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Rekonstrukce elektroinstalace v ZŠ
Od 24. června 2016 probíhala v naší základní ško-
le výměna   a rekonstrukce elektroinstalace na 1NP, 
2NP pavilonu A, B. Ukončení a převzetí díla proběhlo 
na konci srpna a tak žáci mohli nerušeně nastoupit do 
školního roku.

Výměna topení a elektroinstalace MŠ Strání 
O prázdninách proběhly rekonstrukční práce 
v mateřské škole ve Strání.
Jednalo se o výměnu topných těles, elektroinstalace 
světel, podhledů a ve finální  části výmalby tříd.
Elektro práce provedla firma Engie services a. s. cena  
431 800 Kč s DPH.

Oprava  plotu v MŠ ve Květné
Na sklonku prázdnin jsme také zrekonstruovali plot 
v mateřské škole ve Květné. Starý plot byl v havarijním 
stavu a nezajišťoval bezpečný pohyb dětí na školní 
zahradě.
Byly vystavěny pilíře ze štípaných tvárnic. Dodávku 
a montáž  plastových plotových dílců provedla firma 
AZ okna s. r. o.
Cena zakázky 249 179 Kč s DPH.

Dokonené investiní akce obce Strání

ZPRÁVY Z OBCE 

3



Oprava střechy na DPS
V průběhu měsíce června započaly práce na opravě 
střechy na DPS. 
Práce zahrnovaly  výměnu tepelné izolace, zabednění 
střechy OSB deskou, pokládku nové střešní fólie a latí 
se stávající krytinou. Dále byla provedena částečná 
výměna oplechování, výměna některých střešních 
oken, celková výměna podbití balkonů. Cena díla 
bude předběžně 1  200  000 Kč s  DPH. Zhotovitel – 
Tesařství Dobiáš. Ukončení akce – říjen 2016.

Rozšíření nového hřbitova
Po odvodnění a souvisejících úpravách pokračují prá-
ce na rozšíření nového hřbitova.
Jedná se o jednu řadu 26 dvojhrobových míst, a jed-
nu řadu 42 urnových míst. S  tím souvisí odvodnění, 
vybudování chodníků, vodovodu a položení elektric-
kých kabelů.
Práce provádí firma Erdebau s. r. o. 
Cena díla je 1 895 703 Kč s DPH.
Termín ukončení prací je do 30. 11. 2016.

Zpevněná plocha Záhumenice
3. 10. 2016 se rozběhly práce na výstavbě chodníku 
v části Záhumenice.
Délka chodníku, který se bude skládat z  obrubníků 
a  zámkové dlažby, je 258,5 m. Šířka chodníku bez 
obrubníku je 1,5 m.
Práce provádí firma Ing. Václava Vintra 
za vysoutěženou  cenu 600 670 Kč s DPH.
Termín ukončení prací  je do 30. 11. 2016.

Probíhající investiní akce obce Strání
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Snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení 
Uspěli jsme v  dotačním programu EFEKT na snížení 
energetické náročnosti veřejného osvětlení a byla 
nám přiznána dotace do výše 1 680 000 Kč.
Podle projektu se jedná o výměnu   60 světelných 
bodů, 20 stožárů, z jedenácti rozvaděčů zůstane šest 
s regulací.
Práce bude provádět firma Elektroben s.r.o. Uherský 
Brod.
Cena dle soutěže 2 952 836 Kč s DPH.
Ukončení prací do 30. 11. 2016.
Tímto chceme odstartovat jednotlivé etapy moderni-
zace a výměny veřejného osvětlení po celé obci.

   Antonín Popelka, starosta

Peshraniní spolupráce
– cyklostezka
V rámci dotačního titulu přeshraniční spolupráce při-
pravujeme spolu se sousední obcí Moravské Lieskové 
projekt na propojení  cyklistické trasy Moravské Lies-
kové – Strání.
Trasa je plánovaná od státní hranice, přes Moravské 
Lieskové – výhledově na Nové Mesto n/Váhom
Naše trasa se projektuje od státní hranice po ulici 
U Klanečnice.
Do budoucna by měla navazovat na cestu širšího vyu-
žití v rámci pozemkových úprav C 37 mezi ulicemi Pod 
Novou horou ve Strání a ulicí Nová hora ve Květné.
Projekt by měl být vypracován do konce letošního 
roku.

Antonín Popelka, starosta

ZTV  Nová hora 
- výstavba nových dom
Zájemci o stavební místo, pro výstavbu rodinných 
domků už mohou začít realizovat své plány.
Dlouho očekávaná lokalita na Nové hoře má totiž 
už kompletní projektovou dokumentaci, která byla 
nedílnou součástí odstartování jednotlivých etap 
vedoucích k realizaci.
Zastupitelstvo obce na poslední schůzi už začalo pro-
jednávat jednotlivé body k této problematice.
V  projektu je 23 míst určených k  výstavbě. Výměra 
jedné parcely je navržena na 800 – 1000 m2.
Do konce letošního roku chce zastupitelstvo navrh-
nout systém prodeje a cenu pozemku za  1 m2.
Na jaře 2017 chceme začít budovat inženýrské sítě - 
tj.  kanalizace splašková, kanalizace dešťová, plyno-
vod,  veřejné osvětlení a vodovod.
Grafický náhled lokality určené pro výstavbu najdete 
na našich webových stránkách.

V případě jakýchkoliv dotazů můžete volat na tel. číslo 
724  006  321 - starosta Antonín Popelka, nebo 
tel. 602 710 900 - místostarosta  Antonín Bruštík.

                                                             Antonín Popelka, starosta

Komunikace U Klanečnice 
5. 9. 2016 začala výstavba nové místní komunikace 
U Klanečnice.
Skládá se ze dvou částí větev A – 276,3 m a větev   B – 
150,7m, dohromady 427m.
Šířka komunikace je 3 m s jednostranným spádem  2,5%.
Práce provádí firma SDS Hluk s.r.o. za vysoutěženou 
cenu 3 409 909 Kč s DPH.
Temín ukončení  je 15. 11. 2016.

ZPRÁVY Z OBCE
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13/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana Mgr. Davida Smetanu a MUDr. Vladimíra 
Luzara, zapisovatelkou paní Ing. Kateřinu Grebíkovou 
a sčitatelkou paní Bc. Marii Kusendovou

13/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje 
návrhovou komisi ve složení ve složení: pan Antonín 
Zámečník, Mgr. Hynek Horňáček a Vítězslava 
Kubíčková

13/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
program 13. zasedání ZO
a) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Schválení programu
d) Zpráva o činnosti rady obce
e) Obecní pozemky
f) Rozpočtové opatření č. 5
g) ZTV Nová Hora
h) Byty v majetku obce
i) Osvětlení tréninkového hřiště
j) Oprava komunikace Drahy III
k) Zakoupení posilovacích strojů
l) Zpráva finančního výboru
m) Různé
n) Diskuze
o) Závěr

13/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce

13/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na 
směnu pozemku parc. č. st. 340/6 v k.ú. Strání ve vlast-
nictví Obce Strání za pozemek p. č. 3030/5 v k.ú. Strání 
ve vlastnictví pana Martina Popelky, Zajačí 904, Strání 
dle grafické přílohy

13/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
pozemku parc. č. 6586/2 v k.ú. Strání o výměře 39 m2 
a části pozemku parc. č. 6586/1 v k.ú. Strání o výměře 
cca 85 m2 za cenu 100 Kč za 1 m2 panu Pavlovi Grebí-
kovi, P. St. Spáčila 15, Strání. Kupující na své náklady 
zajistí vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plá-
nu a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí

13/7 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje roz-
počtové opatření č. 5 na rok 2016, příjmy ve výši 
3 690 000 Kč, výdaje ve výši 6 619 000 Kč, mimo po-
ložku 18 par. 3611 ve výši 354 000 Kč, a financování 
ve výši 2 929 000 Kč

13/8 Zastupitelstvo obce Strání ukládá starostovi 
doplnit podklady ke stanovení ceny v lokalitě Nová 
Hora, určené k výstavbě rodinných domů

13/9 Zastupitelstvo obce Strání ukládá radě obce 
projednat s nájemníky bytů č. 4, 8, 9, 10, 12, 14 v by-
tovém domě č.p. 318 a bytu č. 9 v bytovém domě 
č.p. 204 možnost prodeje bytů

13/10 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje výstav-
bu osvětlení tréninkového hřiště do výše 350 000 Kč

13/11 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje opravu 
komunikace Drahy III

13/12 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje opravu 
komunikace Zajačí

13/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje zakou-
pení posilovacích strojů do majetku obce v hodnotě 
do 300 000 Kč

13/14 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu finančního výboru

13/15 Zastupitelstvo obce revokuje usnesení za-
stupitelstva obce č. 11/26 ze dne 15. 4. 2016 a usne-
sení č. 12/12 ze dne 23. 6. 2016

Antonín Popelka, starosta

Výpis usnesení 13. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 23.9.2016

ZPRÁVY Z OBCE
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Letní fotosout� 
„Za fotku na Zámeek“
Poslední červencový den jsme uzavřeli naši premiéro-
vou fotosoutěž, která nesla název „Za fotku na Záme-
ček“ a první srpnový den nás čekalo vyhlášení výher-
ce, který získá poukaz na ubytování pro dvě osoby na 
dvě noci s polopenzí v Penzionu Zámeček ve Strání.
Šťastným výhercem se stal pan Martin Štecher, ze 
sousední obce Korytná, který svou úžasnou fotkou 
s  názvem „Zimní slunovrat“ získal od návštěvníků 
facebookých stránek obce Strání 813 hlasů!
V pondělí 26. září si pan Martin přijel pro svoji výhru 
a při tomto milém setkání, kterého se účastnit i náš 
pan místostarosta Antonín Reňák, jsme se vítěze ze-
ptali, jak tato fotka vznikla.
„Šel jsem na Jelenec na procházku, hrozně mrzlo, 
a když jsem uviděl tu omrzlou rozhlednu, byla to pro 
mě výzva. Neměl jsem s sebou žádné vybavení, dal 
jsem si jen kapuci na hlavu a stupínek po stupínku 
oťukával led z  žebříku. A pak jsem tu krásu uviděl 
a řekl si, že ta strastiplná cesta nahoru stála za to! Bylo 
to 21. prosince, přesně v den zimního slunovratu.“
Děkujeme za účast v  naší fotosoutěži nejen vítězi, 
ale i všem 26 soutěžícím, kteří se zapojili a šli do toho 
s námi. 
Martinovi ještě jednou gratulujeme a přejeme, ať si 
užije pobyt na Zámečku a nafotí během něj spoustu 
krásných fotografií.
A zda bude další FOTOSOUTĚŽ? To záleží nejen na 
nás, ale i na vašem zájmu a nápadech.
Vítěznou fotografii si můžete prohlednout na barev-
né obálce našeho Zpravodaje.

Barbora Macková

Slavnosti  vína a otevených 
památek v Uh. Hradišti
Již každoročně se jako reprezentanti velké a folklórem 
kvetoucí obce přidáváme do řad tisíců krojovaných, aby-
chom předvedli krásu našeho straňanského kroje a lido-
vých tradic. I letos jsme vyrazili, a to v sobotu 10. září, kdy 
se od rána začali scházet Ti, kteří svou účast přislíbili. Na-
konec nás ze Strání autobusem vyjelo kolem 35. 
Mezi účastníky byli kluci a holky z FS Javorina a CM Mladí 
Bruštíci unavení po pátečním hodovém programu sboru 
Netáta. Nechyběli ani muzikanti z DH Javorinka. Všechny 
čekal perný a na program náročný den. Za obec Strání vy-
razil dále pan starosta Antonín Popelka, za IC a Mikroregi-
on Bílé Karpaty já - Bára Macková. Navíc se s námi vydali 
i Miloš Záleský a p. Franta Jankových, který na svá bedra 
obětavě vzal funkci gazdy mladých. Do průvodu se k nám 
přidala i Maruška Ševčíková se Zuzankou a Matýskem 
v novém kroji, a obohatili tak naši krojovanou družinu, za 
což jim děkujeme.  
Počasí nám přálo. Bylo krásně, i když poměrně horko. 
Průvod se dal do pohybu kolem 9:00. Než jsme se dostali 
do cíle, uběhlo více než 1,5 hodiny.  Ovšem když je vese-
lo a do kroku vyhrává střídavě dechovka a cimbálovka, 
cesta hezky utíká. Davy diváků kolem cesty nám tleskaly 
a provolávaly slávu. Na křižovatce i na hlavním náměstí 
jsme zatančili s velkým úspěchem tanec „Pod šable“. Od-
poledne patřilo programu na našem stanovišti v Galerii 
Slováckého muzea, kde probíhala prezentace folklorních 
souborů a skupin z celého Mikroregionu Bílé Karpaty. Ná-
vštěvníci mohli ochutnat krajové speciality jako žmolkovi-
cu z Vyškovce, vdolečky ze Strání, Dolního Němčí a Březo-
vé, paštiku z Lopeníka, škvarky, klobásky a sušené trnky ze 
Slavkova, povidla z Dolního Němčí a straňanské česneko-
vé osúchy pečené maminkou pana starosty. Všem velmi 
chutnaly, moc jí za ně děkujeme! Dechová hudba Javo-
rinka dopoledne odehrála úspěšný koncert v programu 
„Slovácká křídlovka“ na Koruně a poté jsme se už všichni 
znavení horkem rádi nalodili do autobusu a šťastně vrátili 
do hodujícího Strání.
Všem, kteří se Slavností vína s námi zúčastnili, moc dě-
kujeme. Těší nás, že i přes straňanské hody se najde pár 
nadšenců ochotných reprezentovat obec na této hezké a 
proslavené akci. Příští rok by nám měly vyjít Slavnosti vína 
o týden dříve než naše hody. 

Barbora Macková

KNIHOVNA A IC
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Rekonstrukce školy
Dne 1. září 2016 uplynulo 40 let od otevření nové 
budovy základní školy ve Strání. O krásný dárek se 
postaral zřizovatel školy – Obec Strání, díky kterému 
během posledních dvou let prošla škola kompletní 
rekonstrukcí elektroinstalace, a to v pavilonu A a  B 
školní budovy. Všechny vnitřní prostory září nově 
vymalovanými barvami a osvětlení již splňuje poža-
davky norem. Nyní ještě probíhají stavební práce na 
sociálních zařízeních žáků a učitelů.
Velké poděkování patří žákům, rodičům i zaměstnan-
cům školy, kteří na konci prázdnin pomohli se stěho-
váním nábytku a pomůcek do tříd a kabinetů.
Nově zrekonstruované prostory školy si můžete 
prohlédnout na Dni otevřených dveří 21. 10. 2016 
od 10 do 12 hodin.

Iva Stupková

Nový vzhled dru�iny 
díky Nadaci EZ

Díky Nadaci ČEZ získala naše škola finanční příspěvek 
na vybavení školní družiny. Během prázdnin proběh-
la kompletní výmalba, byly zakoupeny nové koberce, 
nábytek, doplňky a hračky pro děti. Děti si teď hrají, 
relaxují a odpočívají ve vkusně a moderně vybavené 
družině.
Děkujeme taktéž panu poslanci Mgr. Ondřeji Beneší-
kovi a MUDr. Alžbětě Končitíkové za finanční příspě-
vek a zakoupení hraček do školní družiny.

Iva Stupková

Realizaci projektu podpořila Nadace ČEZ

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Co dláme v ZUŠce?
Tak hlavně děláme všechno doopravdy. Nepomohou 
nám žádné Ctrl, Delete, tabulky, pravidla, řády a různé 
virtuální pomůcky. Učíme své žáčky pomalu a trpělivě 
ovládat umělecká řemesla. Nedá se to „okecat“. Ani 
nijak ošidit, obejít, zjednodušit. Prstíčky musí tak dlouho 
cvičit, až se naučí skutečně mechanicky zvládnout hru 
na hudební nástroj. Ve výtvarném oboru také krůček 
po krůčku zlepšujeme svou techniku, až dosáhneme 
schopnosti vytvořit to, co máme ve své představě. 
Žáci se učí trpělivé práci, která vede k úspěchu vlastní 
seberealizace. Tato zkušenost je pak bude provázet celý 
život. Heslo „Bez práce nejsou koláče“ možná v některých 
oborech lidské činnosti přestává platit, ale v umění to tak 
není. Poučený žák, který si prošel krásnou, ale nelehkou 
cestou ke zvládnutí své techniky, si dokáže jistě vážit 
práce druhých.
Základní umělecká škola Strání měla v minulém školním 
roce 120 žáků. Učili se hrát na housle, violoncello, kontra-
bas, kytaru, klavír, akordeon, klávesy, zobcovou i příčnou 
flétnu, klarinet, saxofon, trubku. Poznávali i výtvarné tech-
niky. Výsledky práce prezentovali žáci na kulturních ak-
cích v rámci obce i okolí. Hráli na koncertech, vernisážích, 
při slavnostních příležitostech a obřadech. Vystavovali svá 
díla na výstavách a dílničkách, zúčastnili se také různých 
soutěží. V soutěži Domov v ZŠ a ZUŠ Dolní Němčí získali 
naši výtvarníci 1., 2. a 3. místo. Žák houslové třídy Šimon 
Bruštík prošel konkurzem a stal se žákem Akademie Vác-
lava Hudečka, kterou zakončil na dvou absolventských 
koncertech. Daniel Bruštík a Adam Želibabka se stali „Zpě-
váčky 2016“ a zpívali na koncertě ve Strážnici. Hudecká 
muzika doprovázela lidové tanečníky a reprezentovala 
naši tradiční kulturu na akcích jak na na Moravě, tak i na 
Slovensku. ZUŠ Strání se stala členem spolku ZUŠka?ZUŠ-
KA!, který propaguje práci státních uměleckých škol Zlín-
ského kraje. Zúčastnili jsme se koncertu v Kongresovém 
sále ve Zlíně a také jsme tančili v doprovodném progra-
mu ZLÍN FILM FESTIVALU.
Úspěšnému studiu žáků napomáhají také jejich rodiče. 
Milí rodiče, bez vaší pomoci by to opravdu nešlo! Vy jste 
hlavními fanoušky vašich dětí. Vy je pochválíte za krás-
ný výkon a povzbudíte, když se zrovna nedaří. Chceme 
poděkovat všem rodičům za trpělivost a pomoc. Děku-
jeme také, že chodíte na naše koncerty a výstavy. Věřte, 
že máme všichni stejný cíl: aby naše děti našly radost 
z vlastních schopností, aby se mohly stát tím, kým oprav-
du chtějí být.

Anna Přikrylová

Šimon Bruštík hrál 
na Akademii V. Hudeka
Žák naší školy Šimon Bruštík, z houslové třídy 
Anny Přikrylové, se o prázdninách stal na deset dní 
studentem Akademie Václava Hudečka. Studium 
je určeno mladým, talentovaným houslistům, 
studentům konzervatoří, vysokých hudebních škol, 
ale i základních uměleckých škol, aby zde nahlédli do 
tajů umění uznávaného houslového virtuosa. Je to 
jedinečná příležitost pracovně se setkat s vynikajícím 
českým umělcem, zahrát si na závěrečných koncertech 
v Lázeňském divadle a  v  dalších prostorách 
luhačovických lázní.
Šimon Bruštík prošel přijímacím konkurzem 
na základě videonahrávky svých školních vystoupení. 
V Luhačovicích se setkal nejen s mistrem Václavem 
Hudečkem, ale také s výbornými muzikanty. 
Na  koncertech byla krásná atmosféra. Účinkující 
se  vzájemně povzbuzovali a motivovali k výborným 
výkonům, které obecenstvo ocenilo bouřlivými 
ovacemi.

Anna Přikrylová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Informace ze školky
V  letošním školním roce rodiče přihlásili k docházce 
do mateřské školy celkem 111 dětí, 66 dětí do Strání 
a 45  do Květné.
S  dětmi budeme pracovat podle našeho ŠVP PV 
s  názvem Poznávám svět. Zaměříme se na naši 
vesnici, budeme posilovat vlastenectví. Navštívíme 
okolní vesnice i města. Budeme pozorovat dopravní 
prostředky, chránit své zdraví, poznávat  lidi jiné řeči, 
barvy pleti nebo lidi s  handicapem. Chceme děti 
vést k úctě k práci. Rádi bychom navázali na dobrou 
spolupráci s  rodiči, ale i s místními organizacemi. 
První naší akcí bude návštěva našich dětí v sousední 
přeshraniční  mateřské škole Moravské Lieskové. Jak 
se tam dětem bude líbit a co vše tam prožijeme Vám 
sdělíme v dalším čísle Zpravodaje.

Jana Bruštíková, ředitelka školy

Vážení rodiče, i v letošním roce Vás zveme do našich 
MŠ do klubu Mrňousci. Hlavním smyslem klubu 
Mrňousci je umožnit dětem méně stresující nástup do 
docházky do MŠ a lepší začlenění do kolektivu. Tento 
způsob doporučuje i řada předních psychologů. 
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 rozvíjí. 
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

Klub „MROUSCI“ v obou mateských školách

Podzimní  Jawa  sraz ve Strání
V sobotu 1. října ukončil JAWA KLUB STRÁNÍ moto 
sezónu 2016 „zavíráním šoupátek“. Hodně lidí se 
ptá, co to znamená. Takže malé vysvětlení: šoupátko 
otvírá a zavírá přívod vzduchu do motoru. Lepší 
počasí na ukončení sezóny jsme si nemohli ani 
přát a to se projevilo na velké účasti. Do Strání 
dorazilo 86 motorek nejenom značek Jawa a Čz, 
ale  i nejmodernějších motorek.  Nejslabší byl pionýr 
a nejsilnější Suzuki Intruder o obsahu 1500 ccm. 
Trasa projížďky vedla na Velkou Javořinu, kde byla 
„kochací“ přestávka a pak jsme pokračovali na Starů 
Turů a Topolecků, kde byla konečná.

Pavel Vintr

MATESKÁ ŠKOLA SPORT
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Letní kina ve Strání 
a Kvtné bodovala
Letní kina jsou poslední dobou velice oblíbeným 
zpestřením jak ve městech, tak i v několika obcích na-
šeho kraje. I naše obec se za pomoci spolku Smedoma 
minulý rok přidala k tomuto trendovému filmovému 
promítání. I přes letošní velice nevyzpytatelné počasí 
proběhly ve Strání-Květné tři projekce. Původní plán 
byl jiný. Počítalo se s více projekcemi, které by se stří-
daly na přeskáčku mezi areálem fotbalového hřiště 
ve Strání a areálem DTJ Květná. Sérii „kin“ odstartoval 
na začátku prázdnin snímek Okresní přebor. Druhým 
filmem byla odpočinková komedie Hodinový manžel 
a letní „kinovou“ sérii zakončila filmová novinka s Ji-
řím Bartoškou v hlavní roli - Teorie tygra.
Musím říci, že jsme byli velice překvapeni celkovou 
návštěvností při promítáních. Je nutné zdůraznit, 
že všechny filmy byly legálně promítány s řádně vyří-
zenými licencemi, které dotovala obec Strání a vyřizo-
val spolek Smedoma. Dále je nutné poděkovat týmu 
Smedoma za organizaci, „papírování“ a technické za-
jištění akce. Filmy byly promítány na velké, sedmime-
trové plátno, zavěšené na speciální konstrukci, která 
byla pořízena z dotace Nadace ČEZ. Díky patří i fot-
balistům FC Strání a lidem kolem DTJ Květná za pro-
story a zázemí. Nakonec děkuji všem, kteří tato „kina“ 
navštěvovali a podporovali je. Na regionální poměry 
je to přece jen docela originální zpestření kulturní-
ho života. Je dobře, že byl o „kina“ zájem nejen mezi 
mladými, ale i mezi staršími spoluobčany, ba dokonce 
přespolními návštěvníky.

Antonín Reňák, místostarosta Strání

Straanské hody 2016
Letošní hody ve Strání byly ve znamení teplého po-
časí a hlavně vydařených akcí. V pátek jste se mohly 
jít folklorně vyžít na velmi zdařilý narozeninový večer 
s  ženským pěveckým sborem NETÁTA, nebo si užít 
rockovou taneční zábavu s kapelou FOCUS rock ze 
Zlína. Zde patří dík fotbalistům B týmu za organizaci 
této zábavy, snad si to taky užili a budou v podob-
ných akcích pokračovat. 
Sobotní odpoledne patřilo folklornímu dostaveníčku 
s Manželi Osičkovými a myslím, že všichni, kdo se to-
hoto pořadu zúčastnili byly velmi spokojeni. O večer-
ní hodovou zábavu se postarala DH Javorinka spolu 
s Úžasnou dvojkou a na Zámečku bylo taky živo až 
dlouho do noci. V neděli dopoledne se u Zámečku se-
šla skupinka krojovaných z řad folkloristů i veřejnos-
ti a slavnostní průvod na hodovou mši svatou v čele 
s  DH Javorinka vyrazil ke kostelu. Slavnostní mši 
svatou celebroval P. Bernardýn Šmíd , představený  
františkánského kláštera v Uh. Hradišti spolu s našim 
novým panem farářem Janem Surowczikem.  Po mši 
u kostela vyhrávala Javorinka a bylo veselo. Nedělní 
odpoledne a večer obohatil koncert a večerní zábava 
DH Skaličané. 
Vedení obce děkuje za organizaci hodů zejména Spo-
lečnosti pro kulturu obce Strání v čele s p. A. Zámeční-
kem, zaměstnancům Místního hospodářství za tech-
nickou podporu, zaměstnancům obce a Zámečku, 
všem muzikantům, krojovaným, otci Janovi a všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem zapojili do organizace 
a hladkém průběhu letošních hodů. 

vedení obce

KULTURA
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í si díva budeš moje....
Již po deváté se sešly ve Strání mužské i ženské pěvec-
ké sbory, aby představily lidové písně ze svého regio-
nu. Proto jsme mohli v pátek 26. srpna 2016 přivítat 
na nádvoří Zámečku ve Strání sbory ze tří moravských 
okresů. Divákům se tak mohly představit  ženský pě-
vecký sbor Drmolice z Dubňan, místní pěvecký sbor 
Netáta, mužský pěvecký sbor z Ratíškovic a mužský 
pěvecký sbor z Dolních Dunajovic. Nemohl chybět 
ani domácí mužský pěvecký sbor S.E.N., který s my-
šlenkou pořádat ve Strání setkání pěveckých sborů 
přišel a společně s obcí Strání se podílí na organizaci 
této již tradiční akce. 
V posledních letech je setkání pěveckých sborů zamě-
řeno vždy na určité téma v lidových písničkách. Pro 
tento rok jsme zvolili téma, které se v lidových písnič-
kách, a nejenom v nich, objevuje zcela jistě nejčastěji. 
A tím tématem, jak asi tušíte, bylo téma láska. Mode-
rátorské úlohy se ujali tradičně Josef Tinka s Petrem 
Houštěm.
Protože se setkání pěveckých sborů povedlo po 
všech stránkách, je potřeba poděkovat těm, kteří se 
na zdárném průběhu akce podíleli. Začnu s dovole-
ním u zúčastněných sborů, které byly všechny pěvec-
ky výborné, s pestrým programem a pro diváky tím 
pádem velmi zajímavé. Tradičně nás doprovázela, ke 
spokojenosti všech, domácí cimbálová muzika Strýci 
s primášem Václavem Málkem.
Zážitek z tohoto folklórního večera umocnilo krás-
né prostředí Zámečku se zajímavým nasvícením 
a  výborným ozvučením, za které děkujeme Hynko-
vi Horňáčkovi. Tradičně velmi dobrá spolupráce je 
i s obsluhujícím personálem Zámečku, proto i k nim 
rádi směřujeme naše poděkování.
Nejvíce času při přípravě jsme však strávili s místosta-
rostou obce Antonínem Reňákem. Vy všichni, kteří 
jste něco v životě pořádali víte, že je potřeba myslet 
na spoustu věcí, které je potřeba připravit, domlu-
vit, zpracovat, vyřešit, zajistit, atd. a je potřeba mno-
ho šikovných, ochotných,  pracovitých a kreativních 
lidí. Proto velmi děkujeme místostarostovi Antonínu 
Reňákovi za jeho profesionální a přitom velmi lidský 
přístup k řešení všech organizačních záležitostí. 
Děkujeme za podporu a pomoc členům obecního 
zastupitelstva a pracovníkům Infocentra, zejména 
pak Báře Mackové. Ti všichni se zasloužili o to, že 
se sborům ve Strání líbilo a že  zejména  návštěvníci 

a příznivci moravské lidové písničky byli s průběhem 
večera velmi spokojeni.  Důkazem může být nádherná 
pospolitost mezi všemi, kteří vydrželi zpívat u naší 
cimbálové muziky do hodně pozdních hodin.
Nesmím zapomenout poděkovat všech chlapům 
„seňákům“ za nezištnou a velkou pomoc s přípravou 
a  organizací. A naše milé kolegyně z Netáty? Jsou 
skvělé a pomáhají nám pokaždé. Takže, děvčata 
děkujeme!
Dá-li Pán Bůh, budeme se těšit na příští 10. ročník se-
tkání pěveckých sborů ve Strání, při kterém bychom 
si rádi připomněli  15. roků od založení Seniorů ener-
gijú nabitých. 

 Petr Houšť

Vánoní jarmark ve Strání
Prosíme občany, kteří mají zájem prezentovat své výrob-
ky na Vánočním jarmarku ve Strání, který se bude konat 
v neděli 27. listopadu 2016 od 14:00 do 18:00 hod. ve vel-
kém sále Restaurace na Zámečku, ať se přihlásí na obec-
ním úřadě nebo na e - mailu obec@strani.cz.

KULTURA
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Festival dechových hudeb Pod Javorinú je ve Strání 
prestižní a v okolí vyhledávanou kulturní akcí. I letošní 
„půlkulatý“ ročník potvrdil toto pravidlo. Na prostor-
né, reprezentativní náměstí U Zámečku bylo pozváno 
šest prestižních dechovek napříč Českou republikou 
a Slovenskem. Průvodního slova se jako obvykle ujal 
skvělý moderátor, zpěvák a dechovkový mág Karel 
Hegner, který mistrně a bezprostředně bavil nece-
lých šest stovek diváků. Ano, nepřímo by se dalo říci, 
že festival byl zcela vyprodán.
Nejdříve nastoupil na kamenné pódium největšího 
straňanského náměstí Školský orchester a Big Band 
ZUŠ Nováky. Jak asi každý poznal, obsazení tělesa 
napovídalo, že se nebude jednat o klasickou dechov-
kovou hudební produkci. A toto žánrové vybočení 
bylo zcela záměrné. Smyslem bylo ukázat širokému 
spektru publika i jiné formy a žánry, hrající se ve světě 
na  dechové nástroje. Orchestr odstartoval energic-
kou vlnu, jež se nesla po celou dobu trvání festivalu. 
Dále už se v klasickém pořadí střídaly kapely DH Mo-
ravská Veselka, domácí DH Javorinka, DH Vlčovanka, 
DH Muzikanti z Jižních Čech a domácí DH Straňanka, 
která letos na podzim oslaví 90. výročí svého vzniku.
Zpestřením festivalu byla výstava malé zemědělské 
techniky, kterou využívá naše obec, a prezentace strojů 
Albera Morava, s. r. o. Další novinkou byla prezentace, 
košt a ukázky místních včelařských produktů a potřeb, 
která měla zvlášť velkou oblibu. Také infostánek plný 
map, propagačních materiálů, ale i suvenýrů jako 
je hrníček, magnetka, či omalovánka obce Strání, 
vyvolal mezi přespolními návštěvníky velký zájem. 
Před nástupem dechové hudby Straňanka jsme 
opět losovali tombolu o zajímavé ceny, jako např. CD 

Festival dechových hudeb Pod Javorinú
účinkujících kapel, sady skleniček z místních skláren, 
propagační předměty obce Strání; hlavní cenou byly 
dva mobilní telefony.
Byli jsme velice rádi, že pozvání na tuto akci přijali 
i  významní představitelé veřejného a politického 
života v kraji. Přijel a dokonce i zazpíval hejtman 
Zlínského kraje pan Stanislav Mišák, dále pozvání 
přijal senátor Jiří Čunek, nesměl chybět náš poslanec 
parlamentu ČR Ondřej Benešík a z hudebního světa 
k nám zavítal skladatel Antonín Pernička. Je nutné 
také říci, že záštitu nad festivalem převzal ministr 
zemědělství pan Marian Jurečka.
Na závěr mi dovolte malé osobní zhodnocení festivalu. 
Festival dechových hudeb Pod Javorinú je po 
festivalu Fašank druhou největší a nejnavštěvovanější 
akcí ve Strání. To, že se festival konal popatnácté, 
vnímám jako signál, že má dobrou jak pořadatelskou, 
tak i návštěvnickou základnu. Když děláme v obci 
tak velkou akci, samozřejmě primárně jde o kulturu 
a hudební zážitek jako takový, ale významově se 
k festivalu připojují i další bonusy pro naši obec. Jsou 
to: propagace a vizitka obce, přírody Bílých Karpat, 
propagace a reklama Zámečku, rozvoj cestovního 
ruchu, motivace pro mladší muzikanty, prezentace 
místních spolkových aktivit a další. Proto je potřeba 
poděkovat všem, kteří se za celou dobu trvání festivalu 
aktivně zasloužili o to, že ve Strání máme opět něco, 
co by nám mohli jinde závidět, a to fungující, prestižní 
festival s mezinárodní účastí a vysokou hudební 
kvalitou.
Děkuji současnému a všem předchozím vedením 
obce Strání za podporu akce, všem dobrovolníkům 
a pořadatelům, zaměstnancům obce Strání, Místního 
hospodářství, Zámečku a Informačního centra. Díky 
patří i všem sponzorům a partnerům, jako jsou: Zlín-
ský kraj, Ministerstvo zemědělství ČR, Nadace Synot, 
Sklárna Květná, Charita UB, Smedoma z. s., Český roz-
hlas Brno a TV Noe. Poděkování si zaslouží také firma 
Albera Morava, s. r. o., za zapůjčení a prezentaci ze-
mědělské techniky, jakož i spolek místních včelařů 
za ukázky a ochutnávky produktů. V neposlední řadě 
pak děkuji panu Petru Houšťovi - za pomoc s progra-
mem a organizací festivalu a poskytnutím zázemí 
pro muzikanty. A nakonec: Díky všem, kteří jste přišli 
a festival svou účastí podpořili!

Antonín Reňák, místostarosta Strání
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„Dajme sebje sólo“
 

(Pořad k 10. výročí činnosti sborku a 5. výročí ŽS Netáta)
Na straňanské hody v pátek, veselo u nás bylo…., zpíva-
lo sa, tančilo sa…, aj sa trochu pilo :-). Děvčice z Netáty 
ve Dvoraně výročí svoje oslavily, no snáď aj prítomných 
hostí pěkně pobavily…. A aj keď sme teho stárka s mlád-
kem nezvolili, hody sme pěkně zapálili. Šikovné náhrad-
nice, Kača s Bětú, úkolu nelehkého sa chopily, slivovicu 
svoju do placu rychlo nosily…. Běta s množstvím slivo-
vice súperku svoju sice porazila…za mládkovú si ju ale 
vyvolila a aj sólo si s ňú nakonec poručila….
Hodový pátek byl pro všechny členky Netáty malý 
svátek. Již delší dobu jsme se připravovaly na výročí, 
které jsme chtěly oslavit společným vystoupením 
s našimi domácími folklórními spolky. Kromě zpívání 
jsme se i na tancování daly a za pomoci výborné 
tanečnice a bývalé sólistky VUS Ondráš Lucky 
Kaminské nacvičily karičku z Raslavic. Kroje na karičku 
nám ušila Gabriela Mahdalová z Nivnice, která za námi 
ochotně jezdila na zkoušky a upravovala poslední 
detaily. Podařilo se nám také zachránit a v život uvést 
brokátové fěrtůšky po babičkách a prababičkách, které 
se při karičce v kole od samé radosti roztočily, až oči 
přecházely. Scénář programu byl rozdělen do tří částí. 
V prvním bloku „Na žňách“ jsme si zazpívaly s holkama 
z Javoriny za doprovodu Aničky Přikrylové a CM Vlasty 
Grycové, krásné trávnicové písně na motiv chození 
na žna do Rakús a na Maďary. S gajdama se připojil 
v závěru čísla i Pavel Popelka. Poté přišla na řadu naše 
drobotina, naše malé následovnice, se kterými jsme si 
rovněž společně zazpívaly. Chlapi z mužského sboru 
S.E.N. dokonce v  tento den zahajovali ještě výstavu 
obrazů pana Knotka v Uherském Brodě a poté rychle 
přejížděli za námi do Strání, aby náš program svým 
zpěvem obohatili. 
Druhý blok programu pojednával o cestě za hranice, 
kde straňanští handléré odcházejí kupovat dobytek 
do Horních Uher. Na jarmarku se nám chlapi zahleděli 
do krásných žen a následovali je až do Raslavic. V této 
části programu se perfektně blýskli členové Javoriny, 
kteří krásně nacvičili krůcenů z Raslavic. Na harmoni-
ku sólově zahrál Štěpán Bartoš a poté došlo i na Ne-
tátu…. Naše vrcholné číslo -karička z Raslavic…, zde 
musím citovat ze zápisků moderátora večera Marti-
na Rezka: „V podstatě hledaly příběh, ale je to o tom, 
že chtěly zvednout zadky a něco zatancovat. Trvalo to 
údajně déle než rok, a po první zkoušce byly na odpis 

skoro všechny, ale teď skáčou jako laňky. I když někte-
ré jdou na jinou dobu, vůbec jim to nevadí, protože až 
v individualitě se pozná opravdový charakter člověka“. 
Já jenom dodám, že po prvních zkouškách asi nikdo 
nevěřil, že toto číslo zdárně nacvičíme. K našemu vel-
kému překvapení jsme za přispění sborového zpěvu 
děvčat z Javoriny a hudebního doprovodu CM Olša-
věnka karičku krásně zatancovaly.
Třetí blok programu – hodový…., to už se nám chlapi 
vraceli ze světa domů. Takže jsme se společně hašte-
řili a dohadovali, kdo, co a na jakém  jarmeku vlast-
ně nakúpil. No a došlo i na volbu samotného stárka 
a  mládka…, protože pro tento rok se zase nenašel 
v  dědině žádný ochotný kandidát. Přihlásily se ale 
kandidátky ..., a tak jsme vlastně historicky popr-
vé měli našlápnuto na „babské hody“. No a na závěr 
jsme si i společně zazpívaly o té „netátě“, kerú nosí-
me za fěrtůškem zapjatú, aby sa chlapci na nás pěkně 
usmívali. A aby to bylo pojištěné na všechny strany, 
tak jsme dostaly darem od holek z Čečery ze Starého 
Hrozenkova v pytlíčku i „laskavec a milovník“. 
Velké poděkování patří ještě jednou všem hostům, 
gratulantům a účinkujícím spolkům: FS Javorina, 
mužskému sboru S.E.N., doprovodným muzikám: 
CM Strýci, CM Vlasty Grycové a CM Olšavěnka. Děku-
jeme také ještě jednou všem sponzorům za finanční 
dary, našim rodinným příslušníkům za pomoc s orga-
nizací a přípravou programu, vedení  a pracovníkům 
OÚ ve Strání za dobrou spolupráci, klukům z OS Sme-
doma za technické zajištění a ozvučení sálu. Na zá-
věr také velké a srdečné poděkování mé „pravé ruce“ 
Kačce Myšinské… za krásný scénář celého programu, 
za trpělivost a ochotu, naší herecké dvojce Kačen-
ce a  Bětušce, které opět svým humorným vstupem 
rozzářily celý program a také všem Netátám, které 
do programu daly kus svého srdce. 
Ať i nadále je naší nejvěrnější  kamarádkou písnička… 
též hodně zdravíčka, nech je plná sklenička a stále se 
utužuje naše netátovská partička.
Přátelé naši milí, těšíme se na společné setkání u mu-
ziky…. třeba na straňanském fašanku, kdy oslavíme 
v příštím roce jeho 30. výročí… S láskou Vaše Netáty….

  Marie Múčková

KULTURA

14



Milí tenái,
pokud jste v jarních měsících navštívili naše divadel-
ní představení Sluha dvou pánů, zajisté víte, že tento 
rok oslavuje náš divadelní soubor 130 let od svého 
založení. I když o něco kratší, přesto také dozajista 
významné jubileum má i dechová hudba Straňanka, 
která slaví 90 let od svého vzniku.
Jak jsem avizoval u divadelního představení, hra Slu-
ha dvou pánů má být pouze začátkem oslav, a proto 
jsem rád, že slib, který jsme dali, můžeme také dodr-
žet. Společně s kapelníkem Straňanky Petrem Houš-
těm jsme se totiž rozhodli věnovat oslavám obou slo-
žek celý víkend.
Dovolte mi tedy, abych vás prostřednictvím stránek 
našeho zpravodaje pozval na společný, divadelní 
a hudební víkend, kterým chceme poděkovat všem, 
kteří se jakýmkoliv způsobem přičinili o to, že může-
me takto významná výročí společně oslavit. Datum 
jsme stanovili na 17. až 20. listopadu. A co všechno 
pro vás připravujeme?

Ve čtvrtek 17. listopadu se můžete na Zámečku těšit 
na výstavu fotografií, jejímž prostřednictvím si připo-
meneme činnost obou složek.
V pátek 18. listopadu proběhne v budově základní 
školy galavečer, věnovaný výročí divadelního soubo-
ru a dechové hudby, po kterém bude následovat tra-
dičně netradiční taneční zábava Straňanky.
V sobotu 19. listopadu budete moci ve farní dvoraně 
zhlédnout představení veselohry Sluha dvou pánů, 
kterým divadelní soubor otevíral jubilejní rok činnosti.
V neděli 20. listopadu proběhne slavnostní mše svatá, 
kterou budou oslavy zakončeny.
O začátku všech částí oslav budete v dostatečném 
předstihu informování na internetových stránkách 
obce.

David Smetana
Za divadelní spolek Karla Högera

KULTURA
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SPOLEENSKÁ RUBRIKA

Narozené dti 
Anna Marie Frolková, Nicolas Brencus, Viktorie 
Ševčíková, Nicole Kotvasová, Marie Štefaníková, 
Jan Mikláš, Jakub Homola, Marie Vanďurková, Filip 
Jachník, Alex Michalec, Laura Zajícová

Zemelí obané
Ludmila Zámečníková, Anežka Bušová, Anežka 
Hrbáková, Josef Zámečník, Ján Dudáš, Jiřina 
Mimochodková, Josef Bruštík, Jana Miklášová, 
Antonín Vintr, Anna Dulínková, Ludmila Gardoňová, 
Anna Grebíková, Jarmila Šimoníková

Vítání obánk
Letos již třetí vítání občánků se uskutečnilo v neděli 
18. září 2016 v obřadní místnosti obce Strání na Zámeč-
ku. Tentokrát jsme přivítali 9 novorozených dětí – 5 hol-
čiček a 4 chlapce. S přáním všeho nejlepšího do života je 
uvítal pan starosta Antonín Popelka.
Básničky zarecitovaly a písničky zazpívaly děti 
z  MŠ a ZUŠ Strání. 

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s panem Josefem Zámečníkem. 

Srdečně děkujeme za květinové i finanční dary 
a projevy upřímné soustrasti. Velké poděkování patří  

MUDr. Alžbětě Končitíkové, otci Hrudíkovi, 
zpěvačkám, muzikantům a ročníku 1953.

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

 s panem Josefem Bruštíkem. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustras-
ti. Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, 

otci Janu Surowczykovi, zpěvačkám a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Jarmilou Šimoníkovou ze Květné. 

Děkujeme za milé projevy soustrasti, 
květinové dary i slova útěchy. 

Poděkování patří také MUDr. Končitíkové, 
otci Janu Surowczykovi, muzikantům,

paní varhanici a zpěvačkám.

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

s paní Annou Grebíkovou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové,
 otci Janu Surowczykovi, ročníku 1950, 

zpěvačkám a muzikantům.

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

paní Janu Miklášovou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří MUDr. Gazdíkové 
a Lupačové, otci Janu Hrudíkovi, sestře Aničce,

 zpěvačkám a muzikantům a všem 
kteří nám jakýmkoliv způsobem pomohli.

Smutení rubrika
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eský ervený kí� 
Kvtná informuje
Humanitární sbírka
Děkujeme všem, kteří přispěli svými věcmi do huma-
nitární sbírky šatstva a domácích potřeb pro Diakonii 
Broumov. Chceme jen poprosit pro příště o zabalení 
věcí do kvalitních pytlů a krabic, protože se nám při 
nakládání sbírky nejeden tenký pytel roztrhl a bylo 
pak zbytečně moc práce navíc. Jinak ještě děkuji chla-
pům z MHčka za pomoc s nakládkou.

Výlet ČČK
V sobotu 22. října 2016 plánujeme celodenní výlet 
ČČK Květná do Tovačova na zámek a do Olomouce 
na podzimní zahrádkářskou Flóru. Zájemci se mohou 
hlásit u pí Kubíčkové ve zdrav. středisku ve Květné 
nebo u pí Mackové v Infocentru Strání do 18. 10. 2016. 
Nemusí být jen z řad členů ČČK. Cena bude stanovena 
dle počtu účastníků zájezdu.

Výstavka
Na neděli 20. listopadu 2016 plánujeme již tradiční 
námi pořádanou „PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKU PERNÍKŮ 
A ADVENTNÍCH DEKORACÍ“. Kdo by se chtěl této akce 
zúčastnit jako prodejce svých výrobků, přihlaste se 
prosím u mě - pí Kubíčkové na dětském zdrav. středis-
ku ve Květné. Uvítáme i nové nápady a vystavovatele.

Vítězslava Kubíčková

Rozbory vody ze studánek
Upozornění 
Ve studánce na Sídlišti jsou překročeny koliform-
ní bakterie a bakterie E - coli a ve studánce směrem 
na  Javořinu (Hrabina, pramen Klanečnice) jsou pře-
kročeny koliformní bakterie. Tyto bakterie se běžně 
vyskytují v trávicím traktu lidí a zvířat, ale v pitné vodě 
být nesmí. Značí to fekální znečištění a při běžném 
pití je zde možnost střevních infekčních onemocnění. 
Bakterie se převařením likvidují.

Radka Breznická

OSTATNÍ
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Rozbor vody - studánka na Sídlišti  
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Rozbor vody - Hrabina, pramen Klanečnice  
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U nás je mo�né cokoli
V roce 2010 Oblastní charita Uherský Brod otevřela 
novou sociální službu - Nízkoprahové denní centrum 
sv. Vincence Uherský Brod (NDC), která je určena pro 
osoby bez přístřeší. Ve službě řešíme širokou oblast 
sociálních problémů a v některých případech se se-
tkáváme také s problémy, které život přináší a jež Zá-
kon o sociálních službách neřeší.
Chtěla bych vás seznámit s příběhem, který se v ne-
dávné době ve službě stal. Klient náhle upadl ze židle 
kvůli epileptickému záchvatu, který ve službě pro-
dělal již několikrát. Tento záchvat byl však netypický 
tím, že ho provázela zástava dechu. Pracovnice služby 
okamžitě zareagovala a ihned poskytla dotyčnému 
kardiální resuscitaci. Prováděla ji až do příjezdu rych-
lé zdravotnické pomoci (RZP). Situace byla velmi váž-
ná, protože byl ohrožen život klienta. Po příjezdu RZP 
pracovníci služby klienta předali do jejich péče. Druhý 
den po získání informací z nemocnice jsme zjistili, že 
je klient reálně ohrožen na životě: je v kómatu a leží 
na anesteziologicko-resuscitačním oddělení. Po třech 
týdnech se klientův zdravotní stav natolik zlepšil, že 
byl propuštěn „domů“.
Ano, uvádím záměrně domů, protože tento klient je 
bez přístřeší a naše služba je pro něj prostředím, kde 
získává podporu, pomoc a bezpečí. Měli jsme velkou 
radost z toho, když se náš klient po třech týdnech ob-
jevil ve dveřích, „živ a zdráv“. Přišel poděkovat perso-
nálu NDC za záchranu života, protože mu bylo lékaři 
sděleno, že nebýt kvalitně provedené první pomoci, 
pravděpodobně by již nebyl mezi živými.
I toto přináší život v péči o naše spoluobčany, která se 
vymyká zavedeným standardům. Díky odborné zdat-
nosti, připravenosti a pohotovosti pracovníků Charity 
se podařilo zachránit lidský život.

Veronika Bartončíková,
sociální pracovnice NDC sv. Vincence Uherský Brod

Ve Strání probíhá 
rekonstrukce stechy
Střecha na Domě s pečovatelskou službou ve Strání 
právě prochází rekonstrukcí. Dům byl kolaudován 
v roce 2002 a nyní bylo vzhledem k poškození izolace 
nutné střechu opět opravit. Do střechy se nastěhova-
ly kuny, zvířátka, která nenávratně narušila izolační 
funkce střechy. Oprava probíhá za plného provozu 
pečovatelské služby, která se stará o 35 obyvatelů 
„dépéesky“. Počasí je mnohdy nevyzpytatelné. Než se 
vrátili dělníci po 30 minutách ze zaslouženého oběda, 
dešťová přeháňka byla rychlejší než oni a vytopila té-
měř celý byt, ve kterém bydlí ležící klientka. Vše však 
dobře dopadlo. I přesto si občas děláme legraci a na-
bízíme svým klientům pro jistotu deštníky. Bouchání, 
prach a nepořádek si přece musíme trochu kompen-
zovat humorem.

Miroslava Havlíková, 
vedoucí Pečovatelské služby Strání

Klimatizace
Po loňském parném létě se vedení Obce Strání roz-
hodlo vyhovět žádosti obyvatel Domu s pečovatel-
skou službou ve Strání a nainstalovat v podkrovních 
bytech klimatizaci. Mnohdy zde teplota vystoupá 
až ke 40°C. Zakázka je již hotová a můžeme se společ-
ně s našimi klienty těšit na slunečné léto.

Miroslava Havlíková, 
vedoucí Pečovatelské služby Strání

Peovatelská slu�ba„ádí“ 
v  okrajových obcích regionu
Lopeník a Březová. Dvě nádherné, odlehlé obce 
Bílých Karpat. Vzhledem k lokalitě i mentalitě daného 
regionu zde poskytují pečovatelskou i ošetřovatelskou 
službu pečovatelky a zdravotní sestry ze Strání. Lidé 
zde chtějí setrvat ve stáří či nemoci co nejdéle. Pokud 
možno, až do konce. Proto je nutností jim službu 
přiblížit. Služba je dostupná v nepřetržitém režimu, 
včetně sobot, nedělí i svátků.

Miroslava Havlíková, 
vedoucí Pečovatelské služby Strání
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AGRO BŘEZOVÁ s.r.o. 
prodává z vlastní ekologické produkce vep-
řové maso a výrobky z vepřového masa 
– škrařené sádlo, škvarky, klobásy, špek 
a  paštiku. Vše zpracováno firmou Řeznictví 
u  Kusáků - Ostrožská Nová Ves.
Koncem měsíce října bude firma prodávat 
vykrmené husy. Cena za 1 kg živé váhy 
80 Kč. Po dohodě lze koupit i husy očištěné.

Bližší informace na tel.: 572 695 729

Prodám stavební parcelu
 parc. č. 6224/123 v k.ú. Strání., ul. Drahy IV.
Více informací na tel.: 00421 908 832 369

Prodám byt 3+1 
v osobním vlastnictví, lokalita Květná. 

Nově rekonstruované lodžie. Cena dohodou.
 Tel: 725 708 903

INZERCE:

Vá�ení spoluobané, 
vlastníci zemdlské pdy,
V posledních několika letech jsem se setkal s vět-
ším množstvím nabídek na odkoupení zeměděl-
ské půdy. Zájemci o půdu rozesílají vlastníkům 
dopisy, emaily, telefonují, obcházejí po domech, 
inzerují na internetu, v tisku. Já sám jsem dostal 
několik dopisů od různých makléřů a společnos-
tí, nabízející odkup za výhodných podmínek. Také 
několik zájemců z řad místních mě odkup nabíd-
lo. Mnozí z Vás máte jistě podobnou zkušenost.
Zjistil jsem, že většina těchto nabídek má jedno 
společné, a to VELMI NÍZKOU CENU, drze nazýva-
nou cenou výhodnou, zajímavou, nadstandardní, 
maximální možnou, „zabalenou“ do spousty dal-
ších výhod typu rychlé jednání, platba ihned, vy-
řízení veškerých formalit, právní servis, příprava 
smlouvy, úhrada daně a  tak dále. Nákupčí zne-
užívají neinformovanosti vlastníků půdy, jejich 
důvěry, poskytují jim neúplné či zkreslené infor-
mace. Někdy „hrají na city“ či dokonce používají 
podvodné praktiky podobné „šmejdům“.
Pokud se rozhodnete prodat půdu, NENECHTE 
SE OŠIDIT! Vaše půda má cenu, která převyšuje 
většinu výše popsaných nabídek, a to často 
velmi výrazně! Využijte možnosti prodeje 
prostřednictvím AUKCE. Existuje více společností, 
které formou aukce prodej zařídí. Aukce se 
účastní více vážných zájemců v  daném místě. 
Cena se tak v aukci zajímavě navyšuje. V případě, 
že půdu nevydraží za požadovanou cenu, hradí 
organizátor aukce veškeré náklady.
Moje osobní zkušenost je, že cena pozemků, do-
sažená v  aukci, byla od 40% do 133% vyšší, než 
jiné nabídky prostřednictvím standardního od-
kupu jedním zájemcem, o ceně vycházející z BPEJ 
(Bonitovaná půdně ekologická jednotka) ani ne-
mluvě. Převedeno do peněz, u daných pozemků 
se jednalo o rozdíl více než 100 tisíc korun oproti 
nejlepší nabídce. To už bylo skutečně zajímavé 
a výhodné.
V  případě zájmu mohu poskytnout bližší 
informace.

Michal Kohn,
 mobil 724 089 781
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Kalendá akcí:
15. 10. - 15. 11. 2016 
VÝSTAVA IV. SETKÁNÍ POD JAVOŘINOU 
malba-grafika-kresba-plastika-fotografie
Strání - Galerie na Zámečku 1.p.

3.  11. 2016  
11. LUCERNIČKOVÝ PRŮVOD 
aneb Pojďme uspat berušky a broučky

12. 11. 2016
MARTINSKÉ HODY VE KVĚTNÉ 
- průvod sv. Martina   
- Gladiátorské hry s ohni 
- Hodová zábava s Flower Creek
Květná - Restaurace na Huti 

13. 11. 2016  
POHÁDKOVÉ ODPOLEDNE PRO DĚTI  
s Hoffmannovým divadlem z Uh.Hradiště
divadelní představení Kašpárkovy pohádky
Od 15:30 / Květná - Restaurace Na Huti, sál 1.p

17. 11. 2016
VERNISÁŽ VÝSTAVY VĚNOVANÉ 
130. let Divadelního souboru K. Högera 
a 90. let DH Straňanka
Od 18:00 / Strání - Galerie na Zámečku 1.p

18. 11. 2016  
GALAVEČER k výročí 130. let Divadelního 
souboru K. Högera a 90. let DH Straňanka
- po programu taneční zábava s DH Straňanka
Od 19:00 hod / Strání - Tělocvična ZŠ Strání

19. 11. 2016
DIVADELNÍ PŘEDSTAVENÍ “SLUHA DVOU PÁNŮ”
v podání divadelního souboru Karla Högra 
Od19:00 hod. / Strání - Farní dvorana Strání

20. 11. 2016
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA 
PERNÍKŮ A DEKORACÍ VE KVĚTNÉ
Květná - Restaurace Na Huti - sál 1. patro

27. 11. 2016
VÁNOČNÍ JARMARK VE STRÁNÍ
Strání - Zámeček - velký sál 

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 17. 10. 2016
Redakční rada: Ing. Antonín Reňák, Barbora Macková, Tereza Mimochodková, Ing. Kateřina Grebíková, Ing. Radka Breznická, 
MgA. Jan Mimochodek / Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost 
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Fotografie přední strana:
Strání (foto: Martin Adámek)
Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 3. IX. Setkání pěveckých sborů ve Strání (foto: Barbora Macková)  / 4. - 7. XV. Festival dechových hudeb „Pod Javo-
rinú“ (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní vnitřní strana:
1. „Zimní slunovrat“ - vítěz fotosoutěže (foto: Martin Štecher) / 2. - 3. Slavnosti  vína a otevřených památek v Uh. Hradišti 
(foto:  Barbora Macková) / 4. - 5. Vítání občánků (foto: Barbora Macková)
Fotografie zadní strana:
1. - 2. Hody Strání (foto1: Ladislav Janča, foto2: Barbora Macková) / 3. - 5. „Dajme sebje sólo“- Pořad k 10. výročí činnosti 
sborku a 5. výročí ŽS Netáta (foto: Barbora Macková)
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