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Investiní akce 
Protipovodňová opatření Záhumenice
Koncem června byly dokončeny práce v místní části 
Záhumenice, které se týkaly protipovodňového opat-
ření. Byla vybudována svodnice, která je po určitých 
částech vykládána kameny a to zpomaluje tok vody 
- zpomalovací trať, dvou sběrných šachet a horské 
vpusti vše o průměru 800 cm.
Jedná se tak o záchyt povrchové vody při přívalových 
deštích a rychlého tání sněhu v  této problematické 
lokalitě.
Práce prováděla firma Rovina Hulín a. s..  
Cena zakázky je 909 153 Kč s DPH

Odvodnění nového hřbitova
28. června 2016 začaly práce na odvodnění nového 
hřbitova. Podle projektové dokumentace   se jedná 
o část 1.A, tedy odvodnění již stávajících hrobů.
Na základě geologického průzkumu bude vybudo-
vána odvodňovací síť pod úrovní hrobů z drenážních 
trubek  o průměru 120 mm, která bude napojena na 
hlavní kanalizační potrubí, které bude prohloubeno 
a nově položeno. 
Práce provádí firma ERDEBAU s.r.o. 
Hodnota díla je 2 693 833 Kč s DPH
Ukončení prací je do 15. 9. 2016

Antonín Popelka, starosta obce

Výměna elektroinstalace v Základní škole.
27. června 2016 byly zahájeny práce na rekonstrukci 
a výměně elektroinstalace na 1NP 2NP pavilonu A, B. 
Práci provádí firma A-Z ELEKTRO plus, s.r.o. Uherský 
Brod.
Hodnota díla je 2 820 429 Kč s DPH. 
Ukončení prací je 30. 8. 2016.
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11/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřovateli 
zápisu pana Karla Gryce a paní Vítězslavu Kubíčko-
vou, zapisovatelkou paní Ing. Kateřinu Grebíkovou 
a sčitatelkou paní Bc. Marii Kusendovou

11/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návr-
hovou komisi ve složení ve složení: pan Antonín Zá-
mečník, paní Mgr. Anna Mimochodková a pan MUDr. 
Vladimír Luzar
11/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
11. zasedání ZO 
a) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele
b) Volba návrhové komise
c) Schválení programu
d) Zpráva o činnosti rady obce
e) Dotace - Oblastní charita Uherský Brod
f) Obecní pozemky
g) Dohoda o narovnání – MAXI SOLAR GO spol. s.r.o.
h) Volba člena finančního výboru
i) OZV č.1/2016 - pravidla pro pohyb psů na veřejném 
prostranství
j) Investiční akce
k) Rozpočtové opatření č.2
l) Zprávy výborů
m) Drobné opravy v bytech v majetku obce
n) Různé
o) Diskuse
p) Závěr

11/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí
zprávu o činnosti rady obce

11/5 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje poskyt-
nutí dotace ve výši 50 000 Kč Oblastní charitě Uherský 
Brod, na poskytování sociálních služeb za účelem po-
skytování pečovatelské služby v obci Strání

11/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
záměr na prodej části pozemku parc.č. 3499/15 (nová 
st. 1651/1) v k.ú. Strání o výměře 18 m²

11/7 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 331/34 (nová 331/36) 
v k.ú Strání o výměře 174 m²

11/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 331/34, 6545, 381/1 
(nová 331/37 ) v k.ú. Strání o výměře 241 m²

11/9 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr na 
prodej části pozemku parc.č. 6572/35 (nová 6572/65) 
v k.ú. Strání o výměře 200 m²

11/10 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 6224/2 (nová st. 98/2) 
v k.ú. Strání o výměře 99 m²

11/11 Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje zá-
měr na prodej části pozemku parc.č. 329/20 v k.ú. Strání

11/12 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 6224/2 (nová st. 90/2) 
v k.ú. Strání o výměře 40 m²

11/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 2569/1 v k.ú. Strání 
dle situačního plánu

11/14 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 2562/63 o výměře 751 m²

11/15 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje zá-
měr na prodej části pozemku parc.č. 2570/1 (nová 
2570/12) v k.ú. Strání o výměře 109 m² a části pozem-
ku parc.č. 2569/1 (nová 2570/12) o výměře 16 m²

11/16 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
prodej části pozemku parc.č. 6222/80 o výměře 
20  m², na němž je umístěna garáž, povolená pouze 
na pozemku parc.č. 6205/2 manželům Tomanovým, 
Uhliska 787, Strání za cenu 1000,- Kč/m². Kupující na 
své náklady zajistí geometrický plán, vyhotovení kup-
ní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí

11/17 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 2561/13, nově vzniklý pozemek 
parc.č. 2561/45 o výměře 200 m² panu Markovi Miklá-
šovi, U Hlavní 367, Strání za cenu 100 Kč/m². Kupující 
na své náklady zajistí geometrický plán, vyhotovení 
kupní smlouvy a vklad do katastru nemovitostí

11/18 Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje pro-
dej části pozemku ve vlastnictví obce Strání parc. 
č.  2989/12 o výměře 51 m² SBD Panorama Uherský 
Brod
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11/19 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 1017 v k.ú. Strání o vý-
měře cca 190 m²

11/20 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 2561/29 o výměře cca 
128 m²

11/21 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 130 o výměře cca 
350 m²

11/22 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na prodej části pozemku parc.č. 6586/2 o výměře cca 
140 m²

11/23 Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje zá-
měr na prodej části pozemku parc.č. 3025/1, 3025/2, 
3025/3 o výměře cca 250 m² a části pozemku 6570/7 
o výměře cca 80 m² dle žádosti Gabriela Stutze, Oře-
chová 319

11/24 Zastupitelstvo obce Strání neschvaluje zá-
měr na prodej části pozemku parc.č. 6587/1 dle žá-
dosti paní Zdenky Czyžové, Sídliště 1273, Bystřice pod 
Hostýnem

11/25 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje odkup 
pozemku ve vlastnictví paní Anny Bruštíkové, Pátera J. 
Novotného 97, Strání, parc. číslo 6744/6 v k.ú. Strání o 
výměře 133 m2 za cenu 80 Kč/m²

11/26 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje záměr 
na směnu částí pozemků parc.č. 1522 v k.ú. Strání za 
část pozemku parc. č. 6222/15 v k.ú. Strání.

11/27 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje Doho-
du o narovnání uzavřenou mezi MAXI SOLAR GO s.r.o. 
Domanín a Obcí Strání, o uhrazení závazku ve výši 504 
420,71 Kč

11/28 Zastupitelstvo obce Strání ukládá 
kontrolnímu výboru prověřit smlouvy z roku 2001 
a 2011 - na základě čeho došlo k převodu odběrných 
míst na firmu Atrium Therm

11/29 Zastupitelstvo obce Strání volí členem 
Finančního výboru pana Ing. Petra Kadlčka, MBA

11/30 Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje Obec-
ně závaznou vyhlášku obce Strání č. 1/2016, kterou se 

stanovují pravidla pro pohyb psů na veřejném pro-
stranství v obci Strání

11/31 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje roz-
počtové opatření č. 2 – příjmy 982 000 Kč, výdaje 
2 710 000 Kč a financování 1 728 000 Kč

11/32 Zastupitelstvo obce Strání pověřuje radu 
obce schvalovat rozpočtová opatření do výše 
500  000,- Kč, v případě dotací do výše poskytnuté 
dotace

11/33 Zastupitelstvo obce Strání ukládá starostovi
informovat členy zastupitelstva obce o jednání rady 
obce, kde budou schvalována rozpočtová opatření

11/34 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí
zprávu finančního výboru a zprávu kontrolního 
výboru

11/35 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí
informaci o úhradě drobných oprav a údržby bytů dle 
nařízení vlády č. 308/2015

Antonín Popelka, starosta obce

Pravidla pro pohyb ps 
na veejném prostranství 
v naší obci
V poslední době se stále častěji objevují stížnosti na 
volný pohyb psů v  naší obci. Upozorňujeme proto 
majitele psů, že byla schválena Obecně závazná vy-
hláška č. 1/2016, která stanovuje pravidla pro pohyb 
psů na veřejném prostranství. 
Co tato vyhláška říká? Na veřejných prostranstvích 
byste už psa měli vodit pouze na vodítku. Na veřej-
ných plochách je zapovězen také výcvik psů a jejich 
exkrementy musí být neprodleně odklizeny. Splnění 
těchto povinností zajišťuje fyzická osoba, která má 
psa na veřejném prostranství pod kontrolou nebo 
dohledem. V případě porušení této vyhlášky se bude 
nahlášený problém řešit jako přestupek, který bude 
postoupen přestupkové komisi do Uherského Brodu.
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12/1 Zastupitelstvo obce Strání určuje ověřova-
teli zápisu místostarostu Antonína Bruštíka a paní 
Vítězslavu Kubíčkovou, zapisovatelkou paní Ing. Ka-
teřinu Grebíkovou a sčitatelkou paní Mgr. Michaelu 
Grebíkovou
12/2 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje návrho-
vou komisi ve složení ve složení: pan Antonín Zámeč-
ník, pan Karel Gryc a pan Mgr. Hynek Horňáček
12/3 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje program 
12. zasedání ZO
a) Určení ověřovatelů zápisu a zapisovatele

b) Volba návrhové komise

c) Schválení programu

d) Zpráva o činnosti rady obce

e) Zprávy výborů

f ) Závěrečný účet a účetní závěrka za rok 2015

g) Rozpočtové opatření č.3

h) Obecní pozemky

i) Dotace pro spolky z rozpočtu obce

j) Různé

k) Diskuse

l) Závěr

12/4 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu o činnosti rady obce
12/5 Zastupitelstvo obce Strání bere na vědomí 
zprávu Kontrolního výboru a zprávu Finančního 
výboru
12/6 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje závěreč-
ný účet za rok 2015 včetně Zprávy č.329/2015/IAK 
o  výsledku přezkoumání hospodaření za rok 2015 
s výhradou a návrhem na nápravná opatření
12/7 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje účetní 
závěrku za rok 2015
12/8 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje rozpoč-
tové opatření č. 3 dle návrhu
12/9 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje poskyt-
nutí dotace ve výši 60 000 Kč ZO Českého svazu vče-
lařů Strání-Květná na obnovu díla a úlového prostoru 
včelstev

12/10 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje poskyt-
nutí dotace ve výši 160 000 Kč FC Strání na podporu 
mládežnického fotbalu
12/11 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje poskyt-
nutí dotace ve výši 60 000 Kč HC Strání na provozní 
náklady klubu
12/12 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje směnu 
části pozemku parc.č. 6222/15 o výměře cca 86 m² 
v  k.ú. Strání ve vlastnictví Obce Strání a část pozemku 
p.č. st. 1522 o výměře cca 28 m² v k.ú. Strání ve vlast-
nictví pana J.Z., Strání. Rozdíl ve výměře pozemků 
uhradí pan J.Z. za cenu 200 Kč za 1 m². Nabyvatelé na 
své náklady zajistí vyhotovení geometrického plánu.
Směnnou smlouvu a poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí uhradí pan J. Z.
12/13 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pro-
dej části pozemku parc.č. 3499/15 (nová st. 1651/1) 
v k.ú. Strání o výměře 18 m² za cenu 100 Kč za 1 m² 
panu J. L., Strání-Květná. Kupující na své náklady za-
jistí vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu 
a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí
12/14 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 331/34 (nová 331/36) v k.ú Strá-
ní o výměře cca 174 m² za cenu 40 Kč za 1 m² man-
želům B., Strání. Kupující na své náklady zajistí vyho-
tovení kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí 
poplatek za vklad do katastru nemovitostí
12/15 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pro-
dej části pozemku parc.č. 331/34, 6545, 381/1 (nová 
331/37 ) v k.ú. Strání o výměře cca 241 m² za cenu 
40 Kč za 1 m² panu R. J., Strání. Kupující na své náklady 
zajistí vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plá-
nu a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí
12/16 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje
prodej části pozemku parc.č. 6572/35 (nová 6572/65) 
v k.ú. Strání o výměře cca 200 m² za cenu 40,- Kč za 
1 m² panu P. M., Strání. Kupující na své náklady zajistí
vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plánu 
a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí
12/17 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 6224/2 (nová st. 98/2) v k.ú. 
Strání o výměře cca 99 m2 za cenu 70,- Kč za 1 m² paní 
A. P., Strání. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení
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kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí popla-
tek za vklad do katastru nemovitostí
12/18 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 6224/2 (nová st. 90/2) v k.ú. 
Strání o výměře cca 40 m² za cenu 70 Kč za 1 m² paní 
A. D., Strání. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení 
kupní smlouvy, geometrického plánu a uhradí popla-
tek za vklad do katastru nemovitostí
12/19 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje pro-
dej části pozemku parc.č. 2569/1 v k.ú. Strání za cenu 
30 Kč za 1 m² panu B. B., Strání-Květná. Kupující na své 
náklady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, geomet-
rického plánu a uhradí poplatek za vklad do katastru 
nemovitostí
12/20 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 2562/63 v k.ú Strání o výměře 
cca 751 m2 za cenu 85 Kč za 1 m2 paní V. T., Strání. Ku-
pující na své náklady zajistí vyhotovení kupní smlou-
vy, geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad 
do katastru nemovitostí
12/21 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 2570/1 (nová 2570/12) v  k.ú. 
Strání o výměře cca 109 m² a části pozemku parc.č. 
2569/1 (nová 2570/12) v k.ú Strání o výměře cca 
16 m² za cenu 30,- Kč za 1 m2 panu K. G., Strání-Květ-
ná. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní 
smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí
12/22 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 1017 v k.ú Strání o výměře cca 
190 m² za cenu 40 Kč za 1 m² panu M. B., Strání. Kupu-
jící na své náklady zajistí vyhotovení kupní smlouvy, 
geometrického plánu a uhradí poplatek za vklad do 
katastru nemovitostí
12/23 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 2561/29 v k.ú Strání o výměře 
cca 128 m2 za cenu 60 Kč za 1m2 manželům J., Strá-
ní. Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní 
smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí
12/24 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. PK 6223/1 v k.ú Strání o výměře 
cca 350m2 za cenu 40 Kč za 1m2 manželům h., Strání. 

Kupující na své náklady zajistí vyhotovení kupní 
smlouvy, geometrického plánu a uhradí poplatek za 
vklad do katastru nemovitostí
12/25 Zastupitelstvo obce Strání odkládá prodej 
části pozemku parc.č. 6586/2 v k.u Strání o výměře 
cca 140m2 panu P. G., Strání
12/26 Zastupitelstvo obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc. č. 328/24 a parc. č. 328/10 o vá-
měře cca 35 m2 v k.ú, Strání paní P.H., a panu R. V., 
Strání za cenu 120 Kč za 1m2. Kupující na své náklady 
zajistí vyhotovení kupní smlouvy, geometrického plá-
nu a uhradí poplatek za vklad do katastru nemovitostí
12/27 Zastupitelstvo Obce Strání schvaluje prodej 
části pozemku parc.č. 2561/13 (nová st.489/2) v k. ú.
Strání o výměře 6m2 za cenu 100 Kč za 1m2 panu M. 
M. Strání

Antonín Popelka, starosta obce

Podkování
Vedení obce Strání děkuje všem pořadatelům, 
aktérům, dobrovolníkům a hlavně také dětem za 
organizaci parádní akce Pochod rodičů s dětmi. 
Zejména bychom chtěli poděkovat paní Jarmile 
Homolové a  Sabíně Popelkové za koordinaci 
a organizaci pochodu.

 Antonín Reňák, místostarosta Strání
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Vážení občané, dovolte mi, abych vás informoval 
o  aktuálním projektu infocentra Strání a to tvorbě 
nových webových stránek. Obec Strání začala využí-
vat internetovou prezentaci již více jak před 10 lety. 
V této době nebyla ještě prezentace obcí pomocí in-
ternetových stránek tak rozšířená, ale na svou dobu 
byla funkční a plně dostačující. Dnes už doba pokro-
čila a tyto věci jsou již jak technologicky, tak legisla-
tivně i graficky mnohem dále. Zkrátka trend je takový, 
že internetová prezentace je dnes jeden z nejpouží-
vanějších informačních a propagačních kanálů. Proto 
jsme se rozhodli pro její kompletní modernizaci a pře-
stavbu podle nejnovějších trendů a možností.
Nové internetové stránky vytvářela soukromá firma 
podle mého návrhu, který jsem prezentoval radě 
obce a poté s radními, zaměstnanci obce a některými 
specialisty v oboru jsem konzultoval funkci a struktu-
ru. Občané a návštěvníci našich stránek mi mohli na-
stínit různé nápady a postřehy formou internetového 
dotazníku. Byl to zdroj spousty nápadů.
Strukturu webu jsem nakonec navrhl tak, aby plnila 
právě nejen informační funkci, ale snažil jsem se dát 
také důraz na propagační stránku. Proto byly na strán-
ky implementovány nástroje k propagaci a prezentaci 
jako takové (bannery, ikony soc. sítí, FB box).
Kvůli orientaci bylo nutné skloubit zaběhlou struktu-
ru, na kterou si spoustu občanů již zvyklo s novými 
a moderními prvky. Každý totiž není tak počítačově 
zdatný (zejména starší spoluobčané) a tudíž byl brán 
ohled i na tyto skupiny. Struktura a princip tedy vy-
chází ze zaběhlého systému předchozích stránek 
s ním, že je obohacen o řadu vylepšení a novinek.
První inovací je užití velkých grafických banerů 

Nové internetové stránky 
a internetová prezentace obce Strání

(prostor  v  horní části webu), které slouží primárně 
k propagaci a prezentaci naší obce a akcí s ní spojených. 
Jelikož jsou webové stránky obce slušně navštěvovány, 
zvažuji tento prostor v nějaké formě nabídnout i  jako 
možnost placené reklamy pro místní firmy, podniky, 
služby, živnostníky, apod.
Jak již bylo napsáno výše, určitý požadavek byl na sklou-
bení struktury MENU s předchozí starou variantou. Při-
bylo několik položek a některé se trochu přeskládaly. 
Stránky celkově získaly nový vzdušnější vzhled i barev-
né provedení. Byl vyměněn a kompletně modernizován 
redakční systém, díky kterému zaměstnanci obecního 
úřadu a informačního centra spravují stránky efektivněji 
a pohodlněji. V současné době jsou stránky v optimali-
začním provozu, takže se mohou vyskytnout chyby či 
nedokonalosti. Společně s pracovnicemi obecního úřa-
du a IC stále připravujeme nové materiály a texty k růz-
ným položkám a rubrikám. 
Velkou součástí naší internetové prezentace jsou 
facebookové stránky obce, youtube kanál a nově také 
instagramový účet. V dnešní době je komunikace 
přes sociální sítě jeden z nejpoužívanějších nástrojů 
propagace sdružení, firem a subjektů. S nápadem využít 
facebookové stránky k propagaci a prezentaci obce 
jsem přišel za tehdejším starostou Ondřejem Benešíkem 
v roce 2011 a  ten byl tomuto nápadu velice nakloněn 
a  uvolnil na jejich funkci nutné prostředky. Byla to 
celkem výzva, protože v té době s Facebookem aktivně 
obce nepracovali a jednalo se o úplnou novinku v tomto 
odvětví. V dnešní době si troufám tvrdit, že máme jedny 
z nejúspěšnějších facebookový stránek v celé republice. 
Efekt facebookové stránky je závislý na počtu fanoušků 
stránky. Každý, kdo má s Facebookem nějakou hlubší 
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zkušenost, třeba jen na obecní úrovni, ví co znamená 
získat třeba 400 – 1000 fanoušků. Jen pro srovnání.
Stránky Dolního Němčí – 556 fanoušků, Korytná – 286, 
Nivnice – 527, Uherský Brod – 3026, Uherské Hradiště – 
5765, Východní Morava (projekt pro propagaci cestovní-
ho ruchu kraje) – 4202.
V případě naší stránky se jedná o 6376 fanoušků a číslo 
stále pozvolna roste. Stránku aktivně navštěvují fanouš-
ci z Česka, Slovenska, Německa, USA, Velké Británie, Ra-
kouska, Indonésie, Francie, Egypta, … Co se týče pouze 
Česka a Slovenska je stránka navštěvována fanoušky z 
Prahy, Bratislavy, Ostravy, Plzně … zkrátka napříč celou 
republikou. Dosah oslovených lidí se pohybuje kolem 
čísla 20 000 týdně. 
Samozřejmě rozumím, že se jedná o čísla, ovšem díky 
nimž se snažíme s kolegyněmi v našem IC aktivně oslo-
vovat a zapojovat případné turisty do soutěží či pozvá-
nek a prezentovat naši obec širokému spektru lidí, kte-
ří se o turismus a výletní destinace zajímají. Vzhledem 
k naší poloze, krásné přírodě s rozmanitými tradicemi 
může být právě cestovní ruch zajímavou příležitostí. 
Děláme maximum, aby tomu tak bylo. Kombinací ná-
strojů webu a sociálních sítí propagujeme také obecní 
restauraci a penzion Zámeček, místní koupaliště, ubyto-
vání, sklárny, sportovní a kulturní vyžití, aj. Momentálně 
probíhá na obecním facebooku fotosoutěž o pobyt na 
Zámečku, kde mohou uživatelé facebooku posílat fotky 
s tématikou našeho okolí. Ostatní pomocí „lajků“ hodno-
tí, která fotka boduje. Do soutěže se již zapojila více jak 
desítka fotografů a více jak dva tisíce hodnotitelů.
Youtube kanál obsahuje momentálně 95 vzpomínko-
vých videí a medailonků z akcí. Je mezi nimi i dokument 
o skupině Tamburáši a nebo balada Chodíval Matúšek, 
která se stala vlastně také jakýmsi propagačním materi-
álem naší obce. Instagram obce je zatím horkou novin-
kou, ale dobrou zprávou je, že si své příznivce pomalu 
získává také.
Na závěr bych rád poděkoval zaměstnankyním OÚ a IC 
zejména Kateřině Grebíkové a Nikole Kohnové, a dále 
Michaele Grebíkové, Barboře Mackové a Marii Kusen-
dové za podměty a zodpovědné pracovní nasazení při 
přechodu na nové webové stránky. 

Antonín Reňák, místostarosta Strání

Oslavy osvobození Strání 
Dne 7. května jsme si připomněli 71. výročí osvoboze-
ní naší obce. Od rána probíhala za fotbalovým hřištěm 
ukázka současné a historické vojenské techniky, které 
se účastnili vojáci 74. lehkého motorizovaného praporu 
v Bučovicích s velitelem a naším rodákem npor. Janem 
Miklášem a členové Vojenského historického klubu Vý-
chodní fronta s veškerou svou historickou technikou. 
V jedenáct hodin se přesunuli zástupci obce, zástupci 
historických spolků a vojáci armády České republiky 
k pomníku padlých, kde zazněly hymny účastnických 
osvoboditelských armád a byla odpálena slavnostní 
salva k poctě všem obětem druhé světové války. Poté 
dále pokračovala ukázka vojenské techniky za hřištěm. 
Příjemným obohacením oslav bylo jejich spojení s tra-
dičním Jawasrazem, kdy si mohli jak fandové vojen-
ských strojů tak stylových historických motocyklů přijít 
na své v jeden hezký a slunečný den. Po setmění byl při-
praven a přesně ve 21:45 odpálen slavnostní ohňostroj. 
Ten již podruhé rozjasnil večerní květnovou oblohu 
a doufám, že taky trochu i připomněl všem občanům 
Strání, že v před 71. lety bojovali naši předkové právě 
za to, abychom mohli dnes svobodně třeba i sledovat 
mistrovské finálové zápasy, jezdit na dovolené, sbírat 
známky a prostě spousty dalších příjemných aktivit.
Chtěl bych poděkovat všem, kteří se podíleli na letoš-
ních oslavách osvobození. Chtěl bych poděkovat všem 
členům spolku VHK Východní fronta za účast při pietním 
aktu u pomníku obětí druhé světové války u benzínky 
a za celodenní propracovanou prezentaci a ukázku do-
bové techniky. Dále děkuji vojákům armády ČR s veli-
telem npor. Janem Miklášem, taktéž za účast při piet-
ním aktu a celkové účasti vojenské jednotky při oslavě 
osvobození v naší obci. Děkuji motorkářům JAWA klu-
bu Strání za zpestření programu oslav, fotbalistům a za-
městnancům Zámečku za občerstvení, zaměstnancům 
MH Strání za technické zázemí a také zaměstnancům 
obecního úřadu a informačního centra ve Strání. Děku-
ji spolku Smedoma a radnímu a zvukaři v jedné osobě 
Hynkovi Horňáčkovi za ozvučení. V neposlední řadě 
děkuji vedení a zastupitelstvu obce za podporu této 
akce a samozřejmě všem, co se buď účastnili a nebo si 
alespoň během dne vzpomněli, že kdysi nedávno před 
71. lety zažila naše obec krvavé boje, které významně 
přispěly k osvobození celé naší vlasti.

 Antonín Reňák, místostarosta Strání
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Cicrek v Oechové - kvtnový rozbor vody 
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Vlastnosti a význam ukazatelů rozboru vody
Escherichia coli - Escherichia coli je druh bakterie, která se vy-
skytuje v trávicím traktu lidí a zvířat. V pitné vodě se vyskyto-
vat nesmí (0KTJ/100ml). Její přítomnost ve vodě indikuje čer-
stvé fekální znečištění a tedy i možnost střevních infekčních 
onemocnění.
Koliformní bakterie - Koliformní bakterie jsou skupinou bakte-
rií, které se vyskytují v trávicím traktu lidí a zvířat, ale také v půdě. 
V pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Jejich přítom-
nost ve vodě indikuje možné fekální znečištění nebo závady v 
úpravě a dezinfekci vody.
Intestinální enterokoky - Enterokoky jsou skupinou odolněj-
ších bakterií, které většinou pocházejí z trávicího traktu lidí a zví-
řat. V  pitné vodě se vyskytovat nesmí (0KTJ/100ml). Jejich pří-
tomnost ve vodě indikuje možné fekální znečištění nebo závady 
v úpravě a dezinfekci vody.
Počty kolonií při 36ºC a počty kolonií při 22ºC - Počty kolonií 
při 36°C nebo 22°C jsou indikátorem mikrobiologického oživení 
pitné vody. Neposkytují žádný přímý důkaz o přítomnosti cho-
roboplodných zárodků a jejich zvýšená hodnota ve vodě sama 
o sobě není bezprostředně spojena s ohrožením lidského zdra-
ví. Nejedná se tedy o ukazatel primárně zdravotní, ale provozní. 
Jejich náhlý nárůst může znamenat varování před kontaminací 
jinými, závažnějšími mikroorganismy.
Teplota - Optimální teplota z  hlediska technologických, zdra-
votních i chuťových vlastností vody je 8 – 2 °C.
pH - Hodnota pH vyjadřuje stupeň kyselosti nebo zásaditosti 
vody. Přípustné rozmezí je 6,5 - 9,5. Při nižším pH je voda ag-
resivní a rozrušuje materiály potrubí, při vyšším pH je snížena 
účinnost dezinfekce vody.
KNK 4,5 - Kyselinová neutralizační kapacita, dříve CELKOVÁ 
ALKALITA.
  ZNK 8,3 - Zásadová neutralizační kapacita, dříve CELKOVÁ 
ACIDITA.
Konduktivita - Konduktivita (vodivost) vody vyjadřuje koncent-
raci iontově rozpuštěných látek a ukazuje na celkovou minerali-
zaci vody. Limitní hodnota konduktivity činí 125 mS/m.
Zákal - Zákal je způsoben jemně rozptýlenými částicemi ve 
vodě (jílové minerály, vyloučené železo a mangan, bakterie 
apod.). Limitní hodnota zákalu činí 5 ZFn. Její překročení může 
zhoršit vzhledové a chuťové vlastnosti vody a snížit účinnost 
dezinfekce vody.  
Barva - Pitná voda má být bezbarvá. Limitní hodnota barvy 
činí 20 mg Pt/l. Její překročení může být způsobeno např. pří-
tomností huminových látek nebo barevných sloučenin kovů, 
jako jsou železo a mangan. Mléčné zabarvení vody způsobuje 
vzduch rozpuštěný ve vodě.
Chlór - Chlór popř. chlornan sodný se používá pro zajištění zdra-
votní nezávadnosti dodávané pitné vody. Limitní hodnota obsa-
hu volného chlóru v pitné vodě činí 0,3 mg/l.
CHSK-Mn - Chemická spotřeba kyslíku manganistanem drasel-
ným vyjadřuje přítomnost organických látek ve vodě. Limitní 
hodnota CHSK-Mn činí 3 mg/l. Organické znečištění vody může 

být přírodního původu (výluhy z organicky bohatých zemin, 
z  lesa, z  rašelinišť apod.) nebo umělého původu (hnojení). Při 
překročení tohoto parametru by mělo být provedeno vyčištění 
studny a následná dezinfekce.
Železo (Fe) - Železo se ve vodě vyskytuje běžně, vyšší obsah 
bývá v podzemních a kyselejších vodách. Může mít také původ 
v  korozi vodovodního potrubí. Limitní hodnota obsahu železa 
činí 0,2 mg/l. Její překročení je ze zdravotního hlediska neškod-
né, může však zhoršit chuťové vlastnosti vody a způsobit nežá-
doucí zbarvení prádla při praní.
Mangan (Mn) - Mangan ve vodě často doprovází zvýšený ob-
sah železa. Limitní hodnota obsahu manganu činí 0,05 mg/l. Její 
překročení může být opět příčinou zhoršených chuťových vlast-
ností vody a barvení prádla. Zdravotní riziko může nastat až při 
dlouhodobém překračování hodnoty 0,5 mg/l.
Amonné ionty (NH4+) - Amonné ionty jsou produktem roz-
kladu dusíkatých organických látek. Limitní hodnota obsahu 
amonných iontů činí 0,5 mg/l. Její překročení může spolu se zvý-
šenou hodnotou CHSK a zvýšeným obsahem dusitanů signali-
zovat čerstvé fekální znečištění. Vyšší koncentrace amonných 
iontů snižuje účinnost dezinfekce vody.
Dusičnany (NO3-) Dusičnany jsou konečným produktem roz-
kladu dusíkatých organických látek. Jejich hlavním zdrojem jsou 
zemědělská hnojiva a odpadní vody. Limitní hodnota obsahu 
dusičnanů činí 50 mg/l.
Dusičnany jsou nepřímo toxické, protože se ve střevním traktu 
bakteriální činností redukují na dusitany, které způsobují ali-
mentární methemoglobinemii (dusitany se vážou na krevní he-
moglobin za vzniku methemoglobinu, čímž dochází k vnitřnímu 
dušení). Překročení limitní hodnoty je nebezpečné zejména pro 
kojence do 3-4 měsíce věku.
 Dusitany (NO2-) - Dusitany se obvykle vyskytují ve vodě s ne-
dostatkem kyslíku, kde vznikají redukcí dusičnanů. Limitní hod-
nota obsahu dusitanů činí 0,5 mg/l. Dusitany způsobují alimen-
tární methemoglobinemii (viz. dusičnany). Dalším zdravotním 
rizikem dusitanů je jejich přeměna na tzv. nitrosaminy, které 
jsou podezřelé z karcinogenního účinku.
 Tvrdost vody (Ca + Mg) - Tvrdost vody je způsobena převážně 
dvojmocnými kationty vápníku a hořčíku a jako jejich suma se 
také vyjadřuje. Jednotkou tvrdosti vody je mmol/l. Pro přepočet 
platí: 1 mmol/l = 5,6 °N. Limitní hodnoty tvrdosti vody legislativa 
neupravuje, doporučená hodnota činí 2 – 3,5 mmol/l.
Vápník se spolu s hořčíkem dostávají do podzemních vod roz-
pouštěním minerálů z horninového podloží. Jsou významné pro 
chuťové vlastnosti vody. Optimální obsah vápníku v pitné vodě 
je 80 mg/l, optimální obsah hořčíku v pitné vodě je 30 mg/l.
 Stupnice tvrdosti vody:
velmi měkká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0 – 0,70 mmol/l 
měkká . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 0,7 – 1,25 mmol/l 
středně tvrdá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 1,26 – 2,50 mmol/l 
tvrdá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 2,51 – 3,75 mmol/l 
velmi tvrdá . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . > 3,75 mmol/l
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Třiďte odpad, má to smysl! Tento slogan zná téměř každý, ale málokdo ví, co vše se za tímto sloganem skrývá. 
Jak jste na tom Vy? Kdyby se Vás někdo zeptal, proč má třídění odpadů smysl, uměli byste odpovědět?

1. Třídění odpadů je ekologické – kdo třídí odpady, přispívá k ochraně životního prostředí
V čem spočívá ochrana životního prostředí, když třídíme odpady, si ukážeme na velice zjednodušeném život-
ním cyklu sklenice od limonády.
Abychom mohli sklenici vyrobit, je třeba natěžit suroviny pro její výrobu, jako je sklářský písek, dolomit, vápe-
nec, živec atd. K tomu budeme potřebovat stroje a pohonné hmoty, jejichž výroba se také negativně podepi-
suje na životním prostředí, stejně jako těžba výše uvedených surovin.
Dalším krokem je výroba sklenice, která se neobejde bez spalování zemního plynu.  Jen pro srovnání - výroba 
skla z recyklátu tj. z podrceného skla, které občané vytřídí do zelených kontejnerů stojících po obci, vyžaduje 
o 30% méně zemního plynu než výroba skla ze sklářského písku.
Po té, co sklenice poslouží svému účelu, je buď vyhozena do směsného odpadu, nebo do kontejneru na třídě-
ný odpad. Je-li sklenice vyhozena do směsného odpadu, čeká ji uložení na skládku, kde přijde vniveč. Pokud 
se odpady netřídí, dochází k dvojí devastaci přírody! Na jednom místě republiky se ničí krajina těžbou surovi-
ny a na druhém se ničí skládkováním odpadu. 
Odpad, který se vytřídí, se znovu zpracuje na tzv. druhotnou surovinu, ta nahrazuje surovinu primární, která 
se pak nemusí těžit. Tříděním odpadu a jeho následnou recyklací se docílí toho, že se těží méně primárních 
surovin a méně surovin v podobě odpadu se ukládá na skládky. V tomto mechanismu spočívá ochrana život-
ního prostředí.

2. Třídění odpadů se vyplatí – tříděný odpady vychází levněji než směsný netříděný odpad

Nco málo o tídní odpad

Podíváme-li se na tabulku, najdeme zde položku „Svoz odpadu“ a „Odstranění/využití odpadu“.  U tříděného 
odpadu může jeho svoz vycházet i za nulu v případě, že je svoz efektivní tj. nesváží se vzduch (občané šlapou 
PET lahve, rozlepují krabice od mléka). Jak je to možné?
Odpověď je v tomto schématu. Každý kdo uvádí na trh obal, musí obalové společnosti zaplatit za jeho recy-
klaci. Obalová společnost vybrané peníze rozdělí obcím dle množství vytříděných a recyklovaných odpadů, 
čímž obci z velké části (v případě efektivního svozu zcela) hradí náklady spojené se svozem těchto tříděných 
odpadů. 
Co se položky „Odstranění/využití odpadu“ týče, zde jak jsme si již řekli, je tříděný odpad vnímán jako surovina, 
což z něj dělá obchodovatelnou komoditu, za kterou obec neplatí, ale naopak za ni při určitém množství pení-
ze dostává. V případě směsného netříděného odpadu obec zcela platí jak svoz odpadu tak i jeho odstranění!
Komunální odpad se skládá z tříditelných/využitelných odpadů a z odpadů zbytkových/netříditelných. Z prů-
zkumů vyplývá, že tříditelných/využitelných odpadů je v komunálním odpadu až 80%. Spousta obcí a měst 
vytřídí pouze 20% odpadů a zbylých 60% tříditelných/využitelných odpadů skončí na skládce jako směsný 
odpad, za který obec/občané zbytečně platí.
Od roku 2024 nebude možné u nás skládkovat využitelný odpad! Spousta obcí bude nucena zvýšit poplatky 
za svoz odpadů, protože využitelné nevytříděné odpady bude třeba nějakým způsobem zpracovat či energe-
ticky využít, což se negativně promítne do nákladů. Tomuto chceme předejít poctivějším tříděním odpadů.

ZPRÁVY Z OBCE
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Tříděný odpad Netříděný směsný odpad

Svoz odpadu Přispívá obci EKO-KOM Platí obec

Odstranění / využití odpadu Prodá se jako druhotná surovina Platí obec



Chceme, aby se v naší obci lépe třídilo.  Proto jsme 
se rozhodli pro pár vylepšení stávajícího systému 
nakládání s odpady:
1. Třídění odpadů bude transparentnější (každá 
domácnost bude mít svůj odpadový účet,  
kde se budou evidovat obsloužené nádoby popř. 
pytle s tříděným a se směsným odpadem).
2. Třídění odpadů bude zábavnější (bude se soutě-
žit v třídění odpadů).
3. Třídění odpadů bude pohodlnější (každá domác-
nost bude mít možnost třídit do svých pytlů).
4. Platba za odpady bude spravedlivější (kdo třídí 
odpady, měl by platit méně).
Každý bude mít možnost ovlivnit výši svojí platby 
za odpady – vše je založeno na dobrovolnosti (kdo 
chce, může - kdo nechce, nemusí).
Více informací najdete v „Manuálu k programu zod-
povědného nakládání s odpady v obci Strání“, který 
by měla obdržet každá domácnost. O přesném ter-
mínu doručení Vás budeme informovat prostřed-
nictvím rozhlasu.

Vedení obce Strání

Novinky z knihovny
Beletrie:
Zimní moře - Kearsley S.
Touhy - Keleová-Vasilková T.
Aféra v Cornwallu - Fenwick L.
Daleko za obzorem - Watt P. 
Deset přání - Yaksha K.  
Alice - Becker E. 
Ostrov splněných snů - Roberts N. 
Rodinná čest - Ferriss L. 
Dívka ve vlaku - Hawkins P. 
Půlnoční slunce: Krev na sněhu 2 - Nesbø J.  

Dětská literatura:
Cestovací pohádky - Bešťáková E.
Ostrov pokladů - Owen S.  
Motýlí klub - Wilsonová J.  
Víla jahůdka - Dahle S. 
Záhada školní půdy - Pospíšilová Z. 

Naučná literatura:
Rychlé večeře (Apetit)
Příběhy dvanácti měsíčků - Krček J.  
Ve stopách Vikingů - Mára J. 
Mámo, táto, cvičte se mnou! - Volná K. 

Tereza Mimochodková, knihovnice

KNIHOVNA A ICZPRÁVY Z OBCE
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Prezentace Obce Strání 
a Mikroregionu Bílé Karpaty
O víkendu 4. a 5. června se naše obec zapojila do akce 
celého Regionu Slovácko „Víkend otevřených pa-
mátkových domku“. Všichni znáte náš ŠTRBÁKOVEC 
a právě ten jsme otevřeli pro zájemce z řad veřejnos-
ti. V sobotu i v neděli bylo otevřeno od 9 do 17hod. 
Návštěvníky objektem provedly slečny Izabela a Te-
reza, které uměly zasvědceně popovídat o historii 
i současném využití Štrbákovce, za což jim děkuji. 
Štrbákovec spolu se sousedním stavením navštívilo 
o tomto víkendu více než 50 návštěvníků, z toho 1/3 
přespolních.

Informuji z infocentra
Po delší, mateřské, odmlce se vám opět hlásím 
z  infocentra Strání-Květná. Potřebujete poradit 
s  výletem do okolí, nevíte, kam vzít své známé, co 
dorazí na prázdniny? Chybí vám mapa - turistická, 
cyklo? Chcete potěšit děti, vnuky hezkým tričkem 
z prázdnin ve Strání? Hledáte stylový dárek z regionu 
- straňanský hrníček, trička s logem Strání, puzzle, 
magnetka, reflexní páska, CD místních folkloristů, 
nebo jen papírová dárková taška Strání, či pohlednice 
(více než 15 druhů)... to a ještě více najdete po celé 
léto u nás v „Íčku“ v půdní vestavbě ZŠ Strání. Stavte 
se, i když potřebujete něco oskenovat, zpracovat 
graficky, vytvořit pozvánku na oslavu, vytisknout 
dokumenty, či fotky. 
JSME TU NEJEN PRO PŘESPOLNÍ TURISTY, ALE I PRO 
VÁS - MÍSTNÍ SPOLUOBČANY!

KNIHOVNA A IC
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Bílokarpatské slavnosti 
Bílokarpatské slavnosti v Uherském Brodě jsou také již 
tradiční akcí, na které se jako Mikroregion Bílé Karpaty 
prezentujeme a lákáme na kulturu a přírodu do obcí 
pod Javořinou a Lopeníkem. Letos tomu nebylo 
jinak. V neděli 12. června 2016 odpoledne jsme na 
uherskobrodském náměstí oslovili a potěšili stovky 
návštěvníků ochutnávkou lopenické slaniny, slivovičky, 
lopenické bylinné i dolněmčanských vdolečků. Nabídli 
jsme mapy, letáčky i informace o kouzelných místech 
Bílých Karpat, které stojí za viděnou. Tetinky ze sousední 
Březové, které si říkají „Babulky“ nabízeli ochutnávku 
tradičního pokrmu, který na místě vařily - trhané šišky 
s mákem, ořechy nebo naslano s tvarohem! Musím 
říct, že se jim šišky moc povedly a byla o ně téměř 
rvačka. Tímto jim děkuji za milou spolupráci s našim 
mikroregionem.

Setkání Mikroregionu  
Na pátek 17. června 2016 letos připadl termín konání 
„Setkání zastupitelů obcí Mikroregionu Bílé Karapty“. 
V podvečer přivezl autobus zastupitele všech obcí 
do malebné kopaničárské dědinky Vápenic, kde se 
v  místní staré škole toto setkání konalo. Starostka 
obce paní Anna Kubáníková přivítala starosty, 
zastupitele i vzácné hosty mezi nimiž nechyběli páni 
poslaneci Petr Gazdík a Ondřej Benešík. Předseda 
mikroregionu p. František Hajdůch seznámil přítomné 
s  činností, projekty a plány mikroregionu Bílé 
Karpaty. Byl promítnut nový, velmi zdařilý, dokument 
pořízený z leteckých záběrů dronem na všechny obce 
mikroregionu a proběhly propagační prezentace 
všech obcí a pozvánky na akce v okolí. Kulturní 
program zajistili tanečníci a cimbálovka FS Kopaničár 
a večerem nás provázeli místní heligonkáři v čele 
s místní paní starostkou a panem farářem. Děkujeme 
všem našim straňanským zastupitelům, kteří svou 
účastí tuto akci podpořili, také si vážíme účasti obou 
paní ředitelek ZŠ a ZUŠ Strání a MŠ Strání. Za rok, zase 
v jiné z obcí Bílých Karpat, na viděnou.

Barbora Macková

KNIHOVNA A IC
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Po�ární poplach
V pátek 22. 4. 2016 proběhl v ZŠ a ZUŠ Strání nácvik 
požárního poplachu. Ve cvičné kuchyňce vypukl po-
žár, kvůli kterému byli evakuováni všichni žáci a za-
městnanci školy. 
Při poplachu byl simulovaně zraněn jeden žák. Po-
sléze byl vynesen na nosítkách a ošetřen členy Dob-
rovolného hasičského sboru ze Strání a předán zdra-
votníkovi školy. Při evakuaci došlo také k simulované 
ztrátě jednoho žáka. Ten byl hledán hasiči i policií a 
nakonec nalezen ve třídě, kde se ukryl pod lavici. 
Vedení školy děkuje členům Hasičského záchranné-
ho sboru z Uherského Brodu i ze Strání a Policii ČR za 
rychlou a pohotovou akci, která posloužila všem jako 
názorná ukázka možného zásahu při opravdovém 
neštěstí.

  Jana Jančová

Uklime behy potok
Škola se v rámci Dne Země zapojila do projektu „Ukliď-
me Česko“. Cílem akce bylo uklidit břehy potoků a za-
značit černé skládky. Do  akce se zapojilo celkem 130 
žáků a učitelů ze ZŠ a ZUŠ Strání a jeden dobrovolník 
z řad občanů. Celkem jsme nasbírali 36 pytlů odpadu, 
jejichž úklid provedli zaměstnanci obce Strání. Černé 
skládky byly zaznačeny do mapy a předány na místní 
hospodářství a starostovi obce. Děkujeme všem, kteří 
se akce zúčastnili.

Iva Stupková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Popáli jsme maminkám
Dne 15. 5. 2016 se uskutečnila ve velké tělocvičně 
ZŠ a ZUŠ školní akademie pořádaná ke Dni matek. 
Žáci pod vedením svých učitelů pečlivě nacvičovali 
program pro své maminky. Proto patří všem obrov-
ský dík, protože každý se úkolu ujal velmi svědomitě 
a zodpovědně.
Terezka Končitíková a Saša Fiala z deváté třídy nás 
vzorně provázeli celým programem. Děti z první třídy 
maminkám popřály básničkami a tanečky, zaposlou-
chali jsme se také do vítězných básní recitační soutě-
že jednotlivých kategorií, 3.A si postěžovala na naši 
mládež a 3.B prozradila, jak je to opravdu s našimi 
příjmeními. Na začátku programu se také tancovalo: 
lidové tance předvedly děti z Javorinky – do kroku jim 
hrála dětská cimbálová muzika. Páťáci všem ukázali, 
jak se správně hraje fotbal a hokej. Moderně zatanči-
ly děti z Tanečního oboru ZUŠ. Na závěr zazpíval ma-
minkám Sboreček. Věříme, že připravený program se 
všem líbil. Pro maminky a babičky byl připraven s lás-
kou a s velkou snahou předvést vše co nejlépe.
Velké poděkování patří vybraným žákům devátých 
a osmých tříd, protože s velkou ochotou pomáhali 
chystat nářadí a mikrofony během celého předsta-
vení. Jiní zase ochotně a s velkou snahou pomáhali 
v zákulisí. Je nutné poděkovat SRPDŠ za zajištěné ob-
čerstvení vystupujícím dětem. Děkujeme zvukařům 
Ing. Jiřímu Novákovi a jeho synu Jirkovi za výborné 
ozvučení a osvětlení nejen na nedělním představení, 
ale také na generální zkoušce konané ve čtvrtek 12. 5. 
2016. Nemalé poděkování patří všem rodičům, kteří 
se akademie pořádané ke Dni matek zúčastnili.

     Zdenka Davidová

Branný den
Vojenský historický klub – Východní fronta ze Strání 
přichystal na pátek 10. 6. 2016 pro naše žáky branný 
den. Na deseti stanovištích si žáci ověřili, jak umí há-
zet granátem, střílet ze vzduchovky, zacházet s  ply-
novou maskou, přepravit zraněného, přejít po laně 
přes potok, zacházet s detektorem kovu a své znalosti 
z botaniky, zoologie, topografie a zdravovědy. Vítězo-
vé mladší (4. a 5. ročník), starší (6. a 7. ročník) a nejstar-
ší kategorie (8. a 9. ročník) byli odměněni medailemi. 
I když vyhráli jen ti nejrychlejší, odnášejí si všichni 
zážitky z krásně prožitého dopoledne. Děkujeme čle-
nům VHK za organizaci a čas, který věnovali našim 
žákům. 

Jana Jančová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Sportujeme…
Ani druhé pololetí tohoto školního roku jsme nezahá-
leli. Ve středu 9. 3. se žáci 1. stupně zúčastnili atletické 
halové olympiády v Uherském Hradišti. Jednotliv-
ci soutěžili ve čtyřech disciplínách: hodu kriketovým 
míčkem, běhu na 30m, vytrvalostním běhu a skoku 
z místa. Z této olympiády v konkurenci 15 škol jsme si 
přivezli 2 umístění: 1.  místo v hodu Radim Zámečník 
5. B a 3. místo ve skoku z místa  Adam Želibabka 4. B. 
Některým uniklo vítězství jen o vlásek.
23. března 2016 se chlapci z 9. třídy utkaly s dalšími 
sedmi družstvy z okolních škol ve volejbale. Všem žá-
kům patří pochvala za pěknou reprezentaci školy.
Již 7. 4. 2016 jsme se do Bojkovic vypravili znovu. 
Žáci 4. a 5. ročníku si vyzkoušeli napínavou atmosfé-
ru okresního kola ve vybíjené. V celkovém počtu 12 
smíšených družstev se umístili na krásném 3. místě.
V  úterý 26. 4. 2016 se žáci 4. a 5. ročníku zúčastnili 
spolu s  dalšími 11 týmy okrskového kola McDonal-
d´s Cupu. Díky vynikajícím výkonům, které obdivova-
li i učitelé a trenéři jiných škol, postoupili z  1. místa 
dále do okresního kola v Uherském Hradišti. Zde opět 
předvedli velmi pěkný fotbal a umístili se na bohužel 
nepostupovém, ale přesto ceněném 2. místě. Ve čtvr-
tek 28. 4. 2016 se McDonald´s Cupu zúčastnili i žáci 
1. – 3. ročníku. Předvedli také velice pěkný fotbal a 
díky svým výkonům se umístili na 3., nepostupovém 
místě.
Ve středu 11. 5. 2016 se v rámci TV vydali žáci 8. a 9. tří-
dy na turistický výšlap na Vápenky. Počasí nám přá-
lo, těm, kteří byli hladoví, jídlo chutnalo, trasu zvládli 
všichni a domů jsme se vrátili příjemně unavení.

17. 5. 2016 jsme se vydali poměřit své atletické schop-
nosti na okresní kolo soutěže Atletický čtyřboj. Sou-
těžila čtyři družstva – vždy jedno v  každé kategorii. 
I když se ani jedno z  našich družstev neumístilo na 
stupních vítězů, podali žáci velmi pěkné výkony.
Poslední květnový den patřil atletice. Vždy nejši-
kovnější kluk a holka v běhu na 60m a ve své zada-
né technické disciplíně poměřili své síly s dalšími 19 
družstvy z 15 škol v soutěži O pohár starosty Uher-
ského Brodu. V obrovské konkurenci těch nejlepších 
na Uherskobrodsku se nám podařilo získat 2 zlaté a 
jednu stříbrnou medaili: 1. místo v  hodu plným mí-
čem Filip Pavlovič z 3. B, 1. místo v běhu na 60m Adam 
Želibabka ze 4. B, 2. místo v běhu na 60m Anita Kobin-
gerová ze 4. A.

Fotografie z akcí si můžete prohlédnout na webových 
stránkách naší školy. wwwzsstrani.cz      

Libuše Želibabková

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Spolené poznávání 
Zlínska a Trenínska 
aplikací twinningu a ICT
Ve školním roce 2015/2016 probíhal v Základní ško-
le a Základní umělecké škole Strání a Základní škole 
s  mateřskou školou Podolie pátý rok udržitelnosti 
projektu. 
Žáci zpracovávali prezentace na téma „Životní pro-
středí a trvale udržitelný rozvoj Zlínska a Trenčínska. 
Téma zpracovávali žáci sedmých ročníků, a to 33 žáků 
ve Strání a 17 žáků v Podoliu. 
Výstupem udržitelnosti projektu bylo společné setká-
ní žáků a učitelů 26. 5. 2016 v Podoliu a 27. 5. 2016 
ve Strání. Žáci společně navštívili v Piešťanech starou 
elektrárnu, ve Strání odehráli turnaj ve fotbale a pro-
hlédli si novou čističku odpadních vod.

Iva Stupková

ZŠ a ZUŠ Strání by uvítala 
schopného a ochotného trenéra,

 který by ve školním roce 2016/2017 
vedl kroužek florbalu. 

Případní zájemci se mohou 
přihlásit v září.

Po�ární poplach ve školkách
Velmi zajímavou akci si pro děti připravili místní 
hasiči. 1. 6. 2016  byl ve školkách vyhlášen požární 
poplach. Hasiči přijeli do školky s  houkáním siré-
ny, v budově vyhlásili poplach a děti s učitelkami 
v  klidu společně opustily budovu. Hasiči násled-
ně „uhasili požár“, prohlédly budovu a ukončili 
akci. Vše měl pod kontrolou velitel zásahu p. Petr 
Dzurák. 
Potom si děti mohly prohlédnout hasičské auto 
a  vyzkoušet menší hasičskou stříkačku. S  tou vel-
kou stříkačkou vykouzlil p. Dzurák nádhernou 
duhu. 
A protože hasiči musí mít sílu, vyzkoušely si někte-
ré děti, kolik síly mají ony a s velitelem zásahu se 
utkaly v „páce“. Hádejte, kdo vyhrál. 
Na Den dětí jsme díky hasičům měli moc zajímavé 
dopoledne. Ještě jednou jim děkujeme a těšíme se 
na příští setkání. 

 Jarmila Zetíková
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Obchod Albert vyhlásil soutěž „Zdravá 5“ se zaměře-
ním na přípravu nápaditých, zdravých a přitom jed-
noduchých a finančně nenáročných svačin. 
Do této soutěže jsme se zapojili i my – rodiče a děti  
mateřské školy Strání i Květné. Ve školkách  8 týmů 
připravovalo chutné, zdravé a nápadité svačinky. Re-
cepty a fotografie jsme poslali k posouzení odborné 
porotě do Prahy. Z našich školek byly vybrány 4 týmy,  
pro které  se hlasovalo  přes internet. Hlasování bylo 
do poslední chvíle velmi napínavé. Pak přišla obrov-
ská radost – v  kategorii Mateřských škol za Zlínský 
kraj vyhrála Sluníčka z Mateřské školy Strání, Květná 
ve složení Verunka Janošíková, Marička Paulínová a 
Jiříček Králík. 
A jelo se do Prahy! V sobotu 28. 5. 2016 se v Praze ko-
nalo celostátní finále  „Zdravá 5“. Naše Sluníčka muse-
la velmi časně vstávat, aby se svými rodiči do Prahy 
dorazila včas. I přes velkou únavu se děti dokázaly 
soustředit na práci a z osmi týmů z celé republiky do-
sáhly ve své kategorii na nejvyšší metu – ZVÍTĚZILY. 
K  tomuto vítězství Verunce, Maričce i Jiříčkovi moc 
gratulujeme. Máme z nich velkou radost. Jejich rodi-
čům děkujeme za obětavost při zapojení se do soutě-
že v místním kole a hlavně při přípravě a účasti v celo-
státním finále v Praze. 
Vítězové každé kategorie dostali za odměnu víkendo-
vý pobyt v Ekocentru  Orlov u Příbrami.  3. 6. až 5. 6. 
byl pro děti a jejich rodiče připraven bohatý program. 
Děti se domů  vrátily se spoustou zážitků, o kterých 
nám ve školce vyprávěly. 
Fotografie a videa z  jednotlivých kol soutěže 
i  z  víkendového pobytu si můžete prohlédnout na 
www. msstrani.cz 
Po návratu z  Prahy jsme dětem gratulovali i my ve 
školce. A velkou gratulaci si pro ně přichystal i pan 
starosta. V pondělí 27. 6. 2016 pozval starosta Obce 
Strání p. Antonín Popelka Verunku, Maričku i Jiříčka a 
jejich rodiče na Obecní úřad, kde jim osobně poděko-
val za účast v celostátní coolinářské soutěži a pogra-
tuloval k  vítězství. Děti také obdržely od p. starosty 
dárečky. Při krátké besedě vyprávěly o soutěži a také 
o pobytu na ekofarmě Orlov. Na závěr se všichni spo-
lečně vyfotili a děti zazpívaly p. starostovi písničku. 

 Jarmila Zetíková

Coolinaení s Albertem - sout� „Zdravá 5“
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Výlet do Modré
A je tu konec školního roku. Jede se na výlet! Tento-
krát jeli Mravenečci, Včeličky a Berušky do Modré u 
Velehradu. V  areálu „Živá voda“ jsme poznávali zví-
řata, která žijí u vody i ve vodě. Velkým zážitkem pro 
děti byl pobyt v tunelu pod rybníkem. Děti mohly po-
zorovat různé ryby, např. kapra, jesetera, okouna, vizu 
velkou aj. Přes sklo zamávaly na potápěče, který jim 
připlaval ukázat raka. 
Ve velkém akváriu si děti prohlédly želvy, mohly si je 
také pohladit. Pro nevidomé je zde připravena ukáz-
ka ryb v 3D provedení. Děti mohly zkoumat ryby na 
stěnách hmatem.  
U rybníka jsme pozorovali vážky a jiné vodní živoči-
chy a  rostliny.
Následovala prohlídka Archeoskanzenu. Právě zde 
probíhal Týden Velké Moravy. Pro děti MŠ zde byly 
připraveny různé ukázky ze života lidí Velké Moravy. 
Viděli jsem dobové oblečení, zkusili jme si mlít obilí 
mezi kameny. Prohlédli jsme si obydlí lidí z této doby. 
Dalším dobrodružstvím pro děti byl pobyt v bludišti. 
Všechny děti našly cestu ven a mohli jsme se spoko-
jeně vrátit domů.   

                                                                            Jarmila Zetíková

Vycházka 
na mysliveckou chatu.
Již podruhé jsme s dětmi mohli navštívit mysliveckou 
chatu v Jablonicích. Tentokrát jsme si naplánovali vý-
let na celý den. Malé děti odvezli do lesa místní Hasi-
či, starší děti zvládly cestu pěšky. A hned na začátku 
měly odměnu. Od  p. Vintra – TCV -  dostaly ledňáček. 
Osvěžení v horkém dnu přišlo vhod. P. Vintrovi moc 
děkujeme. 
Na chatu jsme přicházeli postupně. Páni myslivci nás 
už očekávali a měli pro nás přichystané občerstvení – 
opečené špekáčky s chlebem a na žízeň Fruko. 
Následovalo absolvování naučné stezky, na které děti 
plnily různé úkoly. Poznávaly vycpaná zvířata, roze-
znávaly zvuky vábniček, určovaly, co nepatří do lesa, 
přiřazovaly ke zvířatům paroží, házely šiškou na cíl. 
Všechny úkoly byly zdárně splněny. 
Paní kuchařky uvařily „bažantí“ polévku, ale Milánkovi 
se nějak nezdála, protože v ní nenašel žádné peří! 
A po obědě na kutě. Malé děti do chaty, velké na deky 
„pod širák“. 
Po svačině jsme ještě hledali poklady a naštěstí všech-
ny našli. A už byl čas k návratu. Malé děti zase autem, 
velké pěšky. 
Byl to moc krásně prožitý den a my děkujeme hasičům 
za odvoz dětí a myslivcům p. Guričovi, p. Popelkovi, 
p. Janigovi a jeho paní – tetě Slávce, p. Štajnerovi, p. 
Motolovi, p. Bruštíkovi a jeho paní Barunce a celému 
Mysliveckému spolku Javorina za špekáčky, Fruka, za 
přípravu naučné stezky a za to, že jsme mohli strávit 
velmi příjemný den na jejich chatě. 
Těšíme se na další spolupráci. 
Děti a zaměstnanci MŠ Strání a Květné.

Jarmilla Zetíková
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Podkování
Děkujeme všem rodičům, sponzorům, příznivcům 
školy za velmi obětavou spolupráci v  tomto škol-
ním roce. Velké poděkování patří také našim hasi-
čům a  myslivcům, kteří nám každoročně ochotně 
pomáhají. 
Prázdniny plné sluníčka a pohody přejí zaměstnanci 
obou mateřských škol. 

Jana Bruštíková

My jsme malí zahradníci. 
Využili jsme nabídky agentury „Lena Banszel Freyová“ 
a objednali výukový program pro rodiče a děti „My 
jsme malí zahradníci“. 
Program se uskutečnil odpoledne 16. 5. 2016 na za-
hradě MŠ ve Strání. Od začátku nás provázela trošku 
smůla. P. Freyová přijela kvůli dopravní zácpě o něko-
lik minut opožděně, ale o to s větším zápalem začalo 
tančení, písničky a hry o kytičkách a zahradě. S dět-
mi jí pomáhaly tři slečny pomocnice. Děti byly velmi 
veselé ale sluníčko se nesmálo. Schovalo se za mrak 
a  začalo pršet. Následoval rychlý přesun do jídelny, 
kde se pokračovalo ve hrách. A to už se usmívalo i slu-
níčko a my jsme mohli zase na zahradu. 
Tam jsme pokračovali v  sázení. Děti ze Strání sadily 
květiny, zeleninu a bylinky do vyvýšených záhonků, 
děti ze Květné do přenosných kontejnerů. 
Během tohoto odpoledne si děti společně s  rodiči 
zazpívaly, zatančily a dozvěděly se i něco zajímavého 
o rostlinkách.  

Jarmila Zetíková

Fotbalisté míí 
do krajského peboru
Fotbalové jaro skončilo. Hráči si léčí utržené šrámy 
a  dopřávají zasloužený odpočinek. Všechny naše 
družstva dohrála svá mistrovská utkání v  soutěžích. 
Straňanský fotbal zažívá hojné roky. Ukončená sezó-
na je pro straňanský fotbal v pravdě historická. Hráči 
1. mužstva postoupili do krajského přeboru Zlínské-
ho kraje!! Tento výsledek bude navždy zapsán v kro-
nice straňanského fotbalu, jehož počátek se datuje do 
roku 1928, zlatým písmem.  Postup do „župy“, jak se 
soutěži mezi fandy dříve říkávalo, je zdá se zatím ne-
doceněný a až časový odstup nám zhodnotí úspěch, 
kterého bylo dosaženo. Parta hráčů soustředěná ko-
lem Jaru Gardiána, Patrika Frühaufa a Tondu Popel-
ku dosáhla tohoto historického milníku. Při vší úctě 
k předchozím generacím hráčů, straňanský fotbal za-
žívá nejúspěšnější období ve své éře. Ale straňanský 
fotbal není jen 1. mužstvo. Je potřeba z  toho místa 
veřejnost seznámit i s činností ostatních mužstev. 
Klub FC Strání má celkem 7 družstev – ml. a starší pří-
pravku, mladší a starší žáky, dorostenecké družstvo, 
B tým a A tým. Takovou základnou na okrese se ne-
může moc klubů pochlubit. Organizace klubu v tom-
to rozsahu klade docela nároky na dobrou organizaci 
a chod klubu. Klub má celkem k  dnešnímu dni 211 
členů, z toho je 114 mládež do 18 let.
Naše „B“ mužstvo složené z  našich odchovanců po 
zlepšených jarních výkonech nakonec skončilo na 5. 
místě v okresní soutěži sk. B. Ztrátu z ospalého začát-
ku soutěže už se nepodařilo dohnat. Jaro je příslib, že 
v nadcházející sezóně může družstvo reálně pomýš-
let na postup do Okresního přeboru. Při zodpověd-
ném přístupu hráčů a spolupráci s „A“ týmem to není 
nereálný cíl. Takže tady je pro hochy výzva.. 
Družstvo dorostenců, což je mix našich kluků doplně-
né o naše odchovance z Březové, skončilo ve své kraj-
ské soutěži – na pátém místě a potvrzovalo slušnou 
výkonnost na soupeřových i domácím hřišti. Nějaké 
talenty, kteří by se mohli při dobrém přístupu časem 
objevit v kategorii mužů, tam zcela jistě jsou. Bude zá-
ležet jen na nich, jak s tím naloží.
Určitě bychom si všichni přáli, aby hoši, kteří mají 
fotbal rádi, na sobě pracovali, zlepšovali se a někteří 
z nich se pak mohli objevit v našich dospělých týmech.
Družstva žáků také nezklamala. Mladším žákům se 
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dařilo lépe, v  kategorii starších tomu bylo o něco 
hůře. Důležité pro nadcházející sezónu je, že se stáva-
jící soutěže podařilo uhájit i na příští sezónu, a tak se 
mohou i další ročníky konfrontovat s kvalitními sou-
peři ve své kategorii.
Týmy přípravek s  početnou členskou základnou 
a vzorným zájmem ze strany rodičů (tatínků ale i ma-
minek) dokazovala a dokazují, že se ve straňanské 
kotlině rodí pořád výborní fotbalisté a talenti. Starší 
přípravka svou soutěž Okresní přebor vyhrála s pře-
svědčivým skóre. 
Opět patří poděkování z tohoto místa zejména trené-
rům mládeže Janu Audymu (doufáme, že „výhružky“ 
o tom, že končí, nebere vážně :-), Radku Janigovi, Igo-
ru Lancůchovi, Pavlu Tothovi, Vašku Havlíkovi a Peteru 
Dubovému za jejich úsilí, obětavost a nadšení, kdy se 
na úkor svého volného času věnují naší mládeži. Sna-
hou klubu je, aby byly těmto dobrovolným činovní-
kům vytvářeny v rámci možností lepší podmínky, než 
tomu bývalo dříve. Pro informaci fanouškovské veřej-
nosti, pěti našim trenérům bylo umožněno v této se-
zóně absolvování a získání trenérské licence „C“. 

Naše mládežnická družstva se zúčastňují v  mezido-
bí přátelských zápasů a turnajů atd. Na tomto poli je 
v klubu stále co zlepšovat a na čem pracovat. Tímto 
bychom rádi oslovili zájemce milující sport, fotbal 
a vztah k mládeži, aby se přihlásili a nám v této práci 
pomohli. Je potřeba, aby se nám z nastávajících ge-
nerací mladých fotbalistů dařilo lépe zúročovat jejich 
talent, po přechodu do starších kategorií.
Ne všem se mohou nesporné úspěchy straňanského 
fotbalu zamlouvat, vždy se najdou škarohlídi a kritici 
poměrů. Ale konstruktivní, dobře míněná kritika, má 
pro nás též své místo a vnímáme ji. Stojí za povšim-
nutí, že fanouškovská obec nám začíná lehce řídnout, 
takže je na hráčích, aby je svými výkony na hřiště ve 
větším množství v  nové atraktivní soutěži  přilákali 
a diváci byli zase našim 12 hráčem. Straňanský fotbal 
dělá své obci dobrou reklamu a vydobyl si uznání a re-
spekt v regionálním prostředí. Vždyť patří mezi 4 nej-
lépe umístěné kluby na okrese Uh. Hradiště.  Tímto 
Vás všechny srdečně zveme na podzimní fotbalovou 
sezónu za novými sportovními zážitky.

Josef Šidlo, člen výboru FC Strání
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Tým HC LEV Strání po skvělé jízdě letošním ročníkem 
amatérské hokejové ligy AHL získal celkově stříbrné 
medaile za vynikající 2. místo, když nebyl daleko od 
zisku poháru pro Mistra AHL.

Základní část:
Celá sezóna AHL 2015/2016 se nesla v duchu perfekt-
ních týmových výkonů našich borců, když se nám po-
vedl start do soutěže a prakticky celou základní část 
jsme předváděli vyrovnané výkony bez větších výky-
vů. Neustále jsme se pohybovali na špici tabulky, kde 
jsme bojovali o umístění na 1. pozici po základní čás-
ti, která čítala celkem 13 zápasů. Nakonec po jediné 
porážce v  posledním kole jsme vinou horšího skóre 
skončili na 2 místě. Přesto zisk 2. místa v tabulce po 
základní části byl pro nás příjemným překvapením. 
Postoupili jsme mezi 8 nejlepších týmů do vyřazovací 
části.

PLAY OFF:
Pokora, bojovnost, obětavost a hlavně straňanské sr-
díčko nás hnalo ve vyřazovací části Play OFF za naším 
snem. Jsme rádi, že naše výkony se nám podařilo do-
stat na hranice svých možností právě v Play OFF, kdy 
jsme postupně vyřadili ve čtvrtfinále po dvou vítěz-

stvích velmi nebezpečnou Suchou Loz a v semifinále 
se nám podařilo oplatit loňské vyřazení Plamenům ze 
Vnorov, kdy jsme tuto sérii otočili v náš prospěch díky 
vynikajícímu výkonu v odvetném utkání.
Finálový zápas se Žraloky z Mistřic byl vyvrcholením 
a  třešničkou na dortu už za tak velmi povedenou 
sezónou. Tento zápas jsme i po perfektním a kolek-
tivním výkonu velmi nešťastně prohráli 2:3 až v sa-
mostatných nájezdech. Přesto jsme z ledu odcházeli 
s hlavami nahoře a za bouřlivého potlesku několika 
stovek fanoušků ze Strání. Zažít takovou atmosféru 
na zimním stadionu byl ten nejkrásnější dárek pro nás 
hokejisty za celoroční úsilí a vynikající přístup k ho-
keji!  Celý tým šlapal ve vynikajícím tempu po celou 
sezónu - od brankáře přes hráče v poli až po trenéry 
a vedoucího mužstva Karla Gryca.
Jsme rádi a právem hrdí na to, že náš tým tvoří drtivá 
většina rodilých Straňanů a tým je doplněn o něko-
lik kluků ze sousedního Slovenska, což je určitě svým 
způsobem v soutěži AHL velká výjimka, kdy je tým 
tvořen hlavně hráči pouze jedné vesnice! Patriotis-
mus ke Strání nás všechny spojuje a stmeluje v jeden 
vynikající kolektiv, který táhne za společný provaz 
a snaží se ve svém volném čase bavit sebe i straňan-
skou veřejnost.

Straanští hokejisté za�ili vynikající sezónu a bavili diváky
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Koupališt DTJ Kvtná 
Provozovatel:
Dělnická tělovýchovná jednota Květná
ul. Slovenská 440, 687 66 Květná, IČO: 65325648

Otvírací doba - červen , září           
Pondělí - Pátek     14:00 - 18:00
Sobota - Neděle     9:00 - 18:00

Otvírací doba - červenec , srpen          
Pondělí - Neděle    9:00 - 19:00

Vstupné: 
děti do 6 roků a občané nad 70 let   - zdarma
mládež od 7 let do 15 let - celodenní 30Kč (1,20 €) 
                                                 - od 16:00 h. 15Kč (0,60 €)
dospělí od 16 let do 70 let - celodenní 60Kč (2,40 €)                   
                                                    - od 16:00 h. 30Kč (1,20 €)

Pronájem beachového hřiště:   
základní sazba - 1 hodina 100Kč (4,0 €) a každou za-
počatou půlhodinu 50Kč (2,0 €) 
půjčení míče na beach - 20Kč (0,80 €)

Při platbách v EU bude brán kurz 1 € = 25 Kč (systém 
stejný jako u obchodních řetězců typu Kaufland, In-
terspare, ... )

V časech od 8:00 do 9:00 a od 19:00 do 22:00
 je možné si bazén pronajmout k soukromým účelům. 
Cena 600,- Kč (24,0 €)/hod. (základní cena bez atrakcí 
a osvětlení )

Provozovna: 
Koupaliště DTJ Květná, ul. Ořechová, 687 66 Květná

Vedoucí občerstvení:  
Blažena Zderčíková - mobil:  +420 724 344 646
Správce koupaliště: 
Daniel Sedlecký - mobil:  +420 605 548 853

Při celodenní nepřízni počasí, déšť nebo chladno 
(teplota do cca 18 °C)  zavřeno!

Kdybychom měli hodnotit sezónu celkově, tak pro 
úspěšnou práci a působení našeho týmu byly splněny 
oba základní cíle, se kterými jsme vstupovali do naší 
druhé sezóny AHL. A to jak sportovní úspěch a hra ce-
lého týmu, tak se nám podařilo přitáhnout do hlediš-
tě další nové diváky ze Strání. Divácké návštěvy měly 
vzrůstající tendenci v porovnání s předchozí sezónou, 
za což jsme byli velmi rádi. Zájem o naše zápasy byl 
i pro nás hráče velkým a příjemným překvapením a 
měl vliv i na naše výkony. Díky velmi dobře zvládnuté 
komunikaci a přístupu k fanouškům se nám podařilo 
získat zájem široké straňanské veřejnosti, za což jsme 
velmi rádi a je to pro nás i částečně závazek do bu-
doucna. Podařilo se nám oslovovat nové fandy přes 
webové a facebookové stránky. Vypravováním zájez-
dů pro naše fans z  klubového rozpočtu anebo spo-
lečné setkáváním hráčů s  fandy se vzájemné pouto 
pouze upevňovalo.
Do hlediště si pravidelně nacházelo cestu několik sto-
vek fandů a to například i z řad rodin s dětmi, školáků, 
důchodců a mnoho dalších fanouškovských skupin, 
kdy návštěvy gradovaly v nezapomenutelném tažení 
letošního Play OFF 2016. Straňané nám vytvořili pra-
vou hokejovou atmosféru, před kterou bylo radost 
hrát, a za to jim patří velké díky. Budeme se proto na-
dále snažit v našich sportovních aktivitách pokračo-
vat a to jak na ledě, tak i mimo led tak aby hokejový 
fanda měl ten nejlepší servis v rámci našich možností. 
V neposlední řadě je nutné poděkovat našim hlavním 
partnerům a sponzorům a to hlavně firmě RJ Group 
a Obci Strání za finanční podporu v uplynulé sezóně, 
bez které by amatérský hokejový klub v obci nemohl 
existovat. Díky patří také Nadaci SYNOT za finanční 
podporu, ale také například hasičům ze Strání za je-
jich pomoc při pořádání zájezdů na hokejová utkání 
v letošním Play OFF. 
Pro další informace nás sledujte na webových a face-
bookových stránkách (www. hcstrani.sklub.cz; face-
book.com/HC-Strání), kde Vás pravidelně informu-
jeme o dění v našem sportovním klubu a přinášíme 
aktuální informace.
Věříme, že v  nadcházející sezóně všichni společně 
zapíšeme další krásnou hokejovou kapitolu našeho 
amatérského hokejového týmu ze Strání.

Máme rádi Strání, máme rádi hokej!
Váš tým HC Strání
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Dlnická tlovýchovná jednota (DTJ)
- tenisový klub Kvtná (TKK) informuje:          
Výsledky soutěžních tenisových utkání - dospělí. 
1. kolo: NTC Kyjov - DTJ TKK -  6:3
2. kolo: DTJ TKK - TK Slovácko z.s. - 5:4
3. kolo: DTJ TKK - TCV Strání ,,C,, - tolik očekávané derby dvou domácích klubů žel bohu neproběhlo, 
               TCV Strání se nečekaně odhlásilo ze soutěže 
4. kolo: TK Kunovice - DTJ TKK - 9:0
5. kolo: DTJ TKK - TJ Sokol Bojkovice - 4:5
Do konečného výčtu soutěže zbývá ještě odehrát dva zápasy a to:
6. kolo: TK Fatra Napajedla - DTJ TKK 
7. kolo: DTJ TKK - TK TC Holešov     

Po delší odmlce jsme do soutěže přihlásili i mladé tenisty našeho klubu, žáky do 12 let.
Tato soutěž je pro začínající adepty tenisu - mladší žáky - 4+0 - modrá skupina, kde startují chlapci i děvčata 
bez rozdílu proti sobě podle soupisky, která určuje jejich výkonnost v klubu. Děti odehrají v zápase celkem 
šest utkání - čtyři singly a dva debly.
Výsledky: 
1. kolo: TCV Strání - DTJ TKK - 4:2 - toto utkání bude mít ještě zřejmě dohru u ,,stolu,, ..za TCV Strání nastoupila 
žačka ročníku 2003, tedy starší žačka.
2. kolo: DTJ TKK - TK Velké Bílovice - 4:2
3. kolo: DTJ TKK - Tenis Slovácko z.s. - 1:5
Zbývá ještě odehrát utkání TC Bzenec - DTJ TKK        

V měsíci dubnu jsme uskutečnili nábor dětí do tenisového klubu. Celkem se přihlásilo 5 chlapců a 11 děvčat ve 
věku 7-13 let. Ze Strání 1 chlapec a 5 děvčat a z blízkého  Mor. Lieskového a Šanců 6 děvčat a 4 chlapci.  Celkem 
v současnosti navštěvuje tenisovou školu 26 dětí.    

SPORT

26



Za zmínku stojí i skutečnost, že  tři naši mladí odchovanci dále hrají tenis na vysoké úrovni. Šestnáctiletý L. Po-
pelka reprezentuje dorost (do 18 let) Vizovice na postu dvojky.
Patnáctiletý J. Barták hraje trojku rovněž za dorost  Vizovice - II. tř. – sk. BD. Oba patří k oporám klubu ve Vizo-
vicích a pravidelně bodují. Stíhají ještě hrát za dospělé v mateřském klubu DTJ TKK. Třináctiletý A. Mikušík je 
velkou oporou starších žáků (do 14 let) v tenisovém klubu Hodonín - I. tř. - sk. S, hraje dvojku a s jeho body se 
počítá v každém utkání. Hraje i za dorost Uh. Brod (do 18 let) - III. tř., rovněž na postu dvojky a ač se  tento tým 
pohybuje na chvostu soutěže, boduje pravidelně.      

Závěrem informace pro naše aktivní spoluobčany, kteří se mají chuť odreagovat od dennodenních staros-
tí na našich tenisových kurtech: 
Pronájem tenisových kurtů je možné si zajistit u  správcové - paní J. Šimovcové, denně v době 
od 8 - 21 hodiny, na mobilu 739 282 652, za velmi přijatelné ceny:

Pracovní dny: 
8 - 15 hod. - 1 hod. hry 50 Kč, 2 hod. hry 100 Kč. / 15 - 22 hod. - 1 hod. hry 100 Kč, 2 hod. hry 160 Kč. 
Víkendy a svátky: 
8 - 22 hod. - 1 hod. hry 100 Kč, 2 hod. hry 160 Kč.           

Autrata Vladimír, DTJ TKK
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Úspšný ultra bh v Bílých Karpatech

SPORT

V sobotu 21. května 2016 proběhla v našem mikrore-
gionu významná sportovní událost - ultra běh CUTT 
Bíle Karpaty, která krásně opět zviditelnila nejen naši 
obec, ale i celé okolí Bílých Karpat. Start i cíl byl v re-
kreačním středisku Vápenky. Trasy byly dvě - 31 km a 
64 km. Delší 64 km trasa probíhala přes naši část obce 
Květná a samotným účastníkům se naskytla nádher-
ná podívaná na naši obec, de facto ze všech světo-
vých stran (Javorina, Nová Hora, od Křížku, Hrabina, 
Kamenná bouda).
Hlavnímu organizátorovi akce Marku Navrátilovi jsme 
nabídli výpomoc jak při občerstvovačkách v naši obci, 
tak i mimo katastr obce. Zajistili jsme občerstvovací 
stanice  obsazené dvěma až čtyřmi lidmi  a o fotodo-
kumentaci se postarali dva fotografové. S  výjimkou 
lokality Lopeník, kde občerstvení zabezpečila Obec 
Lopeník, jsme pokryli celou trasu. Jako bonusy pro 
tuto událost jsme zajistili dva poháry ze Sklárny Květ-
ná, které byly odměnou za rychlostní prémii pro prv-
ního běžce a běžkyni ve Květné. V krátkém časovém 
horizontu se nám podařilo zajistit třicet cen do tom-
boly. Předávání cen z tomboly po závodě se zúčastnil 
i zástupce naší obce p. místostarosta Reňák. Pro ma-
ximální zabezpečení průběhu závodu nám pomohla i 
dobrá součinnost s policií a zdravotní službou.

A závěr?
Do akce se zapojilo přes dvacet našich občanů včetně 
samotných běžců - M. Popelka, M. Hargaš, Z. Janov-
ský, P. Bartoš. Na start se postavilo celkem 90 běžců 
a běžkyň nejen z  okolí, ale z  celé České republiky 
a Slovenska. Na trase i v cíli závodu panovala po celou 
dobu závodu výborná atmosféra.

Odměnou byly jak kladné ohlasy samotných účastní-
ků nejen hned po závodě (s příslibem, že za rok opět 
tady), ale i na různých sportovních webech. 
Velké poděkování patří všem, kteří se na této akci po-
díleli: Obci Strání, sponzorům, pořadatelům, samot-
ným běžcům, fotografům,  policii  a zdravotní službě.
Takže za rok ve stejný čas znova „na start“!

Co o závodě v našem regionu napsali jiní. 
Pár citací: 
www.extremnizavody.cz: Druhý ročník série tří trai-
lových závodů  Czech Ultra Trail Tour 2016  měl o ví-
kendu na programu první letošní akci – sobotní mě-
ření sil na krátké a dlouhé trasy v Bílých Karpatech. 
Organizátoři se rozhodli připravit nový závod v loka-
litě, která dosud není běžecky “vyždímaná” a přitom 
nabízí úžasná zákoutí, nenápadné běhavé cestičky i 
známá magická místa v podobě vrcholů Velká Javoři-
na a Velký Lopeník.
www.behej.com: Za Velkou Javořinou se tratě dělí, 
31kilometrová krátká se stáčí směrem zpět, 64kilo-
metrová dlouhá pokračuje kousek po hřebenu a sbí-
há technickým úsekem do vesnice Květná, části obce 
Strání. Strání je partnerem závodu a vstřícnost míst-
ních se ukazuje na druhé občerstvovací stanici, kde se 
ochotně starají o závodníky. Místní věnovali i pěkné 
věcné ceny do tomboly po závodě.
Vítěz dlouhé trati Libor Trtek doběhl v čase 6:01 a zá-
vod hodnotí kladně. „Z Uherského Brodu to mám do 
Bílých Karpat blízko,“ vypráví. „Často sem chodím bě-
hat, ale první polovinu závodu jsem trasu neznal. Trať 
byla běhavá, Bílé Karpaty mám radši než třeba Besky-
dy, kde je to nahoru dolů“.
www.svetbehu.cz: V sobotu 21. května se konal první 
díl 2. ročníku seriálu Czech Ultra Trail Tour, který tento-
krát zavítal do zatím ne moc bězci objevených Bílých 
Karpat, kde závodníci mohli objevovat úžasná zákoutí 
a magická místa této atraktivní lokality.
Celý závod doprovázela velmi příjemná astmosféra, 
ke které dopomohli nejen organizátoři, ale i mno-
ho místních přátelských lidí a samozřejmě i samotní 
závodníci.

Za organizační tým 
Zdeněk Janovský a Sabína Kolajová Popelková
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Sportovci ze Strání, Kvtné 
a Štrbské pleso 2016
Zdeněk Janovský se v sobotu 18. 6. 2016 na Štrbském 
plese  zúčastnil Mistrovství Evropy Nordic walkingu 
a v kategorii Muži 50+ získal krásné 3. místo.
Mirek Hargaš se zúčastnil tří denních závodu Tatry EX-
TREM tour a obsadil 28. místo. Po dvou pádech při se-
běhu k Popradskému plesu byl útok na top10, respek-
tive obhajoba 12. místa z roku 2015, ztracena. Jak se 
říká „zážitek nemusí být vždy krásný, hlavně když je 
silný“, letos to platilo na 100%. Víkendových závodů 
se zúčastnilo víc jak 1000 závodníků.
Oba děkujeme Obci Strání za podporu! 

Mirek  a  Zdeněk

Orientální tanec  
6. 9. 2016 v 17 hod. ukázková hodina zdarma v sále na 
zámečku ve Strání. Pro holčičky od 5 let, dívky a ma-
minky. Dle skutečného zájmu vytvořím kurzy.
Potencionální zájemkyně již můžete volat na 
777 319 447.

Lenka Ondruchová - Farídah

SPORT

29



SPORT

30

Tenis centrum Vintr
Vážení sportovní přátelé, dovolte mně informovat Vás o aktuální sportovní činnosti v areálu Tenis Centrum Vintr.

ZÁVODNÍ ČINNOST DRUŽSTEV V ROCE 2016
V letošním roce jsme měli opět v soutěžích družstev závodních hráčů celkem tři družstva.
A mužstvo dospělých ve II. třídě Jihomoravského přeboru letos bez jediné prohry vyhrálo svoji skupinu 
a tímto bude hrát v roce 2017 v I. třídě Jihomoravského přeboru.
Naši dospělí hráči A – týmu letos vyhráli všechny své utkání takto:

30. 4. 2016 TCV Strání – Uh. Hradiště 7:2

7.  5. 2016 TCV Strání – Otrokovice 7:2

21. 5. 2016 TCV Strání – Univerzita Zlín 7:2

28. 5. 2016 TCV Strání – Start Brno 5:4

11. 6. 2016 TCV Strání – Drnovice 8:1

18. 6. 2016 TCV Strání – Brno Tuřany 9:0

25. 6. 2016 TCV Strání – Slavkov u Brna 6:3

7. 5. 2016 TCV Strání – Květná 4:2

29. 5. 2016 TCV Strání – Velké Bílovice 5:1

12. 6. 2016 TCV Strání – Bzenec 4:2

19. 6. 2016 TCV Strání – Uh. Hradiště 3:1

30. 4. 2016 TCV „B“ - Uh. Hradiště 4:5

7.  5. 2016 TCV „B“ - Drnovice 7:2

21. 5. 2016 TCV „B“ - Prostějov 4:5

28. 5. 2016 TCV „B“ - Blansko 2:7

11. 6. 2016 TCV „B“ - Vizovice 2:7

18. 6. 2016 TCV „B“ - Brno Chrlice 5:4

25. 6. 2016 TCV „B“ - Bučovice 9:0

B mužstvo dospělých tvořené hráči šíršího kádru A- týmu pod vedením hrajícího kapitána Petra Mikláše 
ve III. třídě Jihomoravského přeboru obsadilo solidní celkové čtvrté místo.
Naši dospělí hráči B – týmu letos hráli své utkání takto:

Družstvo žáků hrálo letos opět soutěž smíšených družstev a bez jediné prohry vyhrálo svoji skupinu.
Naše družstvo žáků reprezentovali: Josef Mikláš, Hana Miklášová, Adéla Vintrová, Barbora Vintrová, Aleš Zderčík.

Naše tři závodní družstva letos tedy odehráli celkem 18 utkání a z toho pouze 4x prohráli !
Podrobné výsledky soutěží je možné najít na webu Českého tenisového svazu : www.cztenis.cz
Veškeré další informace k  provozu tenisového areálu jsou rovněž k  dispozici na webových stránkách 
www. tcvstrani.webnode.cz
Věřím, že tak jak v minulých letech, tak i o letošních prázdninách navštíví tenisový areál mnoho příz-
nivců bílého sportu a příjemně zde stráví svůj volný čas.

Václav Vintr, TCV Strání



Hoši dkujeme! ,, HC LEV STRÁNÍ FOREVER“ 
Děkujeme za skvělé hokejové zážitky a zápasy, které se vyrovnají úrovni hry ve vyšších soutěžích. 
Hokej je nejrychlejší kolektivní hra a důležitost perfektního kolektivu přispívá k vrcholným výsledkům. 
A jaká parta vládne na ledové ploše, taková parta FANS zrcadlově vládne v hledišti. A tak se najdou 
,,hokejoví experti s elektronickou tužkou“, kteří budou rozebírat herní či gólové situace a vznikají roze-
pře a spory o daný moment, který jsme lehce zvládli nebo naopak promarnili. I to patří k hokeji, musí 
se o něm mluvit, rozebírat zápas, těšit se na další herní a gólové situace, na další souboj o puk, na další 
emoce hráčů a fanoušků.
Po finálovém zápase se snad nejvíc mluvilo o pravidle jednoho zápasu a následujících trestných stříle-
ní. Trestné střílení je individuální dovednostní soutěž. Gól v prodloužení je kolektivní hra se spravedli-
vějším koncem (dle mého názoru).
Vím, že pravidla neovlivním, je to věc do diskuze. Ale aby rozhodl jeden gól v nájezdech? Také vím, že 
jsme měli šance, přesilovky. Stačilo proměnit šance a byl klid. Ale každý sport je o chybách a trošce 
štěstí a vyzrálý hokejový fanoušek to chápe. Proto ještě jednou - nájezdy? Nebo prodloužení po vzoru 
NHL - 3 na 3? Tam se ukáže, jak na tom soupeři fyzicky a psychicky jsou. 
Za fanoušky mohu říci, že fyzicky jak u koho a psychicky? Všem, kdo jste na HC LEV ještě nebyli, tak vás 
očekáváme mezi námi na tribunách a psychiku probereme.
Také jako FANS děkujeme za odvoz autobusů na zápasy, je to pro nás neskutečný komfort. Co si bude-
me namlouvat a za něco se schovávat...i to dobré pivko a štamprlička k tomu fandění patří. Fandíme 
slušně, a že se někdy najde nějaký ,,vypitý týpek“? Co s tím? My ho zklidníme. Fandi, ale podívej, jsou 
tady i děti a pro děti jsou vzory hlavně na ledě, tak proč by nemohl být pro ně vzor i náš ,,rozpálený 
kotel“?
Děkujeme také rodinám hráčů, jejich manželkám, přítelkyním, kteří tuto krásnou hru také tvoří. Nebo 
si dresy perete sami? Díky realizačnímu týmu Radkovi Janošíkovi a trenérům. Nevím, koho konkrét-
ně jsem ještě nejmenoval, protože věřte, jste borci všichni! Také patří díky fotografům (hlavně panu 
Mikláši) a všem, kdo sdílí diskuze na Facebooku a nějakým způsobem přispívají k popularitě týmu. Díky 
doktorům a sestřičkám, kteří vyléčí nějaké to zranění a kluci pak můžou zase na led. Díky servírkám 
a číšníkům a celému personálu restauračních zařízení, které FANS navštívili. Pípa vždy rozpálená době-
la, dobrá nálada, diskuze o hokeji. Člověk najde nové přátele, a proto tímto musím poděkovat za celý 
FAN KLUB za toleranci a pochopení našich manželek a přítelkyň. Vlastně abych na někoho nezapomněl 
- děkujeme všem, kteří nám ten adrenalin z těla pomohou dostat ven - ten pozitivní. Řidiči autobusů, 
taky borci. Chlapi, díky, že máte trpělivost, hlavně po zápase, kdy se někdy čeká. Jak to zpívají Kabáti: 
,,Autobus byl narvanej, že i řidič stál“. Je to prostě krásný sen, veze nás tam ,,Čaba Reisen“.
Překvapili mě také FANS jiných týmů. Hlavně FANS Včelary, jsou to prostě borci na svém místě. Přede-
vším nekecají o sportu jako takovém jenom u piva v hospodě či znechucení někde v práci, která je taky 
nebaví. Díky rozhodčím a už slyším poslední hvizd sezóny, která byla vynikající a my se těšíme na další!
My, fanoušci HC LEV STRÁNÍ věříme, že se naše počty na tribuně zvýší. O budoucnost hráčů strach 
nemám. Jak projíždím dědinů, tak vidím borce, jak běhají za tenisákem a taky brankáře, kteří mají 
výstroje z molitanu a na helmě pár drátků, lapačka je větší pracovní rukavice. No prostě si umějí 
poradit, to se musí nechat! Díky také těmto klukům a jejich taťkům, že jim sestrojili branky a ma-
minky, že je zase nechají trošku déle venku. Však každý zápas se musí dohrát. Každý z nás má ně-
jaký svůj tým v extralize či 1. lize NHL, ale tady jsme na jedné lodi... teda spíše na jednom ledě! 
Takže Jane díky za hymnu, kterou si zazpíváme zase v příští sezóně!

CARLOS, Za FANS HC LEV STRÁNÍ
,, Hockey game is my life“
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Dobí holuby se vracejí
Letní měsíce jsou pro většinu lidí obdobím prázdnin a dovolených. Pro členy folklorních souborů jsou naopak 
obdobím folklorních festivalů a častých vystoupení. Straňanský soubor letošní letní sezónu zahájil už v polo-
vině června a to rovnou víkendovým pobytem na festivalu v Krásné Lípě. Na tomto festivalu se však Straňáci 
neobjevili poprvé. Premiéru měli už  v roce 2006. I přes časový odstup navíc letos přijelo reprezentovat domá-
cí folklor několik osob, které se účastnili festivalu i v roce 2006. Vzhledem k tomu, že řada současných členů 
souboru nebyla v daném termínu k dispozici, byli jsme nuceni povolat vojáky ze zálohy, kterým tímto děkuji 
za pomoc, ochotu a čas strávený nejen na festivalu ale i na zkouškách. 
Po několika zkouškách jsme se tedy v počtu pouhých 20 osob  vydali v pátek 17. června do Krásné Lípy. Už při 
první zastávce na motorestu Melikana jsme vzbuzovali pozornost autobusu chorvatských turistů, když jsme 
na poslední chvíli dopylovávali choreografii tanců z Dolního Němčí. Cestou jsme se nevyhnuli několika ko-
lonám v okolí Prahy, takže jsme na naše páteční vystoupení v Doubicích dorazili s hodinovým zpožděním. 
Naštěstí pro nás měli ve Staré hospodě, kde se vystoupení konalo, pochopení. Náš pozdní příjezd jsme navíc 
místním vynahradili pozdějším odjezdem. Zpátky do Lípy jsme se tak dostali až před půlnocí. Po ubytování 
se na hotelu jsme se rozhodli navštívit v doprovodu našich průvodců z domácího souboru Lužičan jednu 
z okolních hospod, kde po chvíli začali naši muzikanti hrát na nástroje, načež se kolem nich objevila hromada 
místních romských obyvatel. I když jsme s nimi zpívali a tančili do pozdních hodin, byli z našeho odchodu 
zpátky na hotel značně zklamaní. 
Na druhý den jsme sice měli program až odpoledne, dopoledne jsme však zodpovědně věnovali zkoušení. Po 
obědě nás čekal slavnostní průvod na náměstí, kde pak proběhlo odpolední vystoupení. Bohužel v samém 
závěru průvodu nás zastihla bouřka s prudkým deštěm. Stihli jsme se sice schovat, ale odpolední program se 
kvůli počasí zpozdil. Během odpoledne se počasí různě střídalo a déšť zasáhl také náš druhý vstup, kterým 
jsme ukončovali celý program. Mezi jednotlivými vstupy jsme se kvůli počasí museli schovávat v salonku jed-
noho z penzionů na náměstí, kde nám dělali společnost členové slovenského souboru Mladosť z Dubnice nad 
Váhom. Po chvíli tak byl salonek naplněn přátelskou atmosférou i zpěvem. Po programu, večeři a pověšením 
navlhlých krojů jsme se odebrali do místního kulturního domu, kde se konalo setkání zúčastněných soubo-
rů. Nutno podotknout, že přestože nás na vystoupení doprovázeli pouze čtyři muzikanti - Tonda Bruštík ml., 
Adam Bruštík, Žaneta Zámečníková a Radek Chýla, během sobotní společné zábavy to byli právě Stráňáci, kte-
ří strávili převážnou část večera hrou a bavením ostatních souborů. Ke čtyřem zmíněným se se svými nástroji 
připojili také tanečníci Ondra Zderčík a Kačka Myšinská. Ostatní členové Javoriny se navíc jako jedni z mála 
téměř nehnuli z parketu a do tance zapojovali také ostatní soubory, čímž také přispívali k vytvoření uvolněné 
a přátelské atmosféry. 
V neděli se blížil čas našeho odjezdu. Před ním nás ale čekala ještě jedna milá povinnost - měli jsme zajišťo-
vat hudební doprovod na nedělní mši, při které byl pokřtěn nejmladší potomek jednoho ze členů místního 
souboru. Mše proběhla bez větších komplikací, zarazil nás pouze poloprázdný kostel. Dokonce i ministranta 
si od nás jejich duchovní otec půjčoval. Po mši jsme si s přítomnými zazpívali, vyfotili se a pomalu se chystali 
zpátky na hotel, kde jsme se sbalili a připravili na cestu domů. Před hotelem jsme pak potkali ještě naše známé 
ze souboru Mladosť, se kterými jsme se v přátelském duchu rozloučili. Naposledy jsme se vydali do místního 
pivovaru Falkenštejn, kde se nakoupili poslední dárky domů a pak už jsme mířili zpátky domů, do Strání.
Na závěr bych chtěla všem účastníkům zájezdu moc poděkovat za ochotu a vzornou reprezentaci obce. Hlav-
ní dík patří Toníku Bruštíkovi, který domluvil další muzikanty, se kterými zajistil hudební doprovod během vy-
stoupení a všem bývalým členům souboru - Františku Jankových, Petru Popelkovi (Fčelovi aj Frolišovi), Toníku 
Reňákovi, Ondru Zderčíkovi, kteří obětovali čas a ochotně nám vypomohli. Poděkovat bych chtěla taky sou-
časným členům a dalším účastníkům, kteří reprezentovali dobré jméno souboru, přispěli k hladkému průběhu 
akce a díky kterým jsem získala množství krásných zážitků. 
Ještě jednou díky!

Alena Popelková, FS Javorina

KULTURA
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Narozené dti 
Ella Masařová, Filip Tinka, Ema Straková, Emily 
Breznická, Dominik Benešík, Laura Majorová, 
Zoe Jankových, Nicolas Brencus

Zemelí obané
Martin Pavluš, Ing. Antonín Jankových, Amalie 
Guričová, Pavlína Krasnecová, Janka Hodonská, 
Ludmila Bruštíková, Jaroslav Popelka, Antonín Šupák, 
Josef Macíček, Marie Vintrová, Jozefína Janovská, 
Antonín Zderčík, Milan Kočár, Anežka Bušová, Anežka 
Hrbáková, Josef Zámečník

Vítání obánk
V neděli 5. června jsme v obřadní síni ve Strání přivítali 
celkem 7 nových občánků..

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

s paní Ludmilou Bruštíkovou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi 
a MUDr. Končitíkové, zpěvačkám a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit na poslední cestě 
s panem Ing. Antonínem Jankových,
 za květinové dary a projevy soustrasti.
 Za obětavost a léčbu patří poděkování 

MUDr. Alžbětě Končitíkové a Jaroslavě Guričové 
a za duchovní  mši Otci Janu Hrudíkovi. 
Děkujeme i zpěvačkám a muzikantům.

Pozůstalá rodina Kočárová děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana  Milana Kočára,
 Děkujeme za projev soustrasti a květinové dary.
 Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi, 
MUDr. Alžbětě Končitíkové, zdravotní sestřičce 

Slávce Grebíkové, pečovatelkám z DPS, 
muzikantům a ochotným zpěvačkám.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodily na poslední cestě 

paní Marii Vintrovou. 
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi 
a MUDr. Končitíkové, zpěvačkám a muzikantům.

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

s paní Jozefínou Janovskou. 
Děkují za květinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, 

Otci Janu Hrudíkovi, zpěvačkám a muzikantům.

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

s paní Anežkou Hrbákovou.
Děkujeme za květinové dary a projevy soustrasti.

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi 
za slova útěchy, MUDr. Tomečkovi,  zdravotní sestře 

paní Veronice Havlíkové, zpěvačkám a muzikantům.

Děkujeme blízkým přátelům a všem známým 
za upřímné kondolence k úmrtí 

pana Martina Pavluše. 
Pozůstalá rodina Pavlušova a Žajglova

Smutení rubrika
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Pochod rodi s dtmi
Po roce, přesněji 28.5.2016 jsme pro děti opět uspo-
řádali „Pochod rodičů s dětmi“, letos již XXXII.  ročník. 
Pochod byl věnován všem zakladatelům této krásné 
akce. Počasí nám v celku vyšlo, až na krátkou odpole-
dní přeháňku. Tento rok byl rekordní, co do počtu hlí-
dek, bylo jich 16, ale i počtem účastníků. Včetně pořa-
datelů nás bylo cca 850. Na hlídkách jste mohli potkat 
Jů a Hele, Obelixe, Asterixe, Vodníka, Vílu, Loupežníka, 
Bílokarpatoše, Trpaslíky, Macha s Šebestovou, Teleta-
bies, Banána, Ovečku, Tygra, Princeznu, Draka a mno-
ho dalších. Program pro děti na konci trasy - na Šajbě, 
zabezpečil veselý Kašpárek. V závěru trasy mimo hasi-
čů, vojáků a střelby bylo pro děti připraveno i loutko-
vé divadlo a záchytná stanice z Hošťálkové se svými 
dravými ptáky. Jak je již zvykem, o dobrou náladu se 
postarala místní kapela Flower Creek. Velcí i malý si 
při poslechu hudby poseděli u ohně a opekli špekáč-
ky, které dostali za odměnu na konci trasy. 
Akci podpořili svojí účastí i náš p. starosta Popelka, p. 
místostarosta Reňák, p. poslanec Benešík a otec Hrudík.     
Pochod rodičů s dětmi se uskutečnil za finanční pod-
pory Obce Strání a sponzorů. V čele organizačního 
týmu stála opět p. Jarmila Homolová, která má na 
něm největší zásluhu, a samozřejmě dalších asi 120 
dobrovolníků, kteří zajišťovali hlídky a kontroly a jiné 
věci pro děti, bez kterých by to nešlo. Takže všem or-
ganizátorům a sponzorům, velké díky, a za rok zno-
va na startu. (více foto na stránkách www.strani.cz/
fotogalerie). 

Za organizační tým Sabína Kolajová Popelková

Vzpomínka na paní Jozefínu
V měsíci červnu nás navždy opustila nejstarší občan-
ka obce Strání paní Jozefína Janovská, zemřela v krás-
ném věku 104 let! Zavzpomínejme na ni slovy, které 
o  ní napsal Slovácký deník před 4 lety, kdy oslavila 
100. narozeniny. 
„Paní Jozefína se narodila v Hrinové na Slovensku. Na 
moravskoslovenské pomezí se dostala ve dvou letech, 
když otec získal práci ve sklárnách v Květné. Zažila obě 
války, které v ní zanechaly mnoho vzpomínek, ale také 
bolesti. Po škole se vyučila švadlenou a tuto profesi vy-
konávala celý život. Rodinu si založila s tamním sklářem 
Františkem Janovským. Že jde o  stále vitální stařenku, 
dokazuje například fakt, že si ještě dnes zarecituje bás-
ně, které se učila ve školních lavicích.  Obklopuje ji roz-
větvená rodina a bydlí u své vnučky Martiny. Radost jí 
dělá deset pravnoučat, tři vnučky, jeden vnuk a také jed-
na dcera. A jaký je její recept na dlouhověkost? „Důležité 
je jíst každý den polévky, třeba fazolovou nebo zelňač-
ku. Ty mám ráda. Maso už skoro nejím,“ pokyvuje hla-
vou Jozefína Janovská.“
Při každé návštěvě z obecního úřadu hýřila dob-
rou náladou a optimismem, tak na ni budeme vždy 
a s úctou vzpomínat. 

Barbora Macková



S očividnou radostí mi nedávno jeden z kolegů předal 
výtisk MF Dnes z 9. 5. 2016 se zveřejněním hodnocení 
krajů. Prý je to pro nás opoziční strany pro volby do kra-
je velká výhoda. Zlínský kraj totiž dopadl s velkým od-
stupem  jako nejhorší. Novináři provedli srovnání slibů 
v programech všech krajských vlád v ČR a dospěli k zá-
věru, že největší pozitivní pokrok se podařil docílit kraj-
skému vedení v  Plzeňském kraji, Zlínský kraj stagnuje. 
Z evropských peněz jsme získali pro období 2013-2022 
proti ostatním krajům minimální peníze. Nejsou řešeny 
dlouholeté problémy kraje, jako je nevyužitá Holešovská 
průmyslová zóna, hospodaření nemocnic nebo nedo-
statečné financování sociálních služeb, velké dluhy kra-
je. Přesto z  toho žádnou radost nemám, nejsem přece 
blázen. Žiji tady a vše negativní dopadá i na mě a moji 
rodinu. Rozjet zastavený vlak chce mnohem víc energie, 
než jen zvyšovat tempo. To je sice příležitost, ale velká 
nevýhoda pro každé nové vedení kraje. 

Jiří Čunek, kandidát na hejtmana

INZERCE:

Přímý pohled Jiřího Čunka

MONTÁŽ 
SUCHÝCH 

STAVEB
     

MONTÁŽ A SERVIS VELUX
- střešních oken 
- rolet a žaluzií

- venkovních rolet
    

SÁDROKARTONY
   

 KAZETOVÉ PODHLEDY

PETR HAVLÍK
Na Kopci 38, Strání
Mobil: 605 478 859

E-mail: peto.havlik@seznam.cz

Prodám mužský 
straňanský kroj vel. 50 
Bližší info na tel.: 773 695 542

Ekologická farma 
Ovčárna Strání, 

hledá louky i ornou půdu 
k pronájmu. 

Výše nájemného 
2500-3000,- Kč za hektar.

V případě zájmu kontaktujte 
Kamila Rigu - tel. 773 773 836.

∙ Vhodnou jak k celoročnímu obývání,
 tak i k podnikání. 

∙ Ložnice - 2 x patrová postel. 
∙ Kuchyňka - napojení na 380W.  

∙ Vytápění - elektrické, 
nebo na tuhá paliva. 

Cena: 60 000Kč. 
Více Informací na tel.: 604 375 980.

PRODÁM OBYTNOU 
MARINGOTKU



INZERCE:

Ajurvédský salon Lotos
 

Kosmetika, masáže a ajurvédské terapie prováděné bylinami Tarani léčí a jako vedlejší efekt omlazují.
 Zdravá buňka je omlazená buňka. Tajné indické tahy a marmové body. 

Nepodceňujte prevenci a první příznaky.

7 důvodů proč navštívit ajurvédský salon Lotos:
1. Nesnášíte kosmetické přípravky a na kosmetiku nechodíte? 
     Byliny bez chemie léčí.
2. Nic vám nezabírá na akné?
3. Řešíte zatím neúspěšně vrásky, kuperozu, pigmentaci, ekzem ...?
4. Chcete řešit bylinami zdravotní neduhy? 
5. Chcete zhubnout a nemít vrásky?
6. Bolí Vás záda? ajurvéda ostraňuje příčinu
7. Chcete si zarelaxovat?

 
Kosmetika obličeje a dekoltu  od 492 Kč

Masáž zad a rukou od 450 Kč
Depilace hor. rtu, depilace obočí, barvení obočí, depilace nohou.

Orientální diagnostika, fyziognomie, permanentní řasa na řasu, sportovní masáž, masáž lávovými kameny.
Ajurvédské terapie celotělové i obličejové čistí tělo na buněčné úrovni a regenerují.

 

Lenka Ondruchová / tel. 777 319 447 / Slovenská 857 / Strání - Květná 



INZERCE:

,, NailsK“
Manikúra, gelová modeláž – P-Shine, pernamentní lakování

Pedikúra – mokrá nebo podologickým přístrojem
Kosmetika – čištění pleti (diamantová mikrodermabraze, ultrazvuková špachtle)

Prodlužování řas – metoda řasa na řasu se značkou BLINK Lashes, Emporio
 

Co je pedikúra podologickým přístrojem?
 

Suchou přístrojovou pedikúrou léčím  kuří oka, veruky, zarůstající nehty či zrohovatělou kůži na pa-
tách bez použití skalpelu či nůžek. Velkou výhodu představuje suchá metoda už sama o sobě – máčení 
nohou je nejen méně komfortní, ale může být i zdrojem nepříjemných mykóz. Suchá přístrojová pedikú-
ra, známá také pod názvem medicinální pedikúra. Šetrný způsob ošetření chodidel doporučuji diabeti-
kům, lidem s onemocněním žil, lupenkou a pacientům s neuropatií (snížená citlivost nohou vůči bolesti). 

KRISTÝNA BULIČKOVÁ / M: 733 511 732 / Strání - Květná 687 66 / Facebook: NailsK



Kalendá akcí:
23. 7. 2016
SETKÁNÍ HARMONIKÁŘŮ A HELIGONKÁŘŮ
Strání - Nádvoří na Zámečku 

31. 7. 2016
SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ
Velká Javorina

6. 8. 2016
PARÍŽSKÉ LÉTO
Květná - areál DTJ Květná

13. 8. 2016 
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SKLÁRNĚ
Květná - areál Sklárny

26. 8. 2016
SETKÁNÍ PĚVECKÝCH SBORŮ
Strání - Zámeček

28. 8. 2016 
„POD JAVORINŮ“ 
FESTIVAL DECHOVÝCH HUDEB 
Strání - Zámeček

9. - 11. 9. 2016
STRAŇANSKÉ HODY
Strání 

Pá 9. 9. 2016  
večer / Hodová zábava s FOCUS rock 
              rocková-taneční kapela ze Zlína 
              Zámeček

So 10. 9. 2016
15:30 / „Folklorní dostaveníčko s manžely OSIČKOVÝMI“
                 Zámeček

Ne 11. 9. 2016 
10:30 / Slavnostní hodová mše svatá 
              kostel Povýšení Sv. Kříže, 
15:30 / Koncert DH SKALIČANÉ 
                Zámeček
18:00 / Hodová zábava s DH SKALIČANÉ 
               Zámeček

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 18. 7. 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 zodpovídá 
autor. Nevyžádané příspěvky se nevracejí. Za jazykovou úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. / Uzávěrka příštího čísla 
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Fotografie přední strana:
Strání (foto: Antonín Reňák)

Fotografie přední vnitřní strana:
1. - 6. Oslavy osvobození Strání   (foto: Nikola Kohnová)  / 6. - 7. Jawa sraz (foto: Nikola Kohnová)

Fotografie zadní vnitřní strana:
1. FC Strání - postup do krajského přeboru (foto: archiv FC Strání) / 2. Divadelní soubor Karla Högera - Sluha dvou pánů 
(foto 2:  Nikola Kohnová) / 3. CUTT - Ultra běh v Bílých Karpatech (foto: Nikola Kohnová) / 4. - 5. Vítání občánků (foto: 
Barbora Macková)

Fotografie zadní strana:
1. - 5. Pochod rodičů s dětmi (foto: Nikola Kohnová)
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