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Zprávy z obce
Sportoviště za školou
V srpnu před nástupem dětí do školy jsme ukončili 
rekonstrukci školního hřiště, kde byl vyměněn umě-
lý povrch, položen tartan na běžeckém oválu a do-
končeno doskočiště pro skok do dálky. Po dohodě 
s vedením ZŠ a ZUŠ jsme rozšířili sportoviště o místo 
v obloucích a využili tak vhodný prostor ke zvýšené 
kapacitě pro sportování. Tímto jsme pro naše děti 
připravili krásný komplex pro sportování, který dou-
fáme, bude využívat i široká veřejnost.

V minulém čísle Zpravodaje jsme informovali o chys-
taných investičních akcích. 
Všechny jsou teď ve fázi realizace a měly by být do-
končeny do konce tohoto roku.

Most ve Květné 
mezi ulicemi Nová hora – nám. Em. Zahna
Probíhají práce na výstavbě nového mostu. Je dokon-
čena výstavba opěr, výstavba mostovky, podmostová 
zádlažba a zásypy přechodové oblasti. 
Práce provádí firma Silnice Group a.s. Praha
Termín dokončení by měl být dodržen, tj. 15. 11. 2017

Rekonstrukce místní komunikace Drahy III
Probíhají práce na rekonstrukci místní komunikace 
Drahy III. 
Byla odfrézována stará vrstva asfaltu, který již byl v ha-
varijním stavu. Dále došlo k výměně starých obrubníků 
za nové, rekonstrukci chodníku a buduje se nové od-
stavné parkoviště.
Práce provádí firma SDS Slovácké dopravní stavby s.r.o. 
Hluk
Konec prací se plánuje na začátek prosince tohoto 
roku.
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Dolina – výstavba nové místní komunikace
Se zpožděním zapříčiněném povolením ze strany 
některých majitelů soukromých pozemků začaly 
v měsíci srpnu práce na výstavbě nové místní 
komunikace v ulici Dolina.
Nyní se budují kanalizační a vodovodní přípojky, byl 
proveden výkop pláně, navezeno kamenivo a polože-
na chránička elektro.
Začátek akce postihla nepřízeň počasí, ale přesto by 
práce měly být hotové do konce tohoto roku. 
Práce provádí společenství Ekostav – SUS

ZTV Nová hora
Začali jsme i s budováním inženýrských sítí pro rodin-
né domy v lokalitě Nová hora.
Nyní se buduje splašková kanalizace i s vyústěním 
pro připojení jednotlivých domů.
Následovat bude kanalizace dešťová pro odvodnění 
komunikace. 
Obě kanalizace by rovněž měly být dokončeny 
do konce tohoto roku. 
V případě příznivého počasí začneme ještě letos 
i  s  vodovodním rozvodem. Zbytek inženýrských sítí 
chceme ukončit na jaře příštího roku.
Práce provádí Obec Strání.
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19/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana Karla Gryce a MUDr. Vladimíra Luzara, 
zapisovatelku paní Mgr. Michaelu Grebíkovou, 
sčitatelku paní Ing. Dagmar Novákovou

19/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návrho-
vou komisi ve složení: předseda paní Mgr. Anna Mi-
mochodková, členové Mgr. Hynek Horňáček a Anto-
nín Zámečník

19/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
19. zasedání ZO 
a) Určení ověřovatelů a zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Schválení programu 

d) Zpráva o činnosti rady obce
e) Školní hřiště – dobudování
f ) Rozpočtové opatření č. 11
g) MŠMT – dotace na rekonstrukci zázemí hřiště
h) Prodej nemovitostí – pozemek a byt
i) Různé
j) Diskuze 
k) Závěr

19/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce

19/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje dobudo-
vání školního hřiště ve výši 860.000,-- Kč s DPH

19/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 11 na rok 2017, výdaje ve výši 1 342 
805,- Kč, příjmy ve výši 482 805,- Kč a financování ve 
výši 860 000,- Kč

19/7 Zastupitelstvo obce Strání souhlasí s  dofi-
nancováním projektu žadatele FC Strání ve výši 40 
% z celkových uznatelných nákladů akce pro projekt 
„Rekonstrukce a stavební úpravy sportovního centra 
FC Strání“ v rámci žádosti o dotaci z programu Minis-
terstva školství mládeže a tělovýchovy 133D 531 Pod-
pora materiálně technické základny sportu – ÚSC, SK 
a TJ s termínem uzávěrky 15. srpna 2017

19/8 Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 6572/35 v  k.ú. Strání (výměra 
105 m2), který je označen jako parc.č. 6572/68 paní 
M.J. Strání, za cenu 40 Kč/m2. Kupující zajistí zpra-
cování geometrického plánu, návrh kupní smlouvy 
a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí.

19/9 Zastupitelstvo obce Strání odkládá rozhod-
nutí ve věci prodeje bytové jednotky č. 204/9 v byto-
vém domě č.p. 204 zapsané na listu vlastnictví č. 2570,  
spoluvlastnický podíl 37/1154 na společných částech 
budovy č.p. 204 – bytový dům, zapsaný na listu vlast-
nictví č. 2432 a spoluvlastnický podíl 37/1154 na po-
zemku parc.č.  st. 1298 – zastavěná plocha a nádvoří, 
na němž je umístěna stavba č.p. 204 – bytový dům, 
zapsaný na listu vlastnictví č. 2432 v k.ú. Strání.

Antonín Popelka, starosta

Výpis usnesení 19. zasedání 
Zastupitelstva obce Strání konaného dne 14. 8. 2017

Workoutové hřiště
V tomto měsíci jsme vybudovali nové workautové 
hřiště v prostranství před Základní školou.
V dnešní době je to velmi oblíbený prvek, který po-
skytuje možnost cvičení na čerstvém vzduchu.
Jde o aktivitu, která pomáhá rozvíjet tělesnou kondi-
ci, Workout je přirozená forma pohybu a zdravá alter-
nativa pro všechny věkové kategorie.
Doufáme, že hřiště bude využíváno a ku prospěchu 
široké veřejnosti.

Antonín Popelka, starosta obce
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Poslední srpnový víkend patřil už tradičně hudebním 
radovánkám. V prvé řadě je samozřejmě řeč o neděl-
ním festivalu dechových hudeb Pod Javorinú, který 
se konal už po šestnácté. V souvislosti s ním musíme 
zavést řeč také k němu přidruženému pátečnímu se-
tkání pěveckých sborů na Zámečku.
Ten, kdo se účastnil pátečního programu, si přišel 
na své v podobě lidové písničky, srdečného zpívání 
a výtečné cimbálové muziky. Stále obdivuji to nadše-
ní a elán zpěváků, kteří se tohoto večera rok od roku 
účastní. Akce je věnována spíše staršímu spektru ob-
čanů. Ovšem není to samozřejmě žádným pravidlem. 
O to víc jsem rád, když na dvůr Zámečku zavítá mladík 
či holčina. To se pak ty generace hezky propojí a z kaž-
dého takového večírku vzniká pestrý zážitek. Osobně 
jsem rád, že se tato akce pořádá. Ne jako někdo z po-
zice vedení obce, ale jako obyčejný fanda folklóru. 
Myslím, že je potřeba podporovat kulturně všechny 
věkové kategorie v obci. Jak mladé, tak starší. Protože 
jednou zestárneme také my, a dalo by se na to vsa-
dit :), a kdo nás pak naučí, jak se slušně a opravdově 
pobavit?
Proto děkuji všem, kteří se na tomto setkání podíleli 
a stále podílí.
Letos se představily mužský pěvecký sbor z Kunovic, 
mužský pěvecký sbor z Mutěnic, no a samozřejmě ne-
směly chybět domácí sbory Netáta a Sen. Večerní be-
sedu u cimbálu doprovázela CM Strýci. Sbor SEN zde 
navíc pokřtil svoje nové hudební CD Dívajú sa páni. 
Malou novinkou bylo obohacení soboty o decent-
ní akci spojenou s pohodovým večerním grilováním 

na Zámečku. Zahrála folková kapela Pramen a večer 
zakončil zpěvák David Smetana v sólovém setu svého 
nedávno vydaného CD Do neznáma. 
Nedělní festival dechových hudeb opět přilákal 
do Strání stovky milovníků dechovky. Jak mi říkal sám 
moderátor Karel Hegner, taková „atmoška“ se jen tak 
někde nevidí. Festival odstartoval hejtman Zlínkeho 
kraje Jiří Čunek spolu se starostou Strání Antonínem 
Popelkou. Před tímto formálním zahájením zahrála 
dětská dechová hudba ze Šardic. Pokračujeme tak 
v novém nápadu prezentovat na festivalu i dětské 
či mládežnické kapely. Pak už vše ovládly zkušené 
dechovkové sestavy DH Lieskovanka, DH Dubňanka, 
DH Javorinka, DH Vacenovjáci a DH Straňanka. 
Nechyběla opět tombola s možností vyhrát třeba 
mobilní telefon, umělecké sklo ze Sklárny ve Květné, 
CD jednotlivých kapel apod. Výjimečným zpestřením 
bylo představení a křest nového CD Straňanky Lásky 
se nevzdávej, během něhož jsme muzikantům 

Festival dechovek je reklamou obce i Zámeku
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za  obec popřáli hodně úspěchů a spoustu dalších 
takových cédéček. Stejně jako zpěvákům SNU 
v  pátek jsem předal kapelníkovi Petru Houšťovi 
velké perníkové dvojCD. Proč dvojCD ví všichni, kteří 
se festivalu zúčastnili :). Děkuji holkám z pekárny 
Superník za parádní práci. Dovolím si tvrdit, že festival 
je vyhlášená tradiční akce dechovkového světa. Spolu 
s fašankem je reklamou obce a hlavně Zámečku. Byl 
zmiňován v novinách či regionální TV. Stovky lidí jsou 
ochotny přijet do Strání za hudebním zážitkem. Navíc 
součástí všech tištěných materiálů jsou i odkazy 
na naše nové webové stránky s lehce dohledatelnými 
kontakty na  ubytování a možnostmi výletů i mimo 
termíny této akce. Možná se budete divit, ale Strání je 
vyhlášenou kulturní destinací. Máme krásné tradice, 
které nám mohou ostatní obce závidět, a hlavně 
máme jako obec ještě stále chuť něco dělat a pořádat. 
To není všude samozřejmé. Neříkám, že se mnou musí 
každý souhlasit, ale věřím, že tento můj pohled má 
pro spoustu lidí pochopení a logiku. 
Chtěl bych proto poděkovat všem, kteří pomáhají 
při organizaci tohoto víkendu. Obrovský dík patří 
kolegyním z infocentra a knihovny, dále děkuji 
zaměstnancům místního hospodářství, obecního 
úřadu a Zámečku, děkuji všem účinkujícím, zpěvákům 
i  kapelám. Děkuji Petru Houšťovi a jeho rodině 
za poskytnutí zázemí při festivalu. Pánům Popelkovi 
za focení, Hoňáčkovi za páteční zvuk a Mimochodkovi 
za pomoc s propagací. Děkuji pracovnicím Charity UB 
za zdravotní službu. A hlavně děkuji zastupitelům 
obce Strání a kolegům v radě obce za podporu této 
akce.

Antonín Reňák, místostarosta obce

Podnty na doplnní
rozpotu na rok 2018
Vážení spoluobčané, protože se bude v nejbližší 
době tvořit rozpočet pro rok 2018, obracíme se na 
Vás, abyste napsali, co byste chtěli v r. 2018 opra-
vit  nebo zvelebit  v naší obci. Své podněty pište na 
email: mistostarosta1@strani.cz,  popř. volejte mobil: 
602 710 900.

Antonín Bruštík, místostarosta obce

Novinky z knihovny
Beletrie: 
Benátský proces 3 - Rich, R
Jantarové dědictví 3 - Rehn, H
Panenka - Overton, H
Ta přede mnou - Delaney, J
Ztracený slib - Morton, K
Tekutý písek - Persson, G
Náhodně hraběnkou  - Bowman, V
Slon pro Karla Velikého - Husemann, D
Zmizelý: psychothriller - Taylor, C
Mramor a plátno - Storey, S
Náměsíčná - Bohjalian, Ch
Sbor chilburských dam - Ryan, J
Trůn Caesarů. Železo 1 - Sidebottom,  H
Trůn Caesarů. Ocel 2 - Sidebotton, H
Dívky z trajektu - Theils, L
Láska přes oceán - Ivie, J
Sedmá pohroma - Rollins, J
Dívky, které zmizely - Quick, A
Svatba s Winterbornem - Kleypas, L
Všichni jsme nějak vadní - Norman, M
Ženy a lži - Horáková, V
Osm - Třeštíková, R
Poslední anglická královna - Robinson, S
Vendeta - Doyle, C
Okamžiky štěstí - Hartl, P

Literatura pro mládež: 
Drákula - Mora, L
Frankestein - Mora, L
Gulliverovy cesty - Asensio, M
O kocourovi v botách
O vlkovi a sedmi kůzlátkách 
Družička k pronájmu - Wilson, J
Dobrý den, opičko - Stoličný, P
Psí pohádky - Pospíšilová, Z

Naučná literatura: 
Jak zhubnout a už nikdy nepřibrat - Pichlerová, D 
Levandule: recepty, návody a tipy pro pěstování 
výrobu domácí kosmetiky tvoření dekorací a vaření 
s levandulí - Koníčková, M

 Marcela Schönbaumová, knihovnice
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Beseda o bylinkách
V pondělí 2. října 2017, kdy byl zahájen týden kniho-
ven, se uskutečnila v  multifunkčním sále beseda 
o bylinkách s paní Vlastou Ondrovou. Ta nám s sebou 
přivezla nasušené bylinky (např. lípu, zeměžluč, přes-
ličku, řebříček, měsíček ad.), které jsme si uvařili a bě-
hem besedování popíjeli.  
Při popíjení nám paní Ondrová povyprávěla o sběru 
léčivých bylin, o správném sušení a zpracování. 
Doporučila nám vhodné byliny na různé nemoci 
a  také prozradila něco ze svých bylinných receptů. 
Během večera mohli návštěvníci ochutnat všechny 
bylinné čaje. Také nechyběla prezentace a ukázka 
všech bylinek, které rostou v Bílých Karpatech. 
V závěru besedy došlo k zajímavé výměně bylinkář-
ských zkušeností a rad. 
Beseda měla velký úspěch, proto věříme, že se 
s  bylinkářkou Vlastou Ondrovou domluvíme někdy 
na dalším setkání. 

  Marcela Schönbaumová, knihovnice

Beseda s prváky 
se spisovatelkou Lenkou 
Ro�novskou na téma 
Školaka Kristýnka
Ve čtvrtek 19. října zavítala do naší místní knihovny 
ve  Strání spisovatelka Lenka Rožnovská,  pedagožka 
a autorka pohádek pro děti, které vycházejí na pokra-
čování v časopisu Sluníčko a vydávají se i knižně. 
Prvňáčci se poprvé vypravili do knihovny, kde bylo pro 
ně přichystáno překvapení právě se spisovatelkou Len-
kou Rožnovskou. Ta si pro děti prvních tříd připravila 
zábavné hrátky na téma její knihy Školačka Kristýnka.   
Děti plnily stejné úkoly jako Kristýnka v knížce a někte-
ré situace si s nadšením zahrály. Zažily například bon-
bónový déšť, kočkovaly se, měly hlavu jako meloun 
a také dostaly opravdovou muffinku. 
Na závěr byly všechny děti odměněny vysvědčením, 
které jim předala sama paní spisovatelka. Děti odchá-
zely z besedy nadšené a spokojené s úsměvem na tváři.

 Marcela Schönbaumová, knihovnice
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Beseda s druháky a teáky 
se spisovatelkou Lenkou 
Ro�novskou na téma 
Mobilmánie v pohádkové íši
Děti ze druhých a třetích tříd přišly do knihovny 
ve  Strání na besedu se spisovatelkou Lenkou Rož-
novskou. Celá beseda se nesla v  duchu autorčiny 
knihy „Mobilmánie v pohádkové říši“. Paní Rožnovská 
si spolu s dětmi zahrála celý příběh této knihy. 
Čtení úryvků bylo spojeno s divadelním 
představením. Děti měly možnost zahrát si některou 
z postav známých z pohádek. Jako pohádkové bytosti 
procházely během hry různými nástrahami. Náročné 
situace mohly řešit za pomocí mobilů, které k dnešní 
technicky vyspělé době neodmyslitelně patří. 
Celá beseda byla veselá, aktivní a moc se všem líbila. 
Na závěr si některé děti přišly s památníčky pro autor-
čin podpis. 

  Marcela Schönbaumová, knihovnice

Slavnosti vína 
byly krásn pestré
V sobotu 9. 9. jsme brzy ráno vyjeli ze Strání vstříc 
Slavnostem vína v Uherském Hradišti. Autobus byl 
plný k prasknutí, což bylo dobrým znamením. Popr-
vé za X let se nám nekřížily naše hody s touto krás-
nou velkolepou krojovanou akcí v Uherském Hradišti. 
Díky patří panu starostovi, který hrdě nesl vlajku naší 
obce i krojovaným maminkám s dětmi, které se k nám 
v Uh. H. přidaly. Dále bych touto cestou chtěla podě-
kovat Věrce a Marušce za vedení dětského folklórní-
ho souboru Javorinka a především za to, že v prvním 
školním týdnu dokázaly zorganizovat děti a jejich ro-
diče, kteří s námi na tuto akci vyjeli v hojném počtu 
a ozdobili naši účast v průvodu i v programu. Za účast 
děkuji také členům FS Javorina. Holkám z Netáty 
a chlapům ze Snu taky vzdávám holt a dík! Cimbálov-
ka kluků Bruštíků byla tahounem celého programu 
v  Galerii Slováckého muzea, protože doprovázela i 
jiné soubory našeho mikroregionu, za což byla patřič-
ně pochválena. Mimo to klukům děkuji i za vytvoření 
dobré nálady v autobuse cestou zpět.
Ze slavností máme hodně vydařených fotografií nafo-
cených p. Martinem Štecherem, i jemu patří dík. Kdo 
by měl o fotky zájem, stavte se u mě v IC, ráda vám je 
stáhnu na USB. Moc ještě jednou všem děkuji, i když 
byla akce organizačně náročná, vše se s úspěchem 
i úsměvem na rtu zvládlo. Věřím, že i za rok se s námi 
tato početná skupina folkloristů, milovníků kroje, mu-
ziky, vína a památek vydá a celou akci si zopakujeme!

Barbora Macková
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Podkování VHK Východní fronta
Vedení základní školy děkuje Vojenskému historické-
mu klubu Východní fronta za uspořádání branného 
dne. V pátek 15. září se žáci od 4. ročníku výše vzdě-
lávali netradiční formou. Branný den byl pojat jako 
závod v terénu, jehož cílem bylo zvládnout deset sta-
novišť s rozmanitou tematikou.

Nejlepší družstva získala medaile. Všichni žáci mohli 
obdivovat vojenskou techniku.
Počasí přálo a celá akce byla hodnocena velmi kladně. 
Poděkování si zaslouží všichni dobrovolníci, kteří se 
na akci podíleli.

vedení školy

ZŠ a ZUŠ Strání informuje…

ZŠ a ZUŠ Strání obdržela dotaci v rámci Operačního 
programu Výzkum, vývoj a vzdělávání v rámci Výzvy 
Podpora škol formou projektů zjednodušeného vy-
kazování - Šablony pro MŠ a ZŠ I. Realizace projektu 
s  názvem „Personální podpora na ZŠ Strání“ bude 
sloužit především k rozvoji žáků ohrožených školním 
neúspěchem. V  rámci tohoto projektu bude ve ško-
le pracovat školní asistent.  Žáky ohrožené školním 
neúspěchem budou pedagogičtí pracovníci rozvíjet 
ve čtenářském klubu, klubu zábavné logiky a desko-
vých her a dále bude vedeno doučování těchto žáků. 
Pedagogičtí pracovníci se budou v  rámci projektu 
vzdělávat v  Matematické gramotnosti a Čtenářské 
gramotnosti. Projekt bude probíhat od 1. 9. 2017 do 
31. 8. 2019. 
ZŠ a ZUŠ Strání se zapojila do rozvojového programu 
Podpora výuky plavání v  základních školách v  roce 
2017. Díky tomuto programu získala finance na do-
pravu pro povinnou výuku plavání žáků 2. a 3. tříd.
ZŠ a ZUŠ Strání podala projektovou žádost v  rámci 
programu IROP - Infrastruktura základních škol s ná-
zvem „Rekonstrukce odborných učeben a zajištění 
jejich bezbariérovosti v ZŠ Strání“. Hlavním cílem 
projektu je rekonstrukce stávajících učeben chemie 
a anglického jazyka pro 2. stupeň ZŠ, včetně poříze-
ní vybavení a zajištění jejich bezbariérového užívání. 
Výstupy projektu jsou zaměřeny na rozvoj klíčových 
kompetencí „Přírodní vědy“ a „Komunikace v cizích 
jazycích“. Projekt přispěje ke zvýšení kvality výuky 
ve vazbě na budoucí uplatnění žáků na trhu práce.

Iva Stupková

Podzimní „BABY BAZAR“
 

Holky z Íčka uspořádaly po delší době bazárek dětských 
podzimních a zimních oděvů, obuvi, sportovních potřeb 
i hraček. Konal se v multifunkčním sále vedle infocentra 
v termínu 18. - 23. 10. 2017. Do bazárku si maminky při-
nesly popsané věci, my to od nich spolu se seznamem 
přebraly a o vše ostatní se již postaraly. A jaký měl ba-
zárek úspěch? Pro ty, kteří přišli, byla akce nepochybně 
vítaná. Někteří si zde dobře nakoupili, jiní zase dobře 
prodali, popřípadě oboje.
Prodaly jsme věci za bezmála 8000,-, což je hezká částka.
Na jaře bazárek zopakujeme a budeme se těšit, že se 
stanete našimi prodejci, či nákupčími.

Janča, Helča, Barča

Kalendá Bílé Karpaty
Kalendář Mikroregionu Bílé Karpaty na rok 2018 je 
v prodeji za 50,- v Infocentru ve Strání a v Novinovém 
stánku ve Květné. Najdete v něm všechny akce plá-
nované na rok 2018 ve všech obcích našeho mikrore-
gionu od Dolněmčí až po Starý Hrozenkov a k tomu 
velkou spoustu fotografií z akcí i přírody.

KNIHOVNA A IC ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Sportujeme … 
Nový školní rok jsme odstartovali sportovními aktivi-
tami. V druhém týdnu vyrazili deváťáci na cyklovýlet 
po okolí. Trasa vedla od školy přes Květnou, kolem 
Cicůrku, pod Skalku, po Kobelňanské až na Hrabinu 
a kolem rybníku zpět ke škole. Trasu zvládli všichni 
účastníci výtečně a většina se dožadovala opakování.

Podkování 
ZŠ a ZUŠ Strání obci
ZŠ a ZUŠ Strání spolu s  žáky děkují obci Strání 
za nemalé investice do sportovního areálu školy. Díky 
investicím z  obce byl vyměněn v  průběhu května 
2017 povrch multifunkčního hřiště za velmi kvalitní 
umělý trávník, který využívá i širší veřejnost. Další 
úpravy se konaly v průběhu letních prázdnin. V této 
době dostal běžecký ovál a půlkruhové výseče nový 
tartanový povrch, kde jsou navíc vyznačené hřiště na 
badminton, malou vybíjenou a streetball. Dále jsou 
zde vyznačeny metry na hod do dálky a sprinty. Pro 
relaxační aktivity může sloužit i skákací panák a další 
prvky pro zábavné hry s dětmi. 

vedení školy

Začátek října patřil přespolnímu běhu. Do Uherské-
ho Ostrohu vyjeli žáci za velmi nepříznivého počasí 
a v silné konkurenci mnoha škol se jim podařilo získat 
dvě třetí místa. Před nimi se umístily pouze školy se 
sportovním zaměřením. V  kategorii jednotlivců pak 
získala cenu za 2. místo Barbora Vintrová ze 7. A.

Jsme moc rádi, že máme na naší škole tolik sportovně 
nadaných žáků, a i spoustu těch, kteří se do výběru 
na  soutěže nedostanou, ale k  hodinám tělesné vý-
chovy přistupují s nadšením.

Libuše Želibabková

27. září jsme přijali pozvání družební školy Podolie 
(Sk) a zúčastnili se atletického pětiboje. Každý žák 
musel absolvovat vytrvalostní běh, běh na 60m, skok 
vysoký, skok daleký a hod kriketovým míčkem, popř. 
vrh koulí. Družstvo naší školy obsadilo krásné druhé 
místo, více bodů dosáhla pouze atletická sportovní 
škola z Brezové pod Bradlom. V hodnocení jednotliv-
ců pak přivezli medaile Dominik Dobiáš z 9. A (2. mís-
to), Dominik Eliáš ze 7. B (1. místo) a Adam Želibabka 
ze 6. B (2. místo).     

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Aktuálně pracujeme podle našeho tříletého Školního 
vzdělávacího programu s názvem 
„Pohodová mateřská škola – místo k  setkávání pro 
tebe i pro mě“. Školní rok 2017/2018 je jeho prvním 
rokem edukace v  našich školách a bude probíhat 
na téma: „V pohádce hledám bezpečí, sbližujeme se“. 
V  tomto roce budeme s  dětmi čerpat z  moudrosti 
pohádek. Nejen že se seznámíme s  klasickými 
pohádkami, ale budeme si i společně hrát, 
naslouchat, prožívat role jednotlivých hrdinů 
pohádek a porovnávat realitu s pohádkovým světem. 
Získáme mnohá ponaučení pro náš skutečný život. 
Díky pohádkám, v nichž dobro vždy vítězí nad zlem, 
si vytvoříme pozitivní pohled na svět, který nás 
obklopuje. Prostřednictvím kladných charakterových 
vlastností hrdinů se pokusíme vštípit si zásady 
správného jednání a chování. Vynasnažíme se posílit si 
sebevědomí. Budeme poznávat své okolí, rodinu, ale 
především sami sebe, co dovedeme a  jak sami sebe 
vnímáme. Vytvoříme si pravidla společného soužití. 
Poznáme kolem sebe nové kamarády. V  pohádkách 
nalezneme a odhalíme krásy přírody, uplatníme své 
smysly a pohybové schopnosti. 
Čekají nás návštěvy divadelních představení, různé 
akce s  rodiči, vánoční koledování, spolupráce 
s  hasiči, myslivci, spolkem Včelaři, Základní školou, 
Infocentrem a Knihovnou. Straňánek bude mít několik 
veřejných vystoupení.  A v  brzké době se k  němu 
přidá i nový taneční kroužek Květňánek složený z dětí 
z  MŠ Květná. Starší děti už nyní jezdí do Uh. Brodu 
na plavecký výcvik, který potrvá do prosince tohoto 
roku. 
Rodiče malých dětí mají možnost v rámci lepší adap-
tace dětí na MŠ navštěvovat v  obou školkách Klub 
mrňousci. Aktivity jsou volné, neřízené, spontánní, 
dle zájmu každého dítěte. Je dobré, že této možnosti 
využívají i rodiče již přijatých dětí s pozdějším nástu-
pem do MŠ. 
V září jsme hned v úvodu navštívili divadelní loutko-
vé představení v  Uh. Brodě. Známí pražští herci Jan 
Přeučil spolu s Evou Hruškovou seznámili děti pomo-
cí svých loutek s  krásnou klasickou pohádkou „Čert 
a Káča.“ 
Začátkem října přišla do obou škol návštěva, a  to 
kocourek Koko a labradoří retrívr Tessie. Jejich 

Co nás eká v mateské škole
cvičitelka p. Junaštíková povyprávěla dětem o práci 
asistenčních psů, co všechno v rámci canisterapie psi 
umí a  ukázala dětem, jak se mají chovat při setkání 
s neznámým psem.  Děti si mohly pejska i kocourka 
pohladit. Zvlášť je pobavilo, když fenka Tessie hledala 
věci. Nakonec si společně zahráli pohádku „Jak pejsek 
s kočičkou pekli dort“.  
Těšíme se ve školkách na další společné akce s Vámi 
a také na další pohádky.  

Jarmila Zetíková  

MATESKÁ ŠKOLA
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Odstartovali jsme výstavou Pohledem drak
Chtěl bych vás pozvat na nový web 
Smedomavkarpatech.cz. V první řadě musím říct, 
že jsem moc rád za jeho existenci. Vždycky jsem 
si  říkal, že něco takového nám prostě chybí. Taková 
ta správná invence. Ovšem nechci se tady rozepisovat 
o  skutečnosti, která se formálně stala skutečností 
až po jednom nepatrném počinu. Po výstavě, co vás 
vynese do nebes. Po výstavě Pohledem draků.
Je to už víc jak rok, když mě kdysi v Brně napadla 
myšlenka, mluvit, psát a výtvarně se projevovat 
o našich Bílých Karpatech. Není to těžké. Teda přesně 
není těžké o nich hezky psát, mluvit a projevovat 
se, ovšem těžší už je dělat to pravidelně a pokud 
možno pořádně. A to je ono. Zkusit to dělat jinak. 

Nemyslím psát formální a poučné stokrát omílané 
články o  loukách, kopcích, tradicí a hodných lidech. 
Myslím, ukázat ty věci, jak se říká od kořene. Nač by 
nám byly krásné hory, kdybychom na ně neměly 
s kým jít a podívat se do rozlehlých bělokarpatských 
udolí. Nač by nám byly krásné tradice a kroje, kdyby 
se neukázalo na fakt, že tradice a kroje dělají lidé. 
Ukázat věci z jiného pohledu. Z jiné perspektivy. 
To je myšlenka. A jsem zase na začátku.
Ukázat ty věci z jiné perspektivy. Hory, přírodu, pro-
středí, tradice, lidi, zkrátka život v Karpatech v jiné 
perspektivě.
První v pořadí je prostředí. Ukázat prostředí v jiné 
perspektivě? A co z perspektivy ptačí. Nebo spíše dra-
čí? Začala se ve mě klubat snaha přemýšlet, jak tohle 
udělat. Jak technicky ukázat naše karpatovo v tomto 
úžasném pohledu. Bylo mi jasné, že tute bude treba 
drona, hmm, hmm, hmm.
Za několik týdnů byla vypracována vize, jak získat 
drona a další potřebné finance a vybavení. A tak se 
i stalo. Všechno klaplo jako hodinky. Asi byste si řekli 
a řekl jsem si to i já: Teď už to bude brnkačka. Jenže 
vlastně to nejtěžší bylo teprve přede mnou. Jo jo, 
už vlastně jen zbývalo všechno zrealizovat.
Celý rok jsem ve volných chvílích trajdal s foťákem 
a dronem místy známými i neznámými. Čím více jsem 
nafotil míst známých a viděl výsledky, tím více jsem 
se bál míst neznámých.:) Ale povedlo se. 
Udělal jsem spoustu poutavých fotografií. A nebyl 
jsem na to sám. Musím přiznat, že mi pomáhali hodní 
kamarádi. Moc jim všem děkuji.
Vznikla zajímavá prvo-foto-série a ta si sama říkala 
o  výstavu. O výstavu velkoformátových fotografií, 
která by odkrývala originální pohled na naši krajinu 
a taky i na nás samotné. Která by pomalu ale jistě při-
bližovala naše přízemní pohledy na domov způsobu, 
jak jej vidí ptáci a možná i draci.
Vznikla výstava Pohledem draků. Byla k vidění 
do  7.  října v galerii Zámečku ve Strání, ale chceme 
ji ještě vrátit během Vánoc.
Jste srdečně zváni.
A jsme zase na začátku ;)

Antonín Reňák 
www.smedomavkarpatech.cz

KULTURA
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Díky všem co pišli
Začátkem srpna se příznivci hudby a zábavy opět, 
už  po čtvrté, mohli potkat na „Parížském létě“ 
ve  Květné. Z  původního nápadu „jen tak si zahrát 
a zazpívat“ pod širým nebem postupně vznikla 
celodenní akce, kde se vyřádí nejprve ti nejmladší 
na různých atrakcích a programu jim přizpůsobeným 
a později v průběhu večera a noci ti starší na zábavě 
pořádané pro ně. 
I letos jako na předchozích ročnících vystoupily kapely 
různých žánrů, kdy největším „tahákem“ byl letos 
rodák ze Strání Marco Čaňo & Cover Paradise. Že byl 
hvězdou večera, o tom nesporně svědčila návštěvnost 
i burácející atmosféra během vystoupení. Atmosféra 
nabitá energií a pohodou doprovázela i  ostatní 
kapely JAZZ ZA BUKEM (z Přerova), NOCA (ze Vsetína) 
a samozřejmě domácí Flower Creek, kteří vydrželi 
hrát před neúnavným publikem téměř do  brzkých 
ranních hodin.
Plný stan lidí, během celé akce, je pro mě symbolem 
toho, že tento letní večer má cenu pořádat. Pořád 
existují lidé, kteří se chtějí bavit, chtějí se společně 
potkat, posedět a užít si letní večer jen tak s přáteli.  
Proto děkuji všem těm, bez kterých by „Parížské léto“ 
nikdy nebylo, těm kteří se na přípravě podílí jakýmko-
liv způsobem a jakoukoliv měrou (obec Strání, členo-
vé SMEDOMA a pár ochotných lidí z Květné). 
Ale hlavní mé DĚKUJI patří Vám všem, kteří jste se při-
šli bavit. Bez Vás by veškeré úsilí a snaha přišla vniveč.

Za organizátory Michaela Luzarová

Smedomácká kina 
rozzáila letní noci!
Letní kina jsou v Česku velmi populární. Obzvláště 
pokud se jedná o krásný letní romantický večer, je to 
výjimečná možnost, jak si takový večer udělat ještě 
krásnější, ještě letnější a ještě romantičtější, a  to 
ať už se promítá na sešitá prostěradla v konstrukci 
z lešenářských trubek a se zvukem z repráků starého 
gramofonu nebo se použije profesionální technika. 
Spolek Smedoma se filmovým projekcím věnuje od 
roku 2003 a poslední tři roky nás můžete navštěvovat 
každé léto v rámci našeho miniprojektu s názvem 
“Filmová točna”. 
V prvním roce jsme letní kina přibližovali k lidem tak, 
že jsme se točili po různých místech v obci. V dalším 
roce jsem projekce zredukovali jen na dvě místa, a to 
na fotbalové hřiště ve Strání a na asfaltové hřiště vedle 
tělocvičny DTJ ve Květné, což nám přišlo pohodlnější 
jak pro nás (umístění techniky, zázemí, přístup k elek-
trice), tak pro diváky (občerstvení). Je důležité zmínit, 
že každá projekce, kterou zorganizujeme, je právně 
ošetřena nákupem licence k filmu. Mezi naše partne-
ry patří např. Bontonfilm, Bioscop, Falcon, Cinemart aj. 
Nákupy licencí k filmům jsou realizovány z obecního 
příspěvku pro spolek Smedoma. Ostatní výdaje např. 
správa techniky, jízdy apod. jsou hrazeny ze vstupného.
V tomto roce jsme začali projekcí pro ZŠ Strání, která 
se uskutečnila na konec školního roku. Žákům prvního 
stupně jsme promítli pohádku Tajný život domácích 
mazlíčků a žákům druhého stupně film Z  Paříže 
do Paříže. Během léta jsme následně promítli dvě nové 
české komedie, a to film Bezva ženská na krku a Špunti 
na vodě. Oba tyto filmy se i díky krásnému počasí 
dočkaly hezké návštěvnosti a měly velký úspěch. Na 
konci léta a začátku školního roku se nám podařilo 
promítnout ještě novou českou pohádku Anděl Páně 
II, která měla také velký úspěch, a to i přes už poměrně 
chladnější počasí.
Rád bych touto cestou poděkoval vedení obce Strání 
za finanční podporu letních filmových projekcí, bor-
cům ze spolku Smedoma za to, že si na zorganizová-
ní kina vždycky vyčlení prostor ve svém volném čase 
a s ochotou pomáhají bez nároku na honorář. Děkuji 
také všem těm, kteří nás přicházíte pravidelně podpo-
řit. Pokud to bude bavit Vás, bude to bavit také nás.

Josef Veselý, vicepresident SmeDoma

KULTURA
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MARTINSKÉ 

HODY 
VE  KVĚTNÉ

KDY: 

11.11. 2017
KDE:

Arál tenisových kurtů 
ve Květné
PROGRAM:  

14.00 - 18.00 hod. 
K poslechu i tanci hraje 

CM PAVLA MÚČKY 
ze Strážnice

14.00 hod. 
 OCHUTNÁVKA VÍN 

Vinařství Vyskočil 
z Blatnice pod Svatým Antonínkem

16.00 hod.  
Vystoupení šermířské skupiny 

MEMENTO MORI 
Svatomartinský průvod rodin 

s pochodněmi  ke sklárně

Po celou dobu bude probíhat 
prodej zabijačkových specialit
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

Pořádá: OBEC STRÁNÍ

Hody 2017- podkování
Spolek SPOKOS děkuje vedení obce Strání, 
pracovníkům MH, hudební skupině Úžasná 
dvojka, dechové hudbě Javorinka, DH Žadovjáci, 
zvukaři J.  Novákovi,   FC Strání, skupině Focus rock, 
duchovnímu správci P. S. Matyášovi, P. P Wágnerovi,   
všem krojovaným a  dalším, kteří se jakkoliv podíleli 
na průběhu letošních hodů i přes nepříznivé počasí. 
Do dalšího roku bychom rádi vyzvali   naši mládež, 
aby mezi sebou vybrala stárka a mládka, a my se po 
mnoha letech mohli těšit na tradiční Straňanské hody 
se vším všudy.

Za spolek SPOKOS z.s.
Antonín Zámečník

KULTURA
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SPOLEENSKÁ RUBRIKA

Narozené dti 
Antonín Šupák, Matyáš Hráček, Dominik Krenek, 
Natálie Černá, Viktorie Janků

Zemelí obané
Pavel Pospíchal, Kateřina Jankových, Ludmila 
Masárová, Ludmila Halodová, Marie Burgerová, Ján 
Gabriš, Ladislav Popelka, František Popelka, Anežka 
Tinková, Antonín Haloda

Podzimní vítání obánk
V neděli 15. 10. 2017 jsme na Zámečku přivítali do ži-
vota děti, které dostaly tato jména: Antonín, Anděla, 
Matyáš, Dominik, Natálie, Viktorie, Laura, Ellen, Ma-
xmilián, Jáchym, Ondřej a Adéla. Miminkům a jejich 
rodičům krásně recitovaly krojované holky ze stra-
ňanské školky a zpívaly a dokonce i na violoncello 
a harmoniku hrály slečny ze ZUŠ Strání pod vedením 
Hanky Miklášové. Atmosféra byla plná radosti a něhy. 
Děkujeme všem, kteří se na přípravě a průběhu vítá-
ní podílejí. Rodičům dětí, na jejichž počest bylo vítání 
zorganizováno, upřímně gratulujeme a jejich novoro-
zeným dětem přejeme spokojený život v naší obci.

Barbora Macková

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s panem Miroslavem Janovským 

na jeho poslední cestě. Děkujeme za projevy 
soustrasti a květinové dary. Poděkování patří 

ročníků 1951, muzikantům a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Marií Grebíkovou. 

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, Otci Janu 
Surowzikovi, Mirce Havlíkové a pečovatelkám charity 

za obětavou péči a slova útěchy.

Pozůstalá rodina děkuje příbuzným, přátelům, zná-
mým, mužskému pěveckému sboru S.E.N, divadelní-

mu souboru KARLA HÖGERA, ženskému sboru Netáta, 
Tamburášům, bývalým spolupracovníkům a všem, 

kteří se přišli rozloučit s naším tatínkem 
panem Ladislavem Popelkou. 

Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláště děkujeme MUDr. Alžbětě Končitíkové, 

zdravotní sestře Zdislavě Grebíkové  a panu faráři  
P. Stanislavu Matyášovi. Děkujeme také ochotným 

zpěvačkám, varhanici a muzikantům.

Smutení rubrika

Pozůstalá rodina děkuje všem, kteří se přišli rozloučit 
s paní Ludmilou Masárovou. 

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové 

a Otci S. Matyášovi za  slova útěchy.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří přišli doprovodit na poslední cestě 

paní Marii Burgerovou. 
Zvláštní poděkování patří i personálu DPS Strání, 

MUDr. Končitíkové a P. Stanislavu Matyášovi.
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Začátkem srpna bylo ve Straňanské škole živo. Kolem 
třicítky dětí se chodilo bavit do školy, přestože měly 
prázdniny. Začínali jsme v půl deváté, končili v půl 
jedné, aby mohli děti ze Květné využít autobusového 
spojení.
Nejdříve jsme využívali multifunkční sál, z  něhož 
jsme si udělali tvořivou dílu. Pro starší děti jsem vy-
brala dnes na školách hodně opomíjené skládačky 
z papíru. První den nám daly trošku zabrat i obyčejné 
lodičky, přesto však některé děti byly velmi šikovné 
a zvládly i parník. 
Další dny následovaly náročnější tvary jako např. ho-
lubička, tulipán, žabka nebo motýl. Některé složitější 
kroky u skládání jsem musela dětem ukazovat i několi-
krát po sobě. Přesto se skládaní povedlo. Mile mě pře-
kvapilo, když si začátkem dalšího týdne děti z vlastní 
vůle půjčily knížky o skládání a skládaly samy! Druhý 
týden jsem zkusila klasické papírové modely na sklá-
dání. To už děti tolik nebavilo. Možná také můj výběr 
nebyl zrovna nejšťastnější. Zkrátka modeláři z nich asi 
nebudou. 
Mladším dětem jsme připravili jednoduché výrobky 
z papíru. Buď jsme jim nakreslili něco na vybarvení, 
nebo samy kreslily, malovaly  - podle jejich šikovnosti 
a obratnosti. Jenže pak nám druhý týden začaly sklá-
dat taky! Hravě zvládly nejprve Večerníčkovu čepici, 
pak loďky, vlaštovky a ti šikovnější si přesedly k těm 
starším a skládaly s nimi. 
Poslední den si všechny děti vyrobily na památku 
magnetky na ledničku. Kolem desáté hodiny násle-
dovala svačinka a poté hurá ven.
V obou týdnech jsme si užili teplot kolem 30 stupňů, 
a tak jsme střídali pobyt na hřišti za nebo před školou 
s pobytem v lese. Na hřišti jsme hrávali klasické hry 
jako rybičky, peška, „vajca“, fotbálek nebo u starších 
dětí oblíbenou hru Hutututu. Snažili jsme se po chví-
lích hru vždy přerušit a schovat se do stínu. Na co se 
děti nejvíce těšily, bylo zapůjčení džberové stříkačky 
od hasičů. Vždy před odchodem domů jsme ji naplnili 
vodou, a kdo chtěl, mohl se osvěžit. 
Jednou nám pobyt na hřišti zpestřila kytara, jindy 
jsme se zabavili na dopravním hřišti. Také jsme se zašli 
podívat za hřiště na ustájené koníky rytířů, kteří měli 
ve Strání v ty dny svoje klání. 
V lese se dětem nejvíce líbily nejrůznější typy scho-

vávané. Nejprve jsme měli strach je pustit se schovat, 
ale když jsme viděli, že se z vymezeného území vrátili 
všichni a v pořádku, tak jsme dalším podobným hrám 
nebránili. 
Za tyto dva týdny bych chtěla poděkovat vedení obce 
za zprostředkování akce, holkám z „íčka“ za pomoc 
s kopírováním, tiskem a také za starší časopisy, které 
měly děti ve volných chvílích k dispozici a na závěr si je 
odnesly jako dárek. Pak také základní škole za půjčení 
sportovních potřeb a mateřské škole za zapůjčení ná-
bytku. Poděkování patří také panu Kloudovi za obsta-
rání motokár a koloběžek a hasičům za zapůjčení stří-
kačky. Na závěr si nechávám díky pro své pomocnice 
Markétu, Bernadettu, Veroniku a hlavně Janu. 

Marie Otte

Letní hraní ve Strání

OSTATNÍ
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Události posledních dní mě nutí zamyslet se více nad 
osobností mého strýce, P. Josefa Nuzíka, a možná by 
nebylo od věci přiblížit ji trochu jinak, tak nějak z po-
hledu obyčejně lidského.
Obecně každého člověka vidíme většinou z různých 
pohledů: buď jej neznáme a posuzujeme ho podle 
prvního dojmu, nebo je nám do té míry známý, že si o 
něm můžeme vytvořit obrázek, těžko však dokreslit, 
protože ho přece jen neznáme tak dokonale. A někdy 
se stává, že si dokreslujeme vlivem ostatních lidí, řečí, 
názorů. Třetí, nejvěrnější pohled, mají ti, kteří jsou od-
jakživa v blízkosti tohoto člověka, a tak ho znají, trou-
fám si říci, velmi dobře…
Jaký tedy je náš nový pomocný biskup?
Z pohledu lidí, kteří se s ním poprvé setkají, může pů-
sobit tiše, zamyšleně, nemluvně, tak nějak nenápad-
ně, jako by chtěl splynout s  davem. Jako malá jsem 
ho tak vnímala, dnes vím, že za tím vším je jen fakt, že 
pochází z obyčejné rodiny, a že nikdy nezapomíná na 
svůj původ. To, jak ho vidí ti, kteří ho znají jen do určité 
míry, se může lišit… Mnozí ze Strání v něm vidí pou-
ze osobu, která se „hřeje“ na vikářské židli v Olomou-
ci - toť pohled „jediný správný“, straňanský… Jako by 
zmizely všechny ty roky jeho jáhenské a kněžské služ-
by v  Novém Jičíně, v  Luhačovicích, ve Štípě u Zlína, 
v Nivnici, v Olomouci (ano, také on se několikrát stě-
hoval)… Člověk, kterého jsem neslyšela nikdy mluvit 
zle o lidech ze Strání, je najednou propírán kdekterou 
„hubou“ v místních kuloárech a vystavován nepříjem-
ným nařčením. Promiňte mi to, ale… to je přeci totéž, 
jako bych vinila např. politika a potažmo celou jeho 
rodinu až po nejvzdálenější tetičky, že nedokázal pro-
sadit ten a ten zákon… Je jedno, že je vlastně jen částí 
celku, a že vůbec nikdo netuší, zda a jak se postavil za 
tu či onu věc…
 A jak ho vidím já, jeho neteř? Dnes, jako jindy kdy 
jsem byla malá, v něm vidím především ČLOVĚKA, se 
svými horšími i lepšími stránkami. Vždycky na mě pů-
sobil vážně, tiše, důstojně… Od chvíle, kdy mi bylo 8 
a já jsem tak nějak nechápala, proč by mě podle ségry 
měli vylít z Jiskřiček, když jde náš strýc do semináře, 
uplynulo hodně času, a já už více chápu jeho povolá-
ní a poslání. Obzvláště po návštěvě, kdy jsem mohla 
trochu blíže poznat náplň jeho práce, vím, jak je ně-
kdy náročná. Že vikářská židle hřeje? Věřte mi, že mi 
to spíše připadá, jako by pod ní chtěli mnozí pořádně 

přitopit… Vikář je člověk, který má na starosti mimo 
jiné farnosti arcidiecéze, jejich problémy a starosti. 
Suďte, pokud chcete, ale pokud si sami v rodině ne-
umíte udělat pořádek a zařídit, aby byli VŠICHNI nad-
míru spokojení, pak raději mlčte…
Čekala jsem „velké zvíře“, které je u moci, a viděla zas 
a  jen obyčejného ČLOVĚKA, který brzy ráno odchá-
zí do práce, pozdě večer se vrací, unavený, jako ka-
ždý, kdo pracuje s  lidmi a celý den poslouchá přání 
a stížnosti, které MUSÍ být vyřešeny, pokud možno co 
nejvíce ke spokojenosti žadatelů. Někdy si vyslechne 
i nadávky. Tisíckrát jsem se za tu dobu v duchu ptala, 
jestli je tohle to, co sis, strýcu milý, vybral, a v Tvém 
pohledu bylo to obyčejné… Ne co já, ale co chceš Ty, 
Pane…
Nezlob se, otče Josefe, ale já jsem tohle prostě muse-
la napsat… Ne abych Tě obhajovala, ale proto, že je 
mi smutno z toho, že se ve Strání přestáváš cítit jako 
doma, proto, že je mi zle z chování lidí, kteří mnohdy 
znají skutečnost jen z  jedné strany, a přesto, ač jsou 
to úředníci, uklízečky, policajti, nebo důchodci, sami 
sebe postavili do role soudců a katů… A hlavně pro-
to, že my ostatní Tě máme rádi.
Přeji Ti, abys v  nové těžké roli pomocného biskupa 
byl pořád tím, kým jsi, abys potkával veskrze pozi-
tivně naladěné lidi, kteří ocení fakt, že služba Bohu 
má mnoho podob, nejen takovou, která nám právě 
„pasuje“, a prosím o modlitbu za naše rodiny, za naše 
Strání.   

 Lenka Popelková

Mj strýc, P. Josef Nuzík

OSTATNÍ
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Zní to skoro neuvěřitelně, ale je to tak. Ve Strání máme 
malou voňavou raritu. Kousek za školou stojí malý 
domeček – Chalupa Levandule a na jeho zahradě 
najdeme levandulová políčka, o která se s  láskou 
starají manželé Přikrylovi. Vyrazila jsem zjistit pár 
informací a novinek pro náš zpravodaj.
1. Kde vznikl nápad pěstovat levanduli?
S postupným budováním a zvelebováním naší chalu-
py, během něhož jsme se snažili co nejvíce přiblížit 
nádherné okolní přírodě a poskytnout našim rekre-
antům tu pravou oázu klidu a zdravého odpočinku. 
Rekreační služby jsme začali poskytovat v roce 2009 
a právě v té době jsme zasadili náš první keříček vo-
ňavé levandule a doufali jsme, že se jí v tamější půdě 
bude dařit. Vlastně pár levandulových keříků, které 
předvedly svou chutí do života dokonalou symfonii 
krásy  a vůně květů a při tom přilákaly  k  opilování 
nespočet motýlů, včeliček a čmeláků, nám nabíd-
lo námět na pojmenování naší chaloupky - Chalupa 
Levandule. Shodli jsme se, že levandulka je vlastně 
úžasná bylinka. Postupem času jsme přisazovali více 
levandulových sazeniček, až přišel nápad na založení 
levandulové farmy, vlastně zatím farmičky.

2. Máte vztah i k  jiným bylinkám nebo konkrétně 
k levanduli?
Ke vztahu k přírodě a samotnému zahradničení jsme 
byli vedeni už od dětství. 
Bylinky, skalničky, růže, jahody je parketa Ivany. 
Trávník, stromy - obzvlášť staré bílokarpatské  ovocné 
odrůdy, má rád Radek. Levandule je našim společným 
koníčkem. Právě tato záliba nás oba vedla k rozšíření 
pěstování levandule. Používáme i jiné různé druhy 
bylinek, které si sami pěstujeme a některé sbíráme 
v  okolité přírodě a zpracováváme v  kombinaci 
s levandulí. 
3. Inspirovali jste se s levandulí ve Francii a Provence ?
Provence a její levandulová pole nás, snad jako 
každého, vždy fascinovala, ale inspiraci jsme čerpali 
kupodivu nejdříve na Slovensku v  Šale, později 
v maďarském Tihany a na chorvatském Hvaru. Francii 
jsme za tímto účelem nenavštívili. Shodou okolností 
nám naši francouzští rekreanti řekli, že za pár let 
to bude ještě krásnější než v Provence, což nás velmi 
pohladilo u srdíčka.
4. A kde jste pořizovali vaše první sazenice?
Při našich cestách po levandulových farmách v  již 
zmiňovaných státech jsme začali nakupovat mateřské 
sazenice různých kultivarů levandule a  začali je 
testovat na naše klimatické podmínky. Na  těchto 
farmách jsme taktéž získali spousty zkušeností jak 
s  výsadbou, rozmnožováním, tak i následovným 
zpracováním levandule pro gastronomii a dekorace. 

Levandulová farma ve Strání

OSTATNÍ
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INZERCE:

PRONÁJEM A MONTÁŽ LEŠENÍ
Více na tel. č.: 

739 640 860 nebo 728 152 771  

PRODÁM BYT 2+1 S GARÁŽÍ 
(LOKALITA KVĚTNÁ - SÍDLIŠTĚ)

 Bližší informace na tel.č.:  605 954 073 

STUDENÁ KUCHYŇ
Štěpánka Popelková oznamuje, 

že zahájila provoz studené kuchyně. 
NABÍZÍ SLUŽBY CATERINGU 

 výrobu chlebíčků, obložených mís, 
vepřových a kuřecích rolád, paštik 
a jiných výrobků studené kuchyně.
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 
Tel: 775 256 251, 773 677 800  

5. V čem jste výjimeční?
Jako jedni z  mála v  České republice se zabýváme 
destilací levandule a výrobou levandulového oleje 
a  hydrolátu (květinová voda). Intenzivně se věnuje-
me pěstování a množení sazenic levandule lékařské 
(lavandula angustifolia) a jejich různých kultivarů. 
Na naší farmě vše pěstujeme co nejšetrněji, v souladu 
s  přírodou a nepoužíváme žádná syntetická hnojiva 
ani pesticidy.  Jsme držiteli regionální značky Tradice 
Bílých Karpat. 
6. Jak dále zpracováváte levanduli, určitě máte i své 
výrobky?
Ano, levanduli dále zpracováváme, vyrábíme vlastní 
levandulové sirupy, různé druhy ovocných marmelád, 
bylinkových čajů s přídavkem levandule. Prodáváme 
čerstvou levanduli a  samozřejmě ji i sušíme, produ-
kujeme květ i sušené levandulové kytičky. Všechny 
naše produkty jsou ručně vyráběné, nepoužíváme 
žádné umělé konzervanty ani dochucovadla nebo 
barviva. V  letošním roce jsme navázali spolupráci 
s  Kozí farmou, kam dodáváme náš květ levandule. 
Dále spolupracujeme s  domácí mýdlárnou na výro-
bě kosmetických přípravků. Dalších nápadů máme 
spousty, uvidíme, co přinese čas.
7. A jaké jsou vaše plány a vize do budoucna?
Na jaře budeme hodně rozšiřovat farmu a chtěli by-
chom zasadit dalších 5000 kusů levandule. Počítáme 
i s pořízením včelstva, abychom mohli produkovat 
levandulový med. I nadále budeme pokračovat v  již 
zmiňovaných projektech.
8. Máte v  plánu nějakou akci spojenou s  levandulí 
na příští červenec? Byla by určitě krásná a voňavá.
Na příští rok určitě ne. Přibližně za 3 roky, až se levan-
dule více rozrostou, zvažujeme, že bychom uspořádali 
levandulový trh nebo slavnost spojenou s prohlídkou 
farmy a prodejem regionálních  produktů a potravin.

Barbora Macková

Podkování 
Chtěla bych vyjádřit velký dík obci Strání za odvodně-
ní nového hřbitova a jeho pěknou úpravu. 

Zetková Božena

OSTATNÍ



INZERCE:

 Na Sýpce 
Vás srdečně zve k nákupu 

Nabízíme:
• Široký výběr z čerstvých mas: 

vepřové, kuřecí, hovězí, domácích uzenin a sýrů
• Denně čerstvé maso a uzeniny (mino pondělí)

Denně čerstvé pečivo
• Každý týdne čerstvá zelenina a ovoce

•Široká nabídka mléčných výrobků, sýrů,
 alko a nealko pití a drogerie

Využít můžete objednání pečiva a mas na telefonu
 T: +420 778 434 534

Na Vaši návštěvu se těší personál prodejny.
Otvírací doba: Po - Ne od 7.00 - 19.00 hod.

Najdete nás na adrese: Strání, Obecnice 68

Firma, zabývající se zemědělskou výrobou, odkoupí nebo veme do podnájmu
zemědělskou a lesní pudu od vlastníků ve Strání a blízkém okolí.

Nabízíme nejvýhodnější cenu na trhu s půdou,
buď formou odkupu nebo nájmu.

Veškerou potřebnou dokumentaci vyřídíme za Vás.
Volejte +420 776 349 838

ŘE
ZNICTVÍ - UZENÁŘSTVÍ - POTRAVINY



Kalendá akcí:
11.11. 2017 
MARTINSKÉ HODY VE KVĚTNÉ
Areal tenis. kurtů ve Květné

24.11. 2017 
ZAHÁJENÍ BRUSLENÍ NA KLUZIŠTI 
Nám. U Zámečku

26. 11. 2017
PŘEDVÁNOČNÍ VÝSTAVKA 
PERNÍKŮ A DEKORACÍ
14 -18 hod / Restaurace na Huti, Květná

2. 12. 2017 
ROZSVĚCOVÁNÍ VÁNOČNÍCH STROMŮ 
VE KVĚTNÉ I VE STRÁNÍ
Krasobruslařské vystoupení na kluzišti a Mikulášská 
nadílka 

3. 12. 2017 
VÁNOČNÍ JARMARK 
Zámeček ve Strání 

15. 12. 2017
ČAS VZÁCNÝ PŘIŠEL
Advetní koncet VUS Ondráš 
Od 19.30 hod. / Kostel Povýšení sv. Kříže ve Strání
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Fotografie přední strana:
Školní hřiště (foto: Dron)
Fotografie přední vnitřní strana:
1 - 2. Zahájení školního roku (foto: Barbora Macková)  / 3. Slavnostní otevření školního hřiště (foto: Barbora Macková) 
4 - 5. Festival dechových hudeb (foto: Barbora Macková) / 6 - 7. Slavnosti vína v Uh. Hradišti (foto: Martin Štecher) 
Fotografie zadní vnitřní strana:
1 - 2. Výstava fotografií „Pohledem draků“ (foto: Barbora Macková) / 3 - 4. Výstava Setkání Pod Javořinou - Umělců 
moravsko-slovenského pomezí (foto: Barbora Macková) / 5 - 6. Boží Tělo ve Strání (foto: Barbora Macková) / 7 - 8. Vítání 
občánků (foto: Ladislav Janča)
Fotografie zadní strana:
1 - 4.  Hody ve Strání (foto: Barbora Macková) / 5 - 7. Parížské léto (foto: Treza Hornáčková)   
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