název napovídá, termí-
ny konání akce v jednotlivých obcích nebyly vybrány 
náhodně. Sbírka se uskutečnila v každé z obcí v době 
konání tamních hodů.
Ve Strání se sbírka uskutečnila v  sobotu 12. 9. 2015 
a nasbíralo se 250 kg potravin!
 „Lidé ve Strání byli velmi štědří a projevili pochopení  
pro situaci, ve které se nachází značné množství lidí. 
Jedná se především o rodiny s  malými dětmi, které 
potřebují zlepšit tíživou sociální situaci.“ podotkl Petr 
Houšť, ředitel Oblastní charity Uherský Brod.

Vánoní Jarmark

Přijďte si vychutnat atmosféru Vánoc! Obec Strání 
Vás srdečně zve na tradiční Vánoční jarmark, který 
se uskuteční v neděli 29. listopadu ve velkém sále 
restaurace Na Zámečku ve Strání od 14:00 hod. do 
18:00 hod. A nebude chybět ani vánoční punč! 
 VŠICHNI JSTE SRDEČNĚ ZVÁNI! 
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Nejstarší písemná zmínka o Strání
Moravsko-uherské pomezí ve své jihovýchodní části bylo často velmi exponovanou oblastí, kde se střetávaly 
zájmy českého a uherského státu. Hranici českého území a tím i hranici Moravy po jejím dobytí na Polácích 
v 1. polovině 11. století tvořil dolní tok řeky Moravy a řeka Olšava a ze slovenské strany byla hranicí řeka Váh. 
Prostor takto vymezený byl jen postupně kolonizován a přesná hranice zde byla konstituována v delším ča-
sovém rozpětí v závislosti na výsledku mocensko-politických bojů. V archivních pramenech se v souvislosti 
s tímto prostorem objevuje termín Lucko. Bývá tak označováno území na jih od Olšavy, na východ od Moravy 
od jejího soutoku s Olšavou, na jihu představuje hraniční bod dnešní Hodonín a tok potoka Chvojnice. 
Ve spojení s hranicemi se jako důležitý prvek krajiny objevují obchodní stezky, které jsou spojnicemi jednotli-
vých míst a zajišťují přechody z jedné země do druhé. Ke kontrole příchozích a k zdanění zboží, které s sebou 
přiváželi, sloužily celnice, opět důležitý bod v krajině. Metoděj Zemek ve své práci považoval za nejdůležitější 
komunikaci mezi Moravou a Uherskem v 11. a 12. století tzv. uherskou cestu vedoucí z Prahy na Olomouc (s 
odbočkou na Měnín – Brno), k Uherskému Brodu na Straňanské sedlo (později Vlárský, resp. Starohrozenkov-
ský průsmyk) do Nitry. Její konkrétní průběh od Olšavy vedl Zemek po vrchu mezi Korytnou a Stráním, kde 
byla Vrata, a odtud sestupovala do údolí podél říčky Klanečnice, aby směřovala k Novému Mestu nad Váhom 
a dále k Ostřihomi a k Budínu.
Z toho pohledu je jistě důležité zjistit nejstarší zmínky o Strání. Naprosto nezpochybnitelná písemná zmínka 
o Strání je zaznamenána v Zemských deskách olomouckých k roku 1353. Uvedeni jsou Pavel a Ctibor, bratři ze 
Strání, kteří se spojili na všechny své statky, kdekoliv je měli. O pět let později (1358) Pavel ze Strání poukázal 
své paní a manželce Alžbětě tři sta hřiven grošů věnem v Lipové a Němčí, se všemi náležitostmi, a to k rukám 
pana Pavla ze Zdounek. V následujícím roce 1359 prodali bratři Pavel a Ctibor ze Strání Fraňkovi z Kunovic, 
jeho bratru Petrovi a bratranci Václavovi za 440 hřiven dědičně své statky, totiž Strání, městečko, tvrz. dvůr, 
lesy, hory, doliny, a vše, co tam měli, a třetí část vsi Němčí a třetí část Korytné, též všechno právo, které jim 
přináleželo ve vsi Volenov, se všemi právy, užitky a náležitostmi a s patronátním právem. Je zde první zmínka 
o tvrzi a patronátním právu, což předpokládá existenci fary. Zároveň je Strání již tehdy nazýváno městečkem. 
V červnu 1360 následoval zápis další koupě realizované Fraňkem z Kunovic, totiž třetiny Němčí, třetiny Ko-
rytné a dílu Volenova (v ceně 180 hřiven). V roce 1360 se také dovídáme o třetím příslušníku rodu ze Strání, 
Milotovi, který zapsal na věno své manželce Anně 250 hřiven na všech svých statcích.
V tomtéž roce 1360 je ale v zápisu uvedeno, že Pavel ze Strání a Beneš z Kanšperka, jako opatrovníci sirotků 
po Milotovi prodali panu Fraňkovi z Kunovic, jeho bratru Petrovi a bratranci Václavovi a jejich dědicům za 180 
hřiven gr. dědičně třetí díl v Němčí a třetí díl v Korytné a právo, které patřilo oněm sirotkům ve vsi Volenov, 
se všemi užitky, lesy, loukami a právy. Zároveň slíbili, že oba, pokud řečení sirotci dospějí, chtějí beze všeho 
zdráhání zaplatit.
Jedním ze sirotků po Milotovi ze Strání byl Chotěbor, s nímž se spojili v  roce 1368 Beneš Hus z Kanšperka 
a jeho synové na všem, kde co měli, kromě statků Ctibora ze Strání, na něž si činil nárok sám markrabě. A pro-
tože Chotěboř nebyl v době spolku dospělý, doplnil mu chybějící roky markrabě Jan ze své moci. Dovídáme 
se, že Ctibor ze Strání byl již v uvedeném roce 1368 mrtvý.
Majitel Strání Franěk z Kunovic vzešel zřejmě z drobné šlechty, původně se tituloval „z Poměnic“ (1364) a „z 
Benešova“ (1362), což odkazuje na původ ze středních Čech, kde u Benešova leží nevelká osada Poměnice. 
Franěk z Kunovic se připomíná ještě v červnu1371, ale brzy nato zemřel a v srpnu 1371 se o něm mluví jako 
o nebožtíkovi. Fraňkovi děti Jošt a Zikmunda zdědili kunovické léno, polovinu Chylic, lenní statek Rančířov u 
Jihlavy, ves Hlinsko u Holešova a jakási práva k Hrubé Vrbce. Není jisté, zda děti zdědily Fraňkova spoluvlast-
nická práva ke straňanskému statku (Strání a díly Němčí, Korytné, Volenova a Slavkova), kde měl hlavní slovo 
Fraňkův bratranec Václav, který se roku 1381 jmenuje jako Václav Stránský z Kunovic.
V roce 1423 zastavil král Zikmund neznámé osobě tvrz Strání s městečkem, s vesnicemi Horní Němčí, Slavkov, 
Suchá Loz a Bánov, příslušnými někdy k hradu Brumovu s lesy, oborou a se vším příslušenstvím za 2000 kop grošů.
***
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Literatura k našemu tématu není příliš početná. V přehledu mají zmínku o dějinách Strání topografové Franz 
Josef Schwoy a Řehoř Wolny. Zatímco první uvádí rok 1359, druhý je nekonkrétní a omezuje se na zmínku o 
tom, že Strání bylo již ve 14. stoletím městečkem.
Historii Strání nebyla věnována samostatná pozornost, a proto další zmínku najdeme opět až v práci se šir-
ším záběrem, jejímž autorem byl Ladislav Hopsák. V roce 1935 se věnoval topografii ostrožského panství a 
v případě Strání uvedl jako nejstarší zmínku rok 1358, kdy se připomíná Pavel ze Strání. O tři roky později 
v Historickém místopisu země Moravskoslezské již uvedl rok 1357, a znovu v úvodním svazku Historického 
místopisu Moravy a Slezska v letech 1848-1960, ale jde o zřejmý omyl, který ovšem opakovali třeba Jiří Čoupek 
s Jaromírou Čoupkovou v práci Pečetě obcí okresu Uherského Hradiště a který je též v knize Hrady, zámky a 
tvrze v Čechách, na Moravě a ve Slezsku. I. Jižní Morava. Ladislav Hosák se vrátil k roku 1358 v díle Místní jména 
na Moravě a ve Slezsku.
Autoři knihy Uherskohradišťsko ediční řady Vlastivěda moravská v části věnované Strání uvádějí jako nejstarší 
písemnou zmínku rok 1353, kdy je drželi bratři Ctibor a Pavel ze Strání. Údaje zde obsažené převzali autoři 
první samostatné práce o Strání. Z těchto údajů vycházel i Miroslav Plaček v práci Ilustrovaná encyklopedie 
moravských hradů, hrádků a tvrzí.
***
Je pozoruhodné, že Ludmila Kapinusová v části Z historie strání v knize Strání snad poprvé upozornila na mož-
nost vztáhnout na Strání údaj z roku 1318. Z uvedené listiny se dovídáme, že Jan Lucemburský dostal od olo-
mouckého biskupa Konráda hrad Rabštejn u Uničova. Za biskupovo úsilí spojené se získáním hradu a k pokry-
tí 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. 
Obsah listiny byl znám dlouhou dobu, ale v její interpretaci se nepokročilo. Řehoř Volný se o roku 1318 v sou-
vislosti s Uherským Ostrohem vůbec nezmiňuje. Ladislav Hosák při líčení dějin Uherské Ostrohu použil přepis 
Chotěbor ze Střen, bez toho aby se pokusil název Střen nějakým způsobem vysvětlit. V jeho intencích postu-
povali i autoři knihy o dějinách Uherského Ostrohu, kteří použili tvar Chotěbor ze Střen. 
Prvním, kdo ztotožnil latinský tvar Stren s nějakým konkrétním místem, byl Adolf Turek v Místopisném rejst-
říku obcí Severomoravského kraje. Považoval totiž Stren za obec Střeň u Olomouce. Z toho vycházel rovněž 
Vladimír Spáčil v doprovodném textu k popisu obecní pečeti.
Stalo se pravidlem uvádět u Střeně jako datum první písemné zmínky rok 1249, z nějž pochází listina, v níž 
Václav II. daroval hradišťskému klášteru ves Hejčín a určil její hranice, při jejichž popisu je mj. použito i ozna-
čení „de Plaz usque Wstrene“.
Nejedná se ovšem o zmínku o obci, ale o označení louky, tak jak se objevuje o sto padesát let později v zem-
ských deskách olomouckých. Roku 1399 opat a konvent hradišťského kláštera u Olomouce učinil odpor a tvr-
dil, že půl vsi Loděnice a lesy nazývané Rachnov s loukami „na Strzyeny“ patří od starodávna klášteru, zatímco 
je držela a obsadila pozůstalá vdova po Petrovi ze Šternberka. 
Proto za první zmínku o obci je třeba považovat zápis z knihy půhonné k roku 1390, v němž místocúdař Bohu-
nek pohnal Mikše ze Střeně (Mixonem de Wstrzenye) z 10 hřiven bez jednoho fertonu, protože užíval statky 
v Mezicích, ale nic z nich neodevzdával. 
***
Zdá se být velmi pravděpodobným, že údaj o zástavním držiteli Uherského Ostrohu v listině z roku 1318 se 
vztahuje k příslušníkovi rodu, který se psal po Strání. Vede nás 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. Je zajímavé, že toto jméno, které jinak na Moravě není běžné, se objevuje v okruhu osob, 
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které tvořily tzv. klientelu (tvořili doprovod, podíleli se na správě dominia, konali služby) rodu Hrabišiců, kteří, 
jak uvedeme níže, kolonizovali prostor jižně od Olšavy. Jmenujme např. Chotěbora z Kopist, uváděného k roku 
1239, nebo Chotěbora z Herštejna k roku 1333. 
Text listiny z roku 1318 se nám dochoval v nejstarším kopiáři olomoucké kapituly z poloviny 14. století. Je 
možné, že již při diktování listiny byl přádomek vysloven nesprávně. Je také možné, že při opisování do kopi-
áře udělal písař chybu, můžeme i spekulovat, že mu byla známa lokalita nedaleko Olomouce, ke které vztáhl 
jméno.
Považujeme za nepravděpodobné, že by se údaj dal ztotožnit s lokalitou Střeň severně od Olomouce, vzhle-
dem k výše uvedeným skutečnostem.
Třetí možností by pak bylo, že přídomek označuje lokalitu, kterou dnes nedokážeme určit, a to buď, že zápis je 
natolik zkomolen, že se jeho správný význam zcela ztratil, anebo že jde o lokalitu, dnes již neexistující.
Po kumánských vpádech došlo zřejmě k nové organizaci na území co do rozsahu částečně změněném, které 
jsme výše označili jako Lucko a které se v pramenech z let 1294 a 1298 objevuje jako Lucká provincie s úzkou 
vazbou na moravskou politickou organizaci. 
Přispělo k tomu kolonizační úsilí, v prostoru jižně od Olšavy víme o dvou velkých kolonizačních podnicích. 
Od 40. let 13. století se v tomto kraji začal prosazovat rod Hrabišiců. Východiskem kolonizace se stal zřejmě 
Vlčnov, odkud osídlení potupovalo do  svahů Bilých Karpat, nejprve povodím potoka Němčí – Dolní Němčí, 
Topolov, Lucko, Slavkov, Horní Němčí, Boršice, Suchov s hradem Kanšperkem, Velká nad Veličkou. Z výčtu je 
zřejmé, že Hrabišici zde drželi okolo desítky sídlišť, z toho čtyři farní vsi.
Hranici vlivu tohoto dominia představuje jiný rozsáhlý komplex, který představuje 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 vpádem Matoušem 
Čáka Trenčanského v  roce 1314 do pohraničních oblastí. Klid i zemská hranice byly obnoveny po porážce 
Matúšových 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 bouřlivých vývojem, když již po stu letech bylo zváno městečkem, nic-
méně jeho poloha na hranici jej předurčovala k častým zničujícím nepřátelským nájezdům. 
Nabízí se ještě jedna možnost zpřesnění první písemné zmínky, a to u obce Lipov na jižní hranici námi sledovaného území. 
V listině z roku 1348, patřící majiteli velického statku Ulmanovi z Velké, je jako svědek podepsán Chotěbor de Tylea (překlá-
dáno Chotěbor z Lípy). Protože i ostatní svědkové jsou z blízkoho okolí, vedlo to k závěru, že z množství moravských Lip by se 
mohlo jedna právě o Lipov. Dáme-li si to do souvislosti s výše uvedeným, mohlo by se tu opět jednat o jednoho z příslušníky 
hrabišické klientely.

PhDr. Jiří Lapáček
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Prodám stavební parcelu 
o rozměrech 350 m2 
Strání - Drahy I.

Inženýrské sítě před pozemkem. 

Cena 125 000 Kč. 
Tel. 775 139 044

INZERCE:

Platnost 
obanských prkaz
V letošním roce končí desetileté období od hromadné vý-
měny občanských průkazů prováděné v roce 2005. Dopo-
ručujeme Vám si ověřit, zda nekončí platnost i Vašeho ob-
čanského průkazu. O výměnu občanského průkazu můžete 
požádat na Městském úřadě v Uherském Brodě.
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INZERCE:



Kalendá akcí:

25. 10. 2015 
KONCERT PUELLAE ET PUERI 
Z NOVÉHO JIČÍNA 
15:00 / Strání - kostel Povýšení sv. Kříže 

31. 10. 2015 
USPÁVÁNÍ BROUČKŮ A BERUŠEK    
Strání 

8. 11. 2015 
MARTINSKÉ HODY
Květná

22. 11. 2015 
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA 
PERNÍKŮ A DEKORACÍ 
Květná - Restaurace Na Huti 

29. 11. 2015 
VÁNOČNÍ JARMARK 
Strání - Zámeček 

19. 12. 2015 
SLAVNOSTNÍ ROZSVÍCENÍ 
VÁNOČNÍHO STROMU 
Strání - nám. U Zámečku, Květná - nám. Em. Zahna

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 12. 10. 2015
Redakční rada: Ing. Antonín Reňák, Ing. Jana Popelková, Tereza Mimochodková, Bc. Kateřina Grebíková, 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

Fotografie přední strana:
Pohled na Javorinu (foto: Antonín Reňák)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 3. Setkání harmonikářů a heligonkářů (foto 1 - 3: Jana Popelková)  / 4. - 7. Slovácké slavnosti vína Uh. Hradiště (foto 
4, 6, 7: Jana Popelková / foto 5: Antonín Reňák)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. - 4. Festival dechových hudeb “Pod Javorinú“ (foto: Jana Popelková) / 5. - 8. Setkání pěveckých sborů při cimbálové 
muzice (foto: Antonín Reňák) 

Fotografie zadní strana:
1. - 5. Straňanské hody (foto 1: Ladislav Janča / foto 2-5: Jana Popelková) 

CENÍK  INZERCE V OBECNÍM ZPRAVODAJI OD 1. 1. 2015
Celá strana - 1 500 Kč   (A4 přesně š190 x v277mm), 1/2 strany - 750 Kč (A5 přesně š190 x v138mm), 1/4 strany - 380 Kč (A6 přesně 
š95 x v138mm), Řádková inzerce  - 200 Kč, Ceny jsou včetně DPH.
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