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19. roèník festivalu Fašank 2006
podrobný program a popis úèinkujících souborù 

najdete uvnitø Zpravodaje

Vážení spoluobèané,

dostává se vám do rukou 
první èíslo Zpravodaje v roce 
2006. V tomto vydání vám 
pøedstavíme nìkolik novinek, 
které by mìly náš plátek oživit   
a uèinit pro vás zajímavìjším.  
Se zmìnami jsme zaèali už         
v roce 2005 - zajisté jste  zazna-
menali rubriku Ptáme se za 
Vás..., ve které zpovídáme 
vybrané osoby  z naší obce.       
V tomto èísle novì najdete 
Spoleèenskou rubriku, o kterou 
byl velký zájem. Dále pro vás 
budeme pøinášet èlánky, které by 
mìly pomoci v praktickém životì 
- první naší vlaštovkou je návod 
"Jak na internet?" Èasem 
pøibudou další novinky. O co 
pùjde ale zatím nebudu dopøedu 
prozrazovat.

V minulém roce došlo také    
k výraznému obmìnìní redakèní 
rady, která Zpravodaj pøipra-
vuje. Svoji èinnost ukonèila 
Radka Breznická, která byla 
dlouho stabilním èlánkem rady   
a odvedla významný kus práce, 
za což jí patøí velké podìkování! 
Její místo nahradila Michaela 
Janovská, která je zároveò 
nejmladším èlenem. Velký díl 
èlánkù pøipravují pracovnice 
knihovny a infocentra - Lenka 
Koláøová a Barbora Kubíèková. 
Hodnì informací z kultury          
i bìžného života dodává Radek 
Bruštík, zdatnì mu sekunduje 
Ondøej Benešík. Èlánky ze 
Základní školy zajiš�uje Ivana 
Bartoòová, uèitelka na 1. stupni 
ZŠ. Samotné zpracování, 
grafická úprava a pøíprava        
k tisku zùstává v mých rukách. 

Vìøíme, že se vám novinky ve 
Zpravodaji budou líbit. Rádi 
uvítáme  návrhy na zlepšení!

Antonín Bruštík, 
vedoucí redakèní rady Zpravodaje Fašank - Strání 2005; foto: Antonín Bruštík

Kupa snìhu kluky láká,

postavili snìhuláka.

Snìhulák je veliký,

z uhlíkù má knoflíky.

Pìknou bílou náprsenku, 

do oken nám kouká z venku.

Co tu dìláš snìhuláèku?

Èekám dìti, milý ptáèku.

Vèera tady ètyøi byly,

ze snìhu mì postavily.

Radosti letošní zimy

Dvoumetrový snìhulák
v ulici Oøechová
ve Kvìtné

ç
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Usnesení
16. zasedání Zastupitelstva obce Strání 

konaného dne 16.prosince 2005

Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí
! zprávu o èinnosti rady obce
! zprávu o plnìní usnesení ZO
! žádost obèanù ulic U Klaneènice a Nová Hora o výstavbu komunikace 

Schválilo
! rozpoèet obce na rok 2006 dle návrhu a uhrazení prodejní ceny domu èp.181 

Moravským sklárnám formou splátek
! rozpoètové zmìny dle návrhu
! návrh splátek financování stavby „Kanalizace 6.stavba“ formou „Forfaitingu“ 

K.B. a.s., návrh splátek dodavatelského úvìru dodavatelem stavby VHS plus, s.r.o. 
Veselí nad Moravou a povìøilo starostu podpisem smlouvy
! zámìry na rekonstrukci ÈOV a rozšíøení kanalizace
! smìnu èásti obecního pozemku parc.è.6589/1 a 126/2 za pozemek parc.è.1058/2 o 

výmìøe 148 m2 a pozemek PK 1059/2 o výmìøe 98 m2 ve vlastnictví paní Anny 
Popelkové a vykoupení zbývající výmìry pozemkù
! prodej pozemku parc.è.6222/53 o výmìøe 149 m2 a pozemku parc.è.6222/60 o 

výmìøe 148 m2 ing.Josefu Bruštíkovi a Mgr.Radkovi Bruštíkovi
! vykoupení pozemku parc.è.3619 o výmìøe 2766 m2 v lokalitì Štrbáò od paní Anny 

Žajglové
! zøízení vìcného bøemene na pozemku parc.è.5522/11 pøístupu k chatì Žabka a 

objektùm k ní náležejícím, které se nachází na pozemcích 5522/8 a 5522/9 pro 
Antonína Popelku
! vykoupení domu èp.327 od paní Anny Bahulové

Neschválilo
! vykoupení domu èp.197 od paní Vlasty Popelkové
! vykoupení domu èp.210 od majitelù domu 

Uložilo
! starostovi odpovìdìt na petici a nechat zpracovat realizaèní dokumentaci k 

dostavbì kabelové televize
! panu Bc. Benešíkovi zjistit možnosti financování realizace dostavby kabelové 

televize ze strukturálních fondù EU v novém plánovacím období 2007-2013

Spoleèenská 
kronika

Naši noví obèánci
M a r t i n  P o p e l k a ,  K a r i n  

Neštinová, Tatiana Popelková, Adam 
Želibabka, Tomáš Vintr, Václav Žajgla, 
Dominika Knotková, Martin Macíèek, 
Martin Mikláš, Jakub Ševèík, Lenka 
Trachtulcová.

Navždy nás opustili
J a n  P o p e l k a ,  L u d m i l a  

Macíèková, Miroslav Drobný, Petr 
Balada, Jan Janovský, Radomír Uher, 
Ladislav Toman, Alois Tomšù.

Nejstarší obèanka 
naší obce oslavila 98. narozeniny.

S ohledem na zákon o ochranì 
o s o b n í c h  ú d a j ù  n e m o h o u  b ý t  
zveøejòovány bližší údaje. Pokud 
nemáte zájem o zveøejnìní ve 
Spoleèenské kronice, informujte 
Barboru Kubíèkovou v infocentru Strání 
nebo na tel. 572 695 240 vždy pøed 
uzávìrkou Zpravodaje. Dìkujeme.

Statistika za rok 2005

Poèet narozených     39
Poèet uzavøených manželství     18  

Poèet rozvodù       9

Poèet zemøelých     33

Poèet obyvatel k 1.1.2006        3822

Letošní zima svým pøívalem snìhu a teplotami dává Èasto se stává, že øidièi nechávají svá vozidla na cestách 
zabrat pøi úklidu v obci nejen nám doma, ale také zamìstnancùm a tím komplikují údržbu. 
Místního hospodáøství. Stává se také, že nìkteøí obèané na již vyèištìnou plochu 

Není možné být vèas všude, kde je potøeba uhrnout èi naváží sníh ze svých chodníkù a dvorù. 
posypat cestu. MK jsou rozdìleny v plánu zimní údržby do 5. Chci Vás všechny poprosit o pochopení a trpìlivost pøi 
skupin dle dopravní obslužnosti. provádìní tìchto prací.

Pavel Mimochodek, místostarostaCelkem je potøeba prohrnout èi posypat 70.530 m2 ploch 
z èehož je 13,48 km místních komunikací v jednom smìru. 
Zbytek tvoøí toèny, køižovatky atd. K tomu všemu je nutno 
pøipoèítat nìkolik kilometrù chodníkù. 

K 30. 1. 2006 bylo spotøebováno cca 100 tun posypového 
materiálu. MH má k dispozici 1 traktor, 1 malotraktor a 
nakladaè bobcat. Pøi odklízení velkého množství snìhu 
vypomáhala firma SITEL jedním malým nakladaèem a 2 
traktorbagry. Díky tomu se podaøilo velké množství komunikací 
zprùjezdnit v obou smìrech. 

Za zmínku stojí také výpomoc Moravských skláren 
svým traktorem s pluhem. 

Údržba místních komunikací v zimním období

Slevy na poplatcích za svoz odpadu 

Slevy na poplatcích za svoz odpadu lze uplatnit 
v pøípadì nepøítomnosti obèana v místì 

trvalého bydlištì po dobu 3. mìsícù nepøetržitì. 
Tiskopisy na uplatnìní slevy jsou k dispozici 

na Obecním úøadì nebo na Místním 
hospodáøství ve Kvìtné. Vyplnìný tiskopis 

vra�te nejpozdìji do 15. bøezna 2006.
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Dále budou zahájeny etapy v ul. Slavkovská 19. roèník festivalu masopustních tradic 
(oboustrannì) lokalita Padìlky a lokalita v èásti Kvìtné od ,,Fašank 2006“ zdravotního støediska po bytový dùm pod KD Kvìtná. 

K vodoprávnímu rozhodnutí na celkovou délku 
Program letošního roèníku bude témìø shodný s tìmi 

kanalizace 8333 m se vyøizuje stav. povolení na dalších 300 m 
minulými. Urèité zmìny nastanou v souvislosti s uzavøením 

kanalizace. 
Zámeèku, kde budou probíhat i v letošním roce ukázky lidových 

Všechny úseky jsou podél potoka v èásti Kvìtná. øemesel a zabijaèkové hody, ale bez ukázky zabijaèky naživo. 
Celá stavba by mìla být vèetnì kolaudace dokonèena do Bude zajištìn prodej zabijaèkových produktù a dalšího 

konce záøí tohoto roku. Do konce roku 2006 by mìlo být pøedlo-obèerstvení (pøipravilo FC Strání).
ženo závìreèné vyhodnocení celé akce. (ZVA). Podmínkou 

Z objektivních dùvodù je pøesunut také program 
dokonèení je také celkové dofinancování celého díla. 

filmotéky.Z tradièního pondìlí se již pøesouvá na ètvrtek 
Podíl obce je 18 mil Kè. (celkem 61 mil Kè) z této èástky 23.02.2006.

bude obci do 1 roku po pøedložení ZVA vráceno 4,8 mil Kè. 
Výbìr vstupného (40 Kè) bude už od rána 9:00 hod. u 

Na dofinancování využila obec Strání nabídku vstupu do Zámeèku. Vstupenka platí i na hlavní program, který 
dodavatele stavby VHS plus Veselí nad Moravou a KB a. s. na zaèíná již ve 13:00 hod. Pøi pøíchodu na tento program bude 
financování této stavby formou ,,Forfeitingu“ (odkup staèit ukázat již zaplacenou vstupenku. (neplatí na veèerní 
pohledávek). STFŽP PRAHA tuto možnost pøijal a obec Strání program v KD ve Kvìtné ). 
se tak stala první v ÈR, která má vùèi státním orgánùm 

Výbìr vstupného se èasto stává nepøíjemným dialogem 
potvrzený tento zpùsob financování. Pro obec Strání je tento typ  

mezi nìkterými návštìvníky a tìmi co vstupné vybírají    
výhodný v tom, že splátky které budou ukonèeny v r. 2008 nebu-

(v letošním roce SDH ). Výše vstupného nedosahuje na rozdíl 
dou úroèeny a nebudou zahrnuty do ,,dluhové“ služby obce.

od jiných kulturních akcí v okolí (Jízda králù, Horòácké a 
Kopanièárské slavnosti) ani 50% výši na tìchto programech. 

Oprava ZámeèkuVýtìžek jde na financování tohoto projektu a rozvoj 
kultury v obci Strání. 

Jak jsme již informovali v minulém èísle zpravodaje, Vìøíme, že urèitì prostorové omezení na Zámeèku a 
budou i v letošním roce probíhat opravy Zámeèku. výbìr vstupného najde u všech návštìvníkù pochopení a 

Na nové pøístavbì nad kuchyní vznikne nové sociální podporu všech organizátorù.
zaøízení (šatny, sprchy s wc, samostatné schodištì pro 
zamìstnance), nové schodištì pro veøejnost, wc pro I. patro, 

Širokopásmový internet obcím Zlínského dopravní a osobní výtah, kanceláø a pokoj pro zamìstnance. 
kraje  PIAP Další èást oprav bude probíhat v prostoru souèasné 

ubytovny (nad sálem). 
Obec Strání se v roce 2004 s dalšími 73 obcemi Bude odstranìna plechová mansardová støecha, která 

Zlínského kraje pøihlásila do spoleèného regionálního bude nahrazena novou støechou s pálenou krytinou. Bude 
operaèního programu (SROP), programu EU na zavedení obestavìn i prostor nad souèasným balkonem. Ve støeše budou 
širokopásmového internetu do knihoven. Nositelem tohoto vestavìny vikýøe vèetnì oken. Prostor bude proveden v hrubé 
projektu pro zúèastnìné obce je Zlínský kraj. V mìsíci lednu t. r. stavbì pro pøíští etapu, ve které by mìla vzniknout èást 
došlo k realizace tohoto projektu a obec Strání získala do ubytovací kapacity. 
užívání na 5 let celkem 3 nové poèítaèe a tiskárny v úhrnné výši 

Dále bude provedeno odstranìní venkovních omítek z 
177 tis. Kè. Podíl obce je 11% z této ceny tj. 19,5 tis. Kè. Obec 

dvorní èásti, odkopání obvodového zdiva, provedení drenáží a 
Strání bude rovnìž 5 let platit pojištìní tohoto zaøízení v celkové 

deš�ové kanalizace. 
výši 7 tis. Kè Po této dobì pøevede Zlínský kraj toto zaøízení do 

Vymìnìny budou také zbývající okna z dvorní èásti a majetku obce za 1 Kè. Do projektu se zapojilo i Ministerstvo 
provedení nových venkovních omítek. Stavebních zmìn dozná i informatiky, které bude po dobu 3 let hradit provoz 
hlavní vstup a opravy probíhají i ve sklepì, kde je umístìna vysokofrekvenèní linky. Provozem širokopásmového internetu 
výtahová šachta.v knihovnì a IC na Zámeèku získají návštìvníci vìtší a rychlejší 

možnost získat potøebnìjší informace. Od února budou 
upraveny i ceny za internet. Výzva vèelaøùm

OV èeského svazu vèelaøù Uh. Hradištì vyzívá vèelaøe   
Kanalizace 6. stavba z obce Strání k obnovení èinnosti ZO v obci. Vzhledem              

k možnému výskytu vèelích nákaz (zejména moru vèelího 
Nejvìtší investièní akce v tomto volebním období bude plodu) je nutné provádìt preventivní opatøení. V této souvislosti 

pokraèovat ihned jakmile to povìtrnostní podmínky dovolí. je nutná spolupráce s organizaèní složkou èeského svazu 
Postupnì budou dokonèeny rozestavìné dílèí etapy.     vèelaøù, aby byla zajištìna dostateèná informovanost. Žádáme 

V nìkterých chybí zejména dokonèení odboèek pro pøípojky. obèany, kteøí se vìnují chovu vèelstev, aby kontaktovali 
pøedsedu OV p. Hladiše na tel. èíslo 572 693 476 nebo     Zahájena byla na sklonku roku lokalita Rybníèek, která 
p. Nešpora na tel. èíslo 572 598 390.podchytí kromì domovních pøípojek, také stoky z èásti Pod 

Pozn.: Dopis z OV svazu vèelaøù je uložen na OÚ ve Kopcem a Podsedky. 
Strání.

Zprávy z obce

Antonín Zámeèník, starosta
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Osvìtlení v obci

Zajímalo mì, zda se už zjistilo, proè v urèitých místech 
naší obce blikají poulièní svìtla a v nejhorším pøípadì èasto 
nesvítí? Obèas to pøipomíná barevnou hudbu na heslo nebo 
tmu. Je mi známo, že lidi, co to mají na starosti už nìkolikrát 
danou vìc opravovali, ale stále je to poruchové. Podotýkám, 
že to není vìc stávající se pouze v zimì, ale pøes celý rok. 
Vzhledem k tomu, že je to záležitost už delší dobu se 
opakující, urèitì by prospìlo, kdyby se k této vìci vyjádøil 
nìkdo povolanìjší èi odpovìdný pracovník. Existuje spousta 
problémù, které mohou být veøejnosti prezentovány buï pøes 
webové stránky obce Strání /kniha návštìv na www.strani.cz/ 
nebo místní zpravodaj.

Dìkuji za pochopení
Radek Bruštík

Odpovìï místostarosty
Osvìtlení v naší obci je staré už nìkolik desítek let. 

Také proto se hromadí stížnosti na jeho funkènost, respektive 
nefunkènost. Èasto se stává že nìkterá svìtla, nebo celá ulice 
nesvítí. 

Problém je v tom, že pøi vìtším vìtru se vodièe o sebe 
dotýkají a tak vyhazují jistièe, izolátory praskají a probíjí atd. 

Nejvíce bolavá místa se postupnì nahrazují novými 
svìtly, vedením èi sloupy. Z finanèních dùvodù není možná 
rekonstrukce celého veøejného osvìtlení. 

Tento problém není jenom ve Strání, ale také    
v okolních obcích (Korytná, Horní Nìmèí). Dokonce      
i ve mìstech jako je Uherské Hradištì èi Uherský Brod.

Proto chci požádat obèany, kteøí zjistí závadu na 
vedení veøejného osvìtlení aby informovali pov. pracovníka 
p. Petra Popelku na tel. è. : 739 120 094

Pavel Mimochodek, místostarosta

Informace pro rodièe 
pøedškolních dìtí 3 - 6 let

Od 1. ledna 2006 zaène platit zákon è. 204/2005 Sb. 
Tento zákon mìní dosavadní zákon è. 117/1995 Sb., o státní 
sociální podpoøe. Pro mateøské školy to znamená, že dìti matek 
na mateøské dovolené, které doposud mohly docházet do ma-
teøské školy nejvýše pìt dnù v mìsíci, budou moci od 1. února 
2006 navštìvovat mateøskou školu dennì, maximálnì však na 
ètyøi hodiny

 Zákon sice nabude úèinnosti od 1. ledna 2006, ale 
postupovat se bude podle nìj až od 1. února 2006. Podle MŠMT 
bude pro nì stanoven normativ jako pro dìti v polodenním 
provozu. Znamená to tedy, že i rozpoèty mateøských škol na rok 
2006 musí být o tyto dìti posíleny.                                                                                             

Eva Koukalová, ÈMOS PŠ

Dítì dovrší 3 roky v prùbìhu mìsíce ledna 2006:

Možnost návštìvy v MŠ - v mìsíci lednu max. 5 kalendáø. dnù

                                   - v únoru max. jen 4 hodiny dennì

Dítì dovrší 3 roky dne 1. 2. 2006

Možnost návštìvy v MŠ  - v únoru jen max. 4 hodiny dennì

Dítì dovrší 3 roky dne 28. 2. 2006

Možnost návštìvy MŠ  - v únori pouze 5 kalendáøních dnù

- v bøeznu jen max. 4 hodiny dennì

Dítì dovrší 3 roky v prùbìhu mìsíce února (napø. dne 14. 2.)

Možnost návštìvy MŠ - do 14. 2. 2006 pouze max. 5

   kalendáøních dnù

- od 15. 2. 2006 max. 4 hodiny dennì

- v bøeznu jen max. 4 hodiny dennì

Není možná žádná volba vhodnìjší varianty pro rodièe, 
nebo popøípadì kombinace!

Zápis dìtí do MŠ ve Strání a ve Kvìtné 

pro šk. rok 2006/2007 bude 21. bøezna 2006 

od 15 - 16 hodin v obou MŠ.
D. Starobová

Jaká je zmìna v docházce do MŠ dìtí matek, které 
pobírají rodièovský pøíspìvek?

PODÌKOVÁNÍ

Koordinaèní výbor Tøíkrálové sbírky dìkuje všem 
zúèastnìným i dárcùm, kteøí podpoøili letošní koledování. 
Naše obec pøispìla èástkou 100 717,- Kè a zaøadila se co do 
výše financí hned za Uh. Brod , který se podílel 232 023,50. 
Letos se koledovalo ve 33 obcích na Uherskobrodsku.         
Pro srovnání uvádíme nìkteré z nich: Bánov 64 082,-, 
Nivnice 78 394,-, Vlènov 86 699,-, Dolní Nìmèí 65 164,-. 

Peníze poslouží všem potøebným, jejich konkrétní 
využití a vyúètování bude k dispozici ke konci roku. 

Za rok 2005 bylo využito tøíkrálového koledování v 
Oblastní charitì Uherský Brod takto:

Podpora projektu Domovinka - Denní

stacionáø Sluneènice 400.000,-

Pøímá pomoc rodinám s dìtmi v nouzi 

a pøímá pomoc z krizového fondu ACHO 372.108,-

Pomoc Asii v dùsledku tsunami 125.105,85

Celkem 987.213,85

Ještì jednou dìkujeme za podporu ve Vaší farnosti.

PODÌKOVÁNÍ

Øeditelka MŠ ve Strání a ve Kvìtné, 
kolektiv zamìstnancù a dìti, dìkují 

panu Jaroslavu Paulendovi z Kvìtné 
za finanèní pøíspìvek pro mateøskou školu.

Kdo má zájem o využití 
„státní pùjèky pro mladé rodiny“ 

na modernizaci bydlení, která nabývá úèinnosti 
dne 1.3. 2006, mùže mì kontaktovat, informovat se 

nebo si vyžádat podklady. 
Roman Žajgla, Rubanice 862, Strání 687 65, 

tel. 603 848 495, e-mail: romanzajgla@tiscali.cz

INZERÁT
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BigBen, národní galerii, Londýnské Oko a mnoho dalších Školský vzdìlávací program
zajímavých budov a staveb.

V posledních mìsících  se v médiích  èasto Ubytování v anglických rodinách se nám moc 
diskutuje o Rámcovém vzdìlávacím programu (RVP). líbilo a koneènì jsme si mohli vyzkoušet konverzaci a 
Na  jeho  základì si každá škola tvoøí školský vzdìlávací zvážit, jaké jsou naše dosavadní znalosti angliètiny. 
program (ŠVP) podle vlastních podmínek a pøedstav. Pro Ve støedu 14. prosince jsme zamíøili do Francie. 
Vás, rodièe našich žákù, je urèitì dùležité to, co a jak se Veèer jsme dorazili do hotelu Formule 1, kde jsme strávili 
budou Vaše dìti  uèit. noc. Brzy ráno jsme odjeli do Paøíže. Kolem druhé hodiny jsme 

Vzdìlávací obsah je v RVP rozdìlen do devíti byli na místì. Zamíøili jsme rovnou na prohlídku Eiffelovky 
vzdìlávacích oblastí. Ty v sobì zahrnují všechny pøedmìty v vìže.
jednotlivých roènících. Dùležité jsou výstupy (tedy to, co dìti Poté jsme zhlédli Vítìzný oblouk, Notre Dame a 
musí zvládnout) na konci tøetího,  pátého a devátého roèníku. mnoho dalších památek. Veèer jsme již sedìli v autobuse a jeli 

Školský vzdìlávací program vychází z RVP a tvoøí ho  smìrem do Èeské republiky. Domù jsme dorazili dopoledne 
každá základní škola . A právì v nìm bude obsaženo co a jak se následujícího dne.
budou Vaše dìti uèit. 

Snad nejvìtší diskuse ve veøejnosti provází vzdìlávací 
oblast Jazyk a jazyková komunikace, kam patøí výuka cizích  
jazykù. Cizí jazyk má týdenní dotaci 3 hodiny (stejnì i dnes)  a  
bude povinnì zaøazen od 3. - 9. roèníku a pøednostnì musí být 
žákùm nabídnuta výuka anglického jazyka. Pokud žák zvolí 
jiný cizí jazyk než anglický, musí škola prokazatelnì upozornit 
rodièe na skuteènost, že pøi pøechodu na jinou školu nemusí být 
zajištìna návaznost ve vzdìlávání cizího jazyka. 

Další cizí jazyk je do školního roku 2011/2012 zaøazen 
jako volitelný. Škola má povinnost jej nabídnout všem žákùm 
nejpozdìji do 8.roèníku. Pokud si žák nezvolí další cizí jazyk, 
vybere si z nabídky takový, který lépe odpovídá jeho zájmùm. Z 
uvedených faktù je tedy zøejmé, že není pravdou, že od             
3. roèníku bude  povinný anglický jazyk a není pravdou, že od  
6. roèníku bude povinný další cizí jazyk. Toto jsou informace z 
RVP pro základní vzdìlávání, poslední pøepracovaná verze. 
Podle ní si základní školy pøipravily nebo pøipravují své školské 
vzdìlávací programy. Dìkujeme p. uè. Mgr. Ivetì Popelkové Gibalové za to, 

Irena Michalèíková, øeditelka školy, v.r. že nad námi po celou dobu pobytu „držela ochrannou ruku“, 
takže jsme se všichni unaveni, ale obohaceni o mnoho nových 
zážitkù a hlavnì dojmù vrátili do pøedvánoènì vyzdobených 

Školní zájezd do Londýna a Paøíže domovù.

Úèastníci zájezdu: Gabrhelová Simona, Miklášová Klára 
Ve dnech 11. - 16. prosince loòského roku jsme mìli a Kadlèková Alena - 6. B; Grebíková Pavla, Zetková Iveta a 

možnost navštívit pøedvánoèní Londýn a Paøíž. Zetková Ivona - 8. A; Janovský Marek, 8.B; Fišerová Lucie, 9.B
V nedìli 11. prosince byl pøistaven autobus z Brna, 

který nás  žáky 6., 8. a 9. tøídy v poètu 8 vyzvedl u naší školy. Naše ètení pøi svíèkáchDoprovázela nás p. uè. Mgr. Iveta Popelková Gibalová, která ve 
spolupráci se Student Agency Brno celý tento poznávací zájezd „Jak bude letos vonìt èaj u vánoèního stromku pøi Ètení 
pøipravila a zaøídila. pøi svíèkách?“ pøekvapila mì otázkou v hodinì èeštiny, navíc v 

Cestou jsme ještì øíjnu, Pavla. - Asi vliv vánoèních reklam - témìø po svátku 
pøibrali žáky Støední hotelové svatého Václava - blesklo mi.
školy v Jindøichovì Hradci. Než jsme se nadáli, ten èas byl tady a s ním i naše 
Do Londýna jsme jeli pøes pøedvánoèní Ètení pøi svíèkách. Po roce nás zase svým kouzlem 
Nìmecko, Belgii a Francii, pøivítala neobyèejnì obyèejná školní tøída. Protože devá�áci 
kde jsme nasedli do vlaku a jsou nejvìtší, mìli také nejvìtší stromek, sešli jsme se u nich ve 
míøili eurotunelem pøímo do tøídì.
Velké Británie. Cesta pøímo 

 Všichni, kteøí právì pøednášeli, sedìli opravdu pod do centra hlavního mìsta 
stromeèkem. Poblikávající svìtlo svíèek, vùnì èaje i perníèkù trvala asi dvì hodiny.
pomohlo nìkterým pøekonat trému. 26 dìtí z šestých až 

V Londýnì jsme mìli devátých tøíd pøedvedlo nám všem vìtšinou svoje vlastní 
možnost zhlédnout Tower literární dílka, tøeba o tom, že staèí, když nejsme lhostejní k 
Bridge, Westminsterský a druhým. 
Buckinghamský Palác ,  
W i n d s d o r s k ý  z á m e k ,  

Zprávièky ze školy
 

Pokraèování na další stranì
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vyslechli jsme mnoho smutných a dojemných lidských pøíbìhù Nìkteøí pøišli už potøetí a upøímnì se pøiznali, že jim 
a osudù.Všem se nám tajil dech.„bude tohle setkávání chybìt“, jak se svìøil Robin z deváté tøídy  

jediný zástupce klukù. Pøi tomto poutavém vyprávìní èas rychle utíkal.Ještì 
jsme pana Veselého zahrnuli mnoha dotazy, na které nám hbitì Na závìr jsme spoleènì posedìli kolem stolu, popíjeli 
odpovídal a také jsme byli zvìdaví na èíslo, které mu na levé èaj, povídali si a ani jsme nepostøehli, že uplynulo skoro celé 
ruce zùstalo jako smutná památka.Louèili jsme se plni dojmù .odpoledne. 

Dìkujeme panu Veselému, že si na nás našel èas, že pøišel 
mezi nás a že nám svým svìdectvím  pøiblížil utrpení a události, 
které prožil spolu s mnoha lidmi v dobách tak krutých a zlých, a 
které si my dìti dnes už ani nedovedeme pøedstavit. Pane 
Veselý, dìkujeme Vám a pøejeme  hodnì a hodnì zdraví.

 žáci pátých tøíd

Nìco nového

Pøíležitost zlepšit si fyzickou kondici, pobyt na èerstvém 
vzduchu a nìco nového se nauèit se naskytla žákùm 4. tøíd.

V letošním roce se na návrh øeditelství školy a se 
souhlasem rodièù poøádal poprvé lyžaøský výcvikový kurz pro 
tyto žáky.

Ke zdárnému prùbìhu pøispìly velmi dobré snìhové 
podmínky, krásné poèasí a hlavnì pøístup žákù k výcviku.

Rozcházeli jsme se pomalu. Následující den byl sice Kurzu se zúèastnilo 39 žákù. Úvodem byli rozdìleni do 
všední, ve škole všechno bìželo podle rozvrhu hodin, ale my družstev a pod vedením svých instruktorù všichni velmi dobøe 
jsme mìli poøád  kousek toho pondìlního odpoledne schovaný zvládli základní prvky sjezdového lyžování. Dùkazem bylo 
tam, kam nikdo nedohlédne, a je jen náš. projetí všech branek slalomu všemi žáky pøi závìreèném 

M. Kloudová, M. Macíèková, P.  Popelková závodì.

Kdo to zvládl nejrychleji?Beseda
Dívky

Ve vlastivìdì jsme se uèili o 2. svìtové válce.Když jsme 1. Popelková Monika - 4.A   - 27,6 s 
nìkteøí poprvé uslyšeli dosud neznámý výraz „koncentraèní 

2. Popelková Adéla - 4.B   - 28,7 s
tábor“, byli jsme zvìdaví a zahrnuli paní uèitelku mnoha 

3. Michalíková Klára - 4.B    - 30,2 sotázkami. I když nám toho hodnì øekla, už pøíští hodinu pøišla s 
4. Bruštíková Martina - 4.B    - 30,5 snávrhem, že by bylo nejlepší, kdybychom mezi nás pozvali 
Hošièlovìka, který hrùzy tìchto táborù prožil na vlastní kùži.
1. Knotek Roman      -4.B     - 29,7 sVšichni jsme se na setkání tìšili, a když nastal ten 

oèekávaný den, sedìli jsme ve tøídì a s napìtím oèekávali, co se 2. Krasnec David      -4.A     - 29,8 s
bude dít. 3. Hrbák Radim         -4.A    - 30.7 s

Krátce po zvonìní se otvírají dveøe a jimi vstupuje 4. Bruštík Antonín     -4.B     - 30.8 s
dùstojným a klidným krokem starší pán.Usedá na židli a zaèíná Všem žákùm pøejeme, aby zùstala v jejich oblibì tato 
vyprávìt. Nejprve o své rodinì, o svém mládí a o transportu do nová sportovní aktivita.
koncentraèního tábora, kam jako mladý musel odjet. Když zaèal 

Libuše Bambuchová - vedoucí kurzu
vyprávìt o tom, jak život probíhal za elektrickými dráty, 

Zprávièky ze školy
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Ptáme se za vás...
Pøiblížil se Fašank k nìmuž bezpochyby patøí kroje, A jak dlouho trvá takové uvázání šátku?

písnièky, tradice i straòanské náøeèí. Proto vás dnes vezmu na „Chvilku, nevím, tak ètvrt hodinky“ Šak to ide jak na 
besedu k paní Tinkové (tetince Gajdošových), která vyšívá a šije drátku.“
kroje. Teï zrovna tvoøí desatery rukávce pro dìti z mateøské 
školy ve Strání. Pøivítala nás ve vyhøáté svìtnici, kde jsme si Tak Vám dìkuji, paní Tinková, za besedu. Pøeju šikovné 
pøíjemnì popovídaly.  ruce a bystré oèi, a� se Vám podaøí vyšít a ušít ještì spousta 

krojù. A� máte šikovné následovnice, které budou v tomto 
Kdy jste se k vyšívání a šití krojù dostala? krásném díle pokraèovat. A hlavnì a� jste hodnì zdravá!
„Jój, to už od mlada. Moja mama vyšívala všecko, tož po 

ní jsem to podìdila. Ale co, keï  jsem šla ze školy,mama sbírali Abychom ty místní tradice ještì prohloubily, øekneme si 
rukávce a já friško vzala to a sbírala jsem též…šak mòa nìco o straòanském náøeèí. Zašla jsem za osobou povolanou a 
odháòali od toho, že jim to pokazím. No a keï oni vyšívali, tak já znalou pomìrù, za panem Janem Bruštíkem ze Kvìtné.
si sedla a chtìla též…no a tak mi pravili: „po trech ni�ách, furt Ten se tomuto tématu vìnuje již nìkolik let a pøed 
to mosíš šit po trech ni�ách“, tak sem sa to nauèila od nich. No a nedávnem poskytl obci Strání tøi publikace, které mapují místní 
taky sem pomáhávala u Štrbákových, a tetina chtìla byt lidové náøeèí, zajímavé i veselé historky, a v neposlední øadì 
nastrojená,  tak jsem jí obèas prala, žehlila a správala rukávce a také události a zvyky z naší obce.
to sa èlovìk taky dos� nauèí.

Pane Bruštíku, co Vás pøivedlo k tomu, že jste zaèal 
A co se týká tìch samotných výšivek na rukávce, víte spisovat tyto pamìti?

kolik existuje druhù na naše, straòanské rukávce?
„No øeknu Ti to tak trochu obšírnìji, co mì k tomu vedlo. 

„Baže že vím, je jich jedenáct, tých co sa dávajù na V polovinì tohoto, tedy již minulého století, prostì po válce 
straòanský kroj. Každá vypadá trochu jinak a podle toho sa dochází k postupné zmìnì zpùsobu života na vesnicích a život se 
menujù: Na povìtròák, Na dubový list, Na jablko, Na pahnost, tedy modernizuje i na Stráni. Už není pravdou úsloví, že „na 
Na háèek a Na ohreblo - ale to je aj brezovské vyšití. No a Na Strání je konec chleba a zaèátek kamení.“ Zlepšily se sociální 
makovièku a Na háïata, to eštì nemám vyšité. podmínky, ale na druhé stranì to vyvolalo uhasínání mnohých 

národopisných hodnot a bohatství lidových projevù.
Takže ty výšivky jsou na každé rukávce tøi - jeden Zaèaly zde vznikat nové profese, zvýšila se zamìstnanost, 

„obojek“ a dvì výšivky na ramena. Jak dlouho tvoøíte pøišly nové vymoženosti. Jako napøíklad  praèka... pøed tím se 
výšivku na jedny pralo na potoce a mácholo sa to ve vantroku, atd. ... A to všechno 
rukávce? mìní také mluvu. Zmìnila se základní struktura straòanského 

„To se ani nedá náøeèí. Moderní doba donesla novou hovorovou øeè a dnešní 
spoèítat, ale aj takých mluva není už taky ta, co já jsem tehdy zachytil“
deset dní a to u toho 
sedím od rána až po tá� Dobøe, ale když pomineme tyto historické záležitosti, 
co je vidìt. Dá to moc, kdy jste si øekl, teï si sednu a nìco napíšu?
moc práce.“

„Já jsem ze Strání, a když jsem pracoval v huti, tak jsem 
tam byl od rána do veèera a nemìl jsem na to èas. Ale vždycky, 

A  k d o  t y t o  když jsem nìco zaslechl, tak jsem si to do notesu zapsal a 
výšivky ve Strání ještì uložil...no a až jsem odešel do dùchodu, zaèal jsem na tom 
umí dìlat? intenzivnìji pracovat.

„No už jich dost Myslel jsem však na to od mlada, od svých 20 let jsem si 
poumíralo, ale treba zapisoval jen tak három fárom na listy rùzné tradice, jako 
tetina Janíkových ze svatby, køtiny...ale taky to, jak se na Stráni bìžnì mluví. Ale ke 
Kvìtné ta umí vyšívat aj tøídìní a opravdovému sepisování jsem se dostal až v dùchodu. 
èepce uvazovat, potom A nebylo to jen tak jednoduché; navštívit všechny archivy-Brno, 
aj Martinu Janovskú Slovensko... Ale práce mì bavila.“
jsem to uèila, ta umí zas 
ty èerné fjertùšky vyšívat. A tetina Kudlárových ta zas šije košile 

A kdy konkrétnì jste to psal?ke krojom. No a jsem ráda, že to naša Jitka po mì pøebírá, 
„Kdykoliv když jsem si na nìco vzpomnìl. Ale poèkej to peøinky už umí dìlat, všechna èest. A aj vyšívá, treba tu výšivku 

Ti poví naša maminka. Maminko, pojï øíct, kdy jsem to psával…„Na ohreblo“ dìlala Jitka, je šikovná.“ 
Paní Bruštíková: „Jó…to bylo hlavnì v noci, nìkdy se 

vzbudil ve dvanáct, že ho nìco napadlo, a psával i do ètyø do Vážete taky šátky, už jako jedna z mála. To tu musíte 
rána. Mìl na to klid. Jen súsedi pak vyzvídali, co tak dlouho do mít pøed rùznýma slávama - jako padesátníci a podobnì, 
noci dìláme. Tož sem jim øekla: A co vy tak dlùho dìláte, že nás celé zástupy zájemkyò.
vidíte a bylo.“ „Jo to tu bývá hodnì ženských. Jednou když jely na 

Velehrad na papeža, tak jich tu bylo aj jedenáct a predbíhaly sa, 
kerá pùjde první.“ pokraèování na další stranì
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Ptáme se za vás...
navštívil státní archivy, tehdy už samostatné Slovenské Vidím, že Vás rodina podporovala a pomáhala Vám.
republiky, a tam jsem si to vypisoval a ovìøoval jsem odkud kdo „To ano, mìl jsem a mám v nich velkou oporu. Synové i 
je. Samozøejmì, že mì to stálo èas i náklady a velké úsilí. Ale ze�  mì ochotnì vozili po archivech, vnuci pomáhali se 
stálo to za to. Teï to mám od A do Z kdo odkud pøišel. Takže když svázáním, maminka mìla se mnou trpìlivost. Toho si opravdu 
se mì nìkdo zeptá odkud ten èi onen pochází, vím a lehce to cením.“
najdu. Co je psáno, to je dáno! Jde také o historii sklárny, kterou 
jsem právì dokonèil.Jakými vlivy bylo straòanské náøeèí ovlivnìno?

„Dalo by se øíct, že zde dominují dva vlivy. Døíve, nìkdy v 
Co Vás na tom tak nejvíce baví, to dobrodružství - jak druhé polovinì 19. století a až do konce 1. republiky, bylo bìžné, 

a kde to hledat?že dìvèata odcházela sloužit. Odtud se chodilo vìtšinou na 
„Ne! Já jsem to dìlal pro jednu vìc, protože jsem vìdìl, Hanou nebo do Rakous. Každý když se vrátil,  sebou pøinesl 

že ta doba s sebou nese samozøejmì nové myšlení, nové dìní, a nìjaké to slovo. Dalším faktorem je to, že tu byla v roce 1794 
souèastnì aj nové mluvení. Jako dìti jsme taky chodili do školy a založena sklárna a do naší vesnice pøišli skláøi z Rakouska, z 
uèili se spisovnì èesky, ale vyšli jsme odpoledne ven a už mluvili Uher, z Èech i z Bavorska. Sklárna však v roce 1848 pøestala na 
po straòansky. Tehdy ovšem nebylo rádio natož televize, takže nìjakou dobu fungovat a skláøi odešli do jiných fabrik. Ale v 
bylo to náøeèí živé. V šedesátých letech už byla televize i rádio roce 1850 sem pøišli Zahni a provoz se obnovil a skláøi se vrátili 
dostupné a straòanská øeè se pomalouèku zaèínala vytrácet a a pøinesli další nová hovorová slova. Musíme si uvìdomit, že tøi 
dìti zaèaly úplnì jinak chápat svìt. A to já jsem rád, že jsem to ètvrtiny skláøù, kteøí tady ještì pøed 60 lety pracovali, 
udìlal, protože to už se nikdy nevrátí, to je nová doba, která nepocházeli odtud. I tvùj prapradìdeèek Tanner pocházel z 
pøinesla nové zpùsoby života a kultury.Rakous. Takto tedy do straòanského náøeèí vplulo 35 - 40% 

Jsem hrdý na to, že jsem to všechno sepsal a mohl germanismù a dlouho se používaly. I Slováci hodnì ovlivnili 
vìnovat obci, která mì odmìnila. Teï má každý možnost se v naši mluvu-takovou zásadní vìcí je používání písmene „R“ 
knihovnì stavit, prohlédnout si to, proèíst a najít si tam, co právì místo „Ø“.
jeho zajímá.  Takže já 

jsem sepsal do 
Pozoruhodné osobnosti žijí v naší obci, nemyslíte? Jsem slovníku nejprve 

ráda, že jsem mìla tu možnost strávit s nimi milé chvíle. Panu slovakismy, u 
Bruštíkovi dìkuji za zdokumentování našeho náøeèí, v jeho kterých jsem 
spisech bude žít navìky. Doufám, že jste se mnou a s mými našel pùvod a  
hosty strávili pøíjemnou chvilku. pak je abecednì 

A nezapomeòte, že se na Vás budeme tìšit v knihovnì na s e ø a d i l .  U  
Zámeèku, kde si spisy pana Bruštíka mùžete prohlédnout.g e r m a n i s m ù  

t o m u  b y l o  
Ptala se za Vás  Barbora Kubíèkovápodobnì, jen to 

b á d á n í  b y l o  
složitìjší, ale 
nikoli tìžké.

Ve Strání 
b y l  j a z y k  
ovl ivòován z  
mnoha stran. 
K d y ž  s e  
podíváme na 
okolní slovácké 
d ì d i n y :  
B ø e z o v á ,  
Vlènov…ti co dìlali vìtšinou polnosti, tam se mluva døíve pøíliš 
nemìnila. Nepøicházelo tam tolik cizích vlivù jako k nám.

Vy se ale nevìnujete pouze náøeèí, Vy tøeba víte, která 
skláøská rodina odkud pochází.

„Ano, sepsal jsem to v nìkolika kapitolách. Vím, ze 
kterých skláren a dìdin kdo pøišel. Tak jen pro pøíklad: Pjajka-
Slavièín, Bohuslavice, Janèa-ten pøišel z Beluše, je tady 
Zelinka-ten je

 z Trenèína, Bartákovi- z Køivoklátu u Púchova, Pejchar- 
Lednické Rovné, Brunovský z Beckova, Šerý z Hlohovca, Škorec 
od Bratislavy…to vám nikdo neøekne, já jsem si to musel zjistit a 
zapsat. Ve sklárnì taky všechno nemají. Kolem roku 1993 jsem 

Archivní snímek

Jako ukázku z díla pana Bruštíka pøikládám tento „dopis“. 
Myslím že se k pøicházejícímu fašankovému veselí trefnì hodí. 
Pøíjemné poètení.

Dopis po sametové revoluci 
(ve straòanském náøeèí)

napsal Jan Bruštík v roce 1992

Tetko, to� Vám nesem jakési písmo od našej mamy. Aj 
sem ju prekabátil. Dala mi korunu na známku, ale tá sa mi 
zejde. Len jí to nepravte. Dala by mi világoš. Aspoò to máte 
spìšej, lebo dneska je sobota a písmo by Vám listonoš donésél 
aš f pondìlek. 

Tetka Poluša sa samù zvìdavostù celá roztrásla, co jí ta 
�ava može písa�, ke� sa už pres dva roky nesmlùvajù. A celá 
nedoèkavá roztrhne obálku a ète:

„ Ty hubo rozgajdaná, len si nemysli, že aj fèil, co 
jézédé (JZD) je už na novém porádku, možeš s tým tvým 
chmulù aj daléj okráda� fšeckých poctivých družstevníkù, co 
tam eštì zostali.

A nemysli si , ty bosorko stará, že sa uš zapomìlo, jakos 
kedysi balamútila ludí a fèil vysedáváš na mítingoch aj s tým 
tvojím hòupem, co sa pret tým tólko nadrapoval jako 
socialistický družstevník a fèil by klauzovcom aš do riti vlézel.



Tipy knihovny na dlouhé veèery...

Víte, že...

Statistika knihovny za rok 2005

Beletrie Registrovaní ètenáøi 432

Z toho do 15 let     165 Ajvaz, M. Druhé mìsto
Návštìvníci           3 687McCall, S. Žirafí slzy
Výpùjèky celkem     13 463Defonseca Pøežít s vlky
Nauèná pro dospìlé 2 422Courths-Mahler, H. Vychovatelka

Kubátová, T. Jedinì Tereza Beletrie pro dospìlé     8 340

Nauèná pro mládež 843Žilák, J. Jehla

Woods, S. Mrazivý ráj Beletrie pro mládež      1 858
Garlock, O. Osten lásky Periodika            3222
Nowak , K. Bojoval jsem u Berlína

Nauèná literatura

Bidlová, V. Barvení pomocí rostlin
l nabízíme CD Povìsti Uherskobrodska, které obsahuje 

Špilarová, M. Z Asie do Nového svìta 15 povìstí (napø. Založení Uherského Brodu, Èerný 
Velká kniha dárkù z penìz Janek, Poklad na hlucké tvrzi aj.), cena Kè 200,-
Indonésie l u nás najdete také nového prùvodce Slovácko-

Uherskohradiš�sko, kde naleznete mj. i volné vstupenky 
Pro dìti na (napø. Jízdu králù ve Vlènovì, rozhlednu na 

Lopeníku, permanentku na 1 den do Štrbánì, do Ski Klásek, B. Hurvínek a Mánièka
areálu Filipov aj.). Souèástí je také prezentace naší obce Dovrtìlová, H. Sólo pro plavèíka
a lyžaøského vleku

Bøezinová, I. Snìhuláci z Mrkvonos
l IC bude otevøeno „na fašanky“v sobotu 25. 2. v rámci 

ukázky lidových øemesel a prezentace obce. V prodeji 
V loòském roce mìla knihovna k dispozici 31 titulù budou fašankové suvenýry jako: šable, zuzky s logem 

periodik, ètenáøi mohli vybírat z 11090 titulù knih, roèní Fašanku, DVD a VHS s minulých roèníkù, hudební 
pøírùstek knižního fondu byl 407 a úbytek v rámci aktualizace nosièe místních kapel, knihy P. Popelky aj.
knižního fondu 848 knih. Pøes meziknihovní výpùjèní službu l v blízké dobì bude vydána turistická známka obce, která 
bylo zapùjèeno z jiných knihoven 67 titulù knih, naše knihovna zde bude zároveò v prodeji 
poskytla jiným knihovnám 20 titulù. Kromì bìžných besed pro 

l u nás máte k dispozici materiály cestovních kanceláøí, 
základní školu, akce k bøeznu  mìsíci knihy, øíjnovému Týdnu 

kde si mùžete vybrat svoji letní dovolenou
knihoven, se podílela na pøípravì cestopisných besed a v rámci 

l zaèátkem bøezna se uskuteèní další ze série cestopisných projektu Knihovna 21. století zažádala o grant. Vystaveny byly 
besed, tentokrát zavítáme do Belgie, respektive do sídla také www stránky a spuštìn on-line katalog. Internet navštívilo 
Evropského parlamentu a NATO Bruselu a pøes 900 uživatelù.
støedovìkého mìsteèka Brugg.V letošním roce bude provedena revize knih, která je 

vždy po pìti letech (naposled r. 2001)
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Z knihovny a infocentra... 

pokraèování z pøedchozí strany A Poluša sa dala do psaní: „Ty nechuto, co �a ani ten tvùj 
chumaj už nemohél poèùva� pre tú tvoju hubu nevymáchanù, 

Ani ty, strygo žitavá, nejsi lepší, ve� kadì chodíš, tadì 
tak ty bys scela z našej váženej rodiny urobi� jakýchsi zlodìjù? 

gágáš ty svoje capiny, co ani koza nezežere a ta tvá huba sa 
Že sa nehanbíš, ty doroto, cos v družstvì kradla de sa dalo? A že 

rozdrapuje jako tým papalášom v Praze.
sa fèilkaj nebojíš takové kraviny písa�. Myslíš si , ty hlupaòo, že 

Ste oba stejní, lebo aj ten tvùj somár též plantal dvì na 
nevíme jako sa to robilo s tým mlékem? A do si bral každù 

try, co nemìlo hlavy ani paty.“
chvílu kravský hnùj jakože na záhumének a dával ho 

Poluša pritem ètení zlos�ù aš zeleòala a èervenala. A 
zahrádkárom a ostatním za pár stovek? A zapomìlas uš, kolko 

ruka sa jí trepala, keï hledala podpis. „Tvého anciáša, šak já Ti 
obilá Vám pøišlo bez roboty?To všecko sa ví a aj pri súdì to 

ukážem.“ Já dobre vím, otká� vìtr fùká. Tys to sovo bezoèivá 
možem otprisahnù�. Len si ty �avo zaèni. Potom sa pozreme, do 

mínila posla� jako anonym. Ale fèil sas sama dostala do pìknej 
tu býl vìtší zlodìj. A nech �a ot zlosti porazí, ty hlupaòo sprostá. 

šlamastyky, ty náno hlùpá, myslela si.
A ten soploš, co ni to tvoje písmo donésel, sa ti okotil tak sprostý 

A já tak možem tu �avu uda�. Ale co potem, keby to 
jako ty.“

písmo chceli na súdì vidì�. Mosím to spravi� ináè. Napíšem téj 
Poluša písmo zalepila a sama dala na poètu.

trlici, že aj keï sa zopomìla podepsa�, pretca sa prozradila. 
Jaký to potom vzalo konec, to se už nedovíme. A ti, co to 

Nech sa potom tá bestyja èertí a nech ju báø aj šlak trefí.
vìïá, to nepovìïá.

Lenka Koláøová, Barbora Kubíèková
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V nedìli 8. ledna uspoøádala dechová hudba Straòanka si zazpíval i kapelník Petr Houš�. Toto narychlo seskládané 
ve spolupráci s Farním úøadem ve Strání již ètvrtý Vánoèní tìleso ve složení Ondøej Jankových, Antonín a Michal 
koncert, který se uskuteènil v našem kostele Povýšení sv. Køíže. Reòákovi, Zdenìk Vintr a již zmiòovaný Petr Houš� mìli 
Návštìvníci zaplnili celý chrám a témìø dvì hodiny takový úspìch, že je nadšení posluchaèi potleskem vyvolávali 
vychutnávali ojedinìlou atmosféru, která se v tomto - pro zpìt na pódium. Dalším pøekvapením byl kaplan Bohumil 
dechovku nezvyklém prostøedí - rozhostila. Pozvání na koncert Kundl z Uherského Brodu, který si se Straòankou zahrál skvìlé 
pøijali i vrcholní pøedstavitelé celostátní i krajské politiky: sólo na trubku a mnohým tak pøipomnìl zakladatele Straòanky 
poslankynì Michaela Šojdrová a poslanec Ludvík Hovorka, pátera Jana Novotného.   
senátoøi Jiøí Stodùlka a Josef Vaculík a statutární námìstek V závìru koncertu pøedala Michaela Šojdrová ocenìní 
hejtmana Zlínského kraje Vojtìch Jurèík (všichni KDU-ÈSL, jednomu ze èlenù DH Straòanka Jiøímu Porubiakovi za 
pozvaní zástupci ostatních stran se omluvili). Koncert reprezentaci kraje a Èeské republiky na soutìži basklarinetistù v 
moderovali otec p. Jan Hrudík  a èlen krajského zastupitelstva holandském Rotterdamu, ve které obsadil skvìlé druhé místo.
Ondøej Benešík. O tom, že se koncert posluchaèùm líbil, svìdèí závìreèný 

Zaplnìný kostel byl i tentokrát svìdkem krásného dlouhý potlesk ve stoje i množství nadšených reakcí, které si 
kulturního zážitku. Kromì koled zaznìly i muzikálové a muzikanti po vystoupení vyslechly. Vstupné bylo jako vždy 
filmové skladby, dvì verze Ave Maria, smìs valèíkù od Johana dobrovolné a vybraná èástka 13 100 Kè bude použita na 
Strausse nebo píseò Arrival, kterou proslavila skupina ABBA. rekonstrukci kostela.
Pøíjemným zpestøením programu bylo vystoupení mužského 

Barbora Kubíèková
pìveckého sboru S.E.N. a kvarteta mladých zpìvákù, se kterými 

Straòanka zahájila oslavy 80.výroèí 
založení vánoèním koncertem

Z iniciativy Infocentra vznikla myšlenka uspoøádat akci Pokud se vám listopadový Lucernièkový prùvod líbil, 
pro dìti. A protože již byly dny krátké, pøišli jsme s návrhem na budeme rádi, když se nám ho podaøí zorganizovat i za rok, a vy 
Lucernièkový prùvod. Nápad se zalíbil a tak jsme se domluvily  pøijdete ve stejnì hojném poètu jako na tento. První pokus se ne 
s vyuèujícími na prvním stupni ZŠ, že tuto akci ve støedu   v ž dy   v ydaøí dle pøedstav, ale za pokus to stálo, nemyslíte?
16. listopadu zorganizujeme. Dìti jak v obou školkách tak i ve Barbora Kubíèková
škole vyrábìly lucernièky, aby cesta brouèkù k zimnímu spánku 
byla co nejpøíjemnìjší. Dìti ze Kvìtné se v 17 hodin sešly i se 
svými rodièi u sklárny a skupina ze Strání vyrážela ve stejný èas 
od Zámeèku. A kdo jste mìli možnost tento prùvod zahlédnout, 
musíte uznat, že úèast byla obrovská. Se svìtýlky jsme se sešli 
na cestì, která vede do Štrbáòa a právì tam jsme chtìli 
brouèkùm zazpívat a popøát jim hezký zimní spánek. Do našeho 

pøichystaného programu však zasáhla pøíroda - zaèalo pršet.      
A tak se nám brouèci i berušky rozutekly domù. Bohužel tedy 
neprobìhla soutìž o nejkrásnìjší lucernièku ani o nejpoda-
øenìjší masku. Ale dìti, nezoufejte! Masky i lucernièky si scho-
vejte a na Fašank uspoøádáme „Rej brouèkù a berušek“ neboli 
DÌTSKÝ KARNEVAL tam, kde nás déš� nepøekvapí. Takže    
se na vás všechny tìšíme v nedìli 26. 2. 2006 v 15 hod.       
na Zámeèku. 

Jak se vydaøilo „Uspávání brouèkù a berušek“?

POHÁDKOVÉ DOPOLEDNE

Milé dìti, zveme vás na prázdninové promítání, 

které se uskuteèní ve støedu 22. 2. od 9.30 hod.

v knihovnì (infocentru) Na Zámeèku. 

Máme pro vás pøipraveny 

pohádky nejen z Veèerníèkù.

Tìšíme se...

Lenka Koláøová 
a Bára Kubíèková
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19. roèník festivalu masopustních tradic
Strání 23. - 28. února 2006

Ètvrtek 23. února - 18.00 hod.  - Fašanková filmotéka  - vstupné 20,- Kè
Dvorana Strání videofilmy o fašanku a lidové kultuøe Strání a okolí autogramiáda knihy Øeèeno 

písní. Lidové písnì ze Strání. Autor PhDr. Pavel Popelka
                           

Pátek 24. února - 18.00 hod. - Strání, milé Strání   - vstupné 50,- Kè
KD Kvìtná folklor obce Strání, úèinkují domácí soubory: Straòánek z MŠ, FS Javorina, 

div.soubor Karla Högera a soubor Kopanièáø ze Starého Hrozenkova

20.00 hod. - Beseda u cimbálu-hraje CM Strýci
        Výstava fotografií z minulých roèníkù fašanku

Sobota 25. února - 8.00 - 12.00 hod. - Den otevøených dveøí Moravské sklárny Kvìtná
 ukázky výroby skla-prodej

Zámeèek 9.00 - 12.00 hod. - Ukázka lidových øemesel -vstupné 40,- Kè platí i na hlavní program u Zámeèku
 øemeslníci ze Strání
 zabijaèkové hody (pøipravilo FC Strání)

Obecní úøad 12.00 hod. Pøijetí souborù na Obecním úøadì ve Strání

Nám. u Zámeèku 13.00 hod. Ej, fašanku, fašanku 
fašankové ukázky folklórních souborù:
- Klas z Kralic na Hané
- Šmykòa z Ostravy
- Lubná z Poluvsia, Slovensko
- Javorina ze Strání

15.00 - 17.00 hod. Obchùzky souborù po hospùdkách a restauracích
(U Popelkù, Bowling Magdaléna, Sklípek, Zámeèek)

KD Kvìtná 18.30 hod. -  Zrcadlo masopustu  - vstupné 50,- Kè
scénická vystoupení zúèastnìných souborù a souboru Javorinka s CM Huslièky

KD Kvìtná 20.30 hod. - Beseda u cimbálu  se zúèastnìnými soubory

Nedìle 26. února - 15.00 hod .- Dìtský karneval  - vstupné dobrovolné
Zámeèek pøipravilo o.s. SPOKOS

   

Úterý 28. února - 11.00 - 12.00 hod: Sraz skupin ve Dvoranì
Areál obce, 12.00 - 18.30 hod: Obchùzky s tancem Pod šable
Zámeèek 18.30 - 23.30 hod: Taneèní zábava, hraje skupina TOSR - vstupné 30,- Kè
     23.30 hod: Pochovávání basy

pøipravilo o.s. SPOKOS

Poøádá: Obec Strání a SPOKOS Strání za odborné spolupráce Muzea J.A.Komenského Uherský Brod.
Spolupoøadatelé: FS Javorina, FC Strání, SDH Strání, ZŠ Strání, MŠ Strání, Kulturní zaøízení Kvìtná, mužský pìvecký sbor SEN

Tento projekt podpoøili: Ministerstvo kultury ÈR, Zlínský kraj, Generali pojiš�ovna a.s., Sitel s. r.o., Ing. Hanáèek Uh. Brod, 
Antonín Bruštík-V.S.B.P., Stavby s.r.o.Boršice, Slovácké strojírny a.s., JH-Jiøí Holzer s.r.o., HOBOSS s.r.o., Santra s.r.o., 

Strabag a.s., Rumpold s.r.o., EGP  Invest s.r.o., VHS plus Veselí nad Moravou, Moravské sklárny s.r.o. 
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Folklorní soubor Šmykòa z Ostravy Folklorní skupina Lubená z Poluvsia na 
Èlovìk, píseò a tanec jsou odpradávna pøátelé. Lidé si Horní Nitøe

lidovou píseò a tanec pøedávají jako štafetu, aby z ní naèerpali Vesnická folklorní skupina „Lubená“ zpracovává 
zvykosloví a písòový a taneèní folklor z obcí Poluvsie, Pravenec duševní klid a pohodu. Mnohé lidové písnì jsou jako zázraèné 
a Nedožery Brezany, které patøí do jedné farnosti. Hodnì pochodnì, které zapalují srdce nových generací a naplòují je 
materiálù získávají èlenové z poznatkù zakladatele a láskou k lidové tradici.
dlouhodobého vedoucího Ing.Jozefa Streèanského a z vlastních ŠMYKÒA - kovárna - je podle encyklopedie lidové 
výzkumù. Soubor má ženský a mužský pìvecký sbor, lidovou architektury stavba k výrobì a opravì železných nástrojù, 
hudbu a dìtský folklorní soubor „Malá Lubená“. Má náøadí, podkov a jiných železných pøedmìtù, používaná také pøi 
zpracované roèní a rodinné zvyky jako fašanky a svatbu, žòové podkování koní.
a dožínkové zvyky, regrutské pásmo, taneènì  pìvecké pásma a 

ŠMYKÒA - folklorní soubor, který vznikl v roce 1990, vánoèní koledování. Kromì toho oplývá i bohatým písòovým 
má se svou jmenovkyní spoleèné nejen jméno, ale i úsilí a touhu repertoárem, ze kterého byl vydán hudební CD nosiè „V 
poznat a zpracovat materiál k práci - slovenskou lidovou píseò. poluskej dedine“.
Tvoøí ji nadšenci a milovníci slovenského folkloru, studenti Lubená byla tøikrát na FF Východná, nìkolikrát úèin-
støedních a vysokých škol, pracující i nezamìstnaní, potomci kovala na Folklorních slavnostech pod Po¾anou, Turèianskach 
slovenských „pøistìhovalcù“, ale i rodilí Slováci od Košic po slávnostech folkloru, Myjavských a Podroháèských folklorních 
Žilinu. Za léta své èinnosti soubor absolvoval nepoèítanì slávnostech, „Hontianskej paráde“, Folklorních slávnostech v 

He¾pe a každoroènì na Hornonitranských folklorních vystoupení jak u nás (MFF Strážnice, MFF Rožnov 
slávnostech. Dvakrát se probojovala na celostátní pøehlídku p/Radhoštìm…), tak i v zahranièí (Slovensko, Polsko, Francie, 
vesnických folklorních souborù Nositelé tradic, ženský sbor byl Belgie, Nìmecko, Turecko, Itálie atd.)
v roce 1994 Laureátem èeskoslovenské soutìžní pøehlídky ŠMYKÒA z Ostravy to má o to tìžší, že její pùsobištì je 
lidové hudby v Považské Bystrici, folklorní soubor a její od zdrojù pùvodních písní a tancù regionù, které zpracovává, 
pìvecký sbor úèinkovali v Nìmecku, Polsku, Maïarsku, vzdáleno ne desítky, ale nìkdy i stovky kilometrù. A proto 
Ukrajinì, Slovinsku a ChorvatskuŠmykòa, stejnì jako kováø v kovárnì, tvrdì pracuje, aby 

Organizaèní vedoucí: Ing.Josef Beòadik; umìlecký 
výsledek jejího snažení byl ten "pravý", ten "nej..." Jejím cílem 

vedoucí: Ing. Marian Šujan. Rok založení: 1984.
je dát divákovi možnost nahlédnout do pøebohaté studnice 
lidového umìní a vykøesat jiskøièku radosti, štìstí a pohody. Èlánky zpracoval PhDr. Pavel Popelka

Vedoucí souboru:  Jiøí Machaè.

Hanácký soubor písní a tancù Klas
Hanácký soubor písní a tancù Klas vznikl koncem roku 

1971 v úrodné rovinì uprostøed Moravy nedaleko Brna poblíž 
Prostìjova v Kralicích na Hané. Ve svých písních i tancích se 
zabývá zpracováním folklórní oblasti Haná, která se nápadnì 
liší od ostatních moravských regionù. V èinnosti souboru nejde 
jen o scénické zpracováním folklóru, ale soubor se snaží i o 
udržení živých lidových tradic, jako je napøíklad tradièní 
velikonoèní obchùzka èi honìní Jidáše.

Soubor je každoroènì zván na mezinárodní folklórní 
festivaly u nás i v zahranièí. Zúèastnil se mezi jinými, festivalù v 
Belgii, Itálii, NSR, Rakousku, Rusku,  Maïarsku, Polsku, 
Bulharsku a nejèastìji  ve Francii. Èlenskou základnu souboru 
Klas tvoøí cca 40 taneèníkù, zpìvákù a muzikantù. 

Pro sobotní Fašankovou obchùzku je pøipraveno pásmo 
Chození po slaninách - délka trvání  15min.

Zobrazuje jednu z masopustních chlapeckých 
maškarních obchùzek (koled), konaných obyèejnì v pondìlí, 
kdy chlapci a maškary dovádìli dùm od domu po celé vsi. Jeden 
pøedstavoval policajta s šavlí, na kterou napichoval špek, 
klobásy, uzené maso a kdo jim co dal. Proto se tìmto obchùzkám 
øíkalo „chození po slaninách“. V každé domácnosti pak  
„maškary“ vyzvaly k tanci hospodyni. Co z darù nemohli 
napíchnout, sbírala „baba“ do putny. Veèer se uprostøed v 
hospodì postavil kotel, ve kterém si maškary vaøily a ohøívaly 
vše co dostaly. Pøi muzice se potom okolo kotle  tancovalo.

Umìlecká vedoucí: Ing. Vladimíra Šolcová; organizaèní 
vedoucí:  Eliška Slezáèková

Fašank 2006 - popis úèinkujících souborù

Vzpomínka na P. J. Novotného
- zakladatele Straòanky

Ke konci loòského roku uplynulo 60 let od smrti 
zdejšího kaplana P. Jana Novotného, jehož jméno bezesporu 
souvisí se založením dechové hudby Straòanka. I když to není 
obvyklé, stojí právì tento knìz u jejího zrodu. Pro svou 
vzdìlanost a obìtavost se øadí k nejvìtším postavám 20. 
století, které ovlivnily generace straòanù. P. Novotný dal v r. 
1926 podnìt tehdejšímu varhaníkovi, který získal na svou 
stranu nìkolik muzikantù a ti vytvoøili jádro souboru 
Omladina (pozdìji Mladí muzikanti, Pak Sklenárovci, dnes 
Straòanka). 

Narodil se 28. kvìtna 1889 ve Vicemìøicích a hned po 
svém vysvìcení (4. záøí 1913) nastupuje jako novoknìz za 
kaplana na faru do Strání.  Zde pùsobí se zdejším faráøem P. 
Stanislavem Spáèilem plných 23 let. Bìhem této doby mìl být 
celkem tøikrát pøeložen, to se však nakonec uskuteènilo až po 
onìch 23 letech. 22. listopadu 1936 odchází do farnosti Želè u 
Vyškova, kde hned po svém pøíchodu staví nový kostel. Za 
svého pùsobení ve Strání pracoval ve všech organizacích, 
spolcích, ze svého dìdictví po rodièích spolufinancoval i 
budování Dvorany a hlavnì nakoupil všem muzikantùm 
hudební nástroje.

21. prosince 1945 umírá ve vìku 56 let v Želèi, kde 
pùsobil 9 let.

Lenka Koláøová
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nezapomenutelný dojem zanechali ti nejmenší, kteøí navazují Dne 26. prosince 2005 probìhlo v místním kostele 
na své pøedchùdce. Podìkování si zaslouží všichni úèinkující, Povýšení sv. Køíže Vánoèní zpívání a následnì pak ve Dvoranì 
pedagogiètí a výchovní pracovníci, poøadatelé a taky diváci, pokraèovalo posezením u cimbálu. Programu se zúèastnily 
díky kterým se mohlo pøedat 8.590,- Kè na dobrovolném dìtské soubory Javorinka, Huslièky ze Strání, komorní 
vstupném p. faráøi Hrudíkovi na opravu kostela.orchestr doplnìný øadou úèinkujících z Uherskobrodska, 

folklorní soubor Javorina, mužský pìvecký sbor S.E.N.           Radek Bruštík; foto: Josef Popelka /Froliš/
a v neposlední øadì cimbálová muzika Strýci. Akce byla 
pøítomnými diváky dobøe hodnocena, každý z úèinkujících se 
snažil podat výkon podle svých možností a schopností. Urèitì 

Vánoèní koledování v kostele

O INTERNETU už bylo napsáno hodnì publikací, taky je daná technologie dostupná v urèité lokalitì; dostupnost, šíøení 
ve straòanském zpravodaji jste mìli možnost nìco si o nìm èi rušení signálu internetu apod.
pøeèíst. Jenom pøipomenu, že internet je vzájemné propojení Vzhledem k množství výše uvedených technologií bych 
poèítaèù nejen v rámci firem, obcí, mìst, státù, kontinentù, ale i se zamìøil na ty, které byly resp. jsou mezi lidmi nejvíce 
v rámci celého svìta. používány. Jedná se o:

V dnešní nároèné, uspìchané dobì se den ode dne 1.Vytáèené pøipojení - vyžaduje telefonní pøípojku, 
zvyšuje význam informaèních technologií, stále vìtší využívání modem, poèítaè. Vìtšinou dostupná, dneska pomalá a 
výpoèetní techniky v životì kolem nás, hlavnì šíøícímu se dosluhující technologie. Hlavní nevýhodou je malá rychlost, 
internetu, èemuž se mnozí neubráníme. Ten, kdo používá max. 56 kb/s (tok dat, informací za sekundu), možnost 
internet, ví, proè a k èemu jej používá; ten, kdo tu možnost pøesmìrování na „žluté linky“ mající velkou tarifikaci. Dále 
nemá, nemùže danou problematiku ohodnotit popøípadì ocenit. poplatky za internet a poplatky za používání telefonní linky.
Je zøejmé, že internet má øadu výhod (komunikace, zdroj 2.ADSL - vyžaduje telefonní pøípojku, ADSL modem, 
informací, rychlost vyøízení urèité situace na úøadech aj.) i poèítaè. Technologie má vyšší parametry pøenosu dat než 
nevýhod (neosobní jednání, pravdivost a množství informací, pøedchozí „vytáèená linka“, dnešní rychlost napø. 512 kb/s za 
závislost aj.). 475,- Kè mìsíènì, nutné mít na vìdomí výše uvedené aspekty 

Mezi známé firmy poskytující telekomunikaèní služby napø. agregaci. Každý poskytovatel služby má nìkolik nabídek 
patøí napø.: Contactel, Tiscali, Czech OnLine(Volný), Èeský paušálù apod.
Telecom, Èeské Radiokomunikace, Skynet, Nextra a øada 3. Wi-Fi - bezdrátové pøipojení, vyžaduje poèítaè, 
jiných. Nìkteré firmy poskytující poèítaèové sítì a služby anténu, pøístupový bod (Wi-Fi karta èi smìrovaè), vyžaduje se 
pùsobí v rámci obcí, mìst èi urèitého regionu. V pøípadì obce pøímá viditelnost na nejbližší pøístupový bod (anténu). V dnešní 
Strání je to napøíklad obèanské sdružení POMInet (více dobì velmi zajímavá, atraktivní a rozšíøená technologie. 
informací pod èlánkem). Mìsíèní paušál napø. 512 kb/s linky je asi 600 ,- Kè. 

Dnešní známé dostupné technologie a zpùsoby pøipojení 4. Kabelové pøipojení - vyžaduje kromì PC vybudované 
na internet: vytáèené pøipojení, ISDN linka, kabelová televize, rozvody kabelových televizí, mùžete ovìøit napø. u firem UPC 
ADSL, GPRS, CDMA, EDGE, bezdrátové komunitní a èi Karneval èi u regionálních firem. Mìsíèní paušál za služby se 
komerèní sítì, satelitní pøipojení. pohybuje v rozmezí 500- 4500,- Kè za 256 - 6144 kb/s.

Dané technologie mají svoje použití, výhody, nevýhody 5. Mobilní pøipojení - jsou to technologie založeny na 
a jiné aspekty: záleží jak budu internet používat, napø. ke pøenosu dat pøes mobilní telefon. Dùležité znát èi ovìøit u 
komunikaci-ètení a zasílání emailù, chatování, ICQ, vašeho mobilního operátora, zda daný telefon podporuje službu 
internetová telefonie (telefonování pøes internet), prohlížení GPRS, EDGE, CDMA apod.  Paušální ceny jsou rùzné, napø. 
www stránek, hraní her na internetu, sledování internetových kolem 800,-Kè mìsíènì za rychlost 512 kb/s. Existují 
radií èi televizních kanálù, pøenos velkých souborù (video, samozøejmì i menší paušály, napø. kolem 200,- Kè, ale datový 
zvuk); jaká bude agregace (sdílené pøipojení s více lidmi); limit je 10MB.
datové èi èasové omezení, poplatky za nadlimitní pøenosy, zda 

Jak na internet?

dokonèení na následující stranì
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Vánoce svá kouzla otvírají a lidé se zase víc rádi mají, U stromeèku jsou pøipravené kouzelné hrníèky, které 
jsou to nejkrásnìjší svátky v celém roce. Je pravda, že pro vìští, co nás èeká v pøíštím roce. Dìti postupnì odkrývají 
nìkteré, vánoèní èas znamená bláznivý shon plný uklízení, hrníèek a doví se, že je èeká hojnost - u hrníèku s kouskem 
nakupování, vaøení a peèení, nervozitu a stres pøi honbì za chleba, láska a pøátelství  u hrníèku s perníkovým srdíèkem, že 
nejúžasnìjšími a nejdražšími dárky  tito lidé a je jich èím dál víc, 
nemohou nikdy zažít opravdovou vánoèní radost.

 Tento sváteèní èas je spojen s množstvím zvykù a tradic. 
Nìkteré pøežívají, jiné jsou zapomenuty. Inspirovány knihou 
Dagmar Šottnerové „Vánoce“, využily jsme vánoèní èas se 
všemi jeho tradicemi k tomu, abychom dìti uèily cítit, citovì 
prožívat, hluboce vnímat jednotu a spoleèenství mezi sebou 
navzájem, ale i s pøírodou.

  V mateøské škole ve Strání máme folklórní kroužek 
„Straòánek“. Dìti svým vystoupením potìší dùchodce, rodièe a 
širší veøejnost. Dìti vystupují v straòanském kroji, který rodièe 
opatrují, uchovávají pro další generaci, ale také ochotnì 
pøipravují pro každé vystoupení. S pøípravou kroje, oblékání, 
péèe, pøíprava na vystupování, mají i rodièe hodnì práce. Jako 
podìkování pro nì jsme pøipravily vánoèní posezení v mateøské 
škole. 

støepy pøináší štìstí, šupiny z kapra peníze. Pak pøijde na øadu 
Pøedstavte si vyzdobenou mateøskou školu, vánoèní kouzelný oøíšek  kdo ho má v ruce, mùže vyslovit své pøání. 

stromeèek, vùni cukroví, které nám napekly naše kuchaøky, Atmosféra vybízí k tomu, že dìti vysloví své pøání nahlas, 
jmelí, jablíèka, svícen z ovoce  vyrobený dìtmi, øetìzy upøímnì. Pøání jsou rùzná, poèínaje dárky pod stromeèek, si dìti 

a vánoèní ozdoby, dárky pro nejbližší. Venku snìží a pøejí, abychom se mìli rádi, aby nám bylo veselo, abychom byli 
jídelna je plná hostù  rodièù, prarodièù, kteøí se ve svém shonu zdraví. Oøíšek vyslyší pøání i paní uèitelky, kuchaøky, školnice. 
zastavili a na chvíli se ponoøili do vánoèní chvíle plné klidu a Prskavky prskají a spoleènì zpíváme „Štìdrý veèer nastal“  dìti 
pohody. roznesou napeèené cukroví, také dárky, které vyrobily. 

S maminkou rozkrojí jablíèko, pouští lodièky  co je 
oøechová skoøápka se svíèkou, louèí se a odcházejí  projdou pod 
jmelím, aby mìly celý pøíští rok štìstí. 

Vánoèní posezení konèí. Dìti jsou nadšené, plné prožitkù 
a vánoèního kouzla  ne jen dìti i dospìlí vzpomínají. Uklízíme 
jídelnu a cítíme, že jsme s dìtmi a rodièi prožili nìco pìkné, 
nìco jiné. 

Všechny tyto zvyky a pranostiky vidí dìti v televizi, slyší 
koledy, zpívají, ale naše „vánoèní èarování“ však nenahradí.

D. Starobová

Vánoèní zvonky zazvoní a pøibìhnou dìti v krojích  dìti 
jako kytièky, veselé, usmìvavé. Zpívají, tancují, koledují „Ten 
vánoèní èas, doèkali jsme zas, ptáèkové pìknì zpívajù, 
pastuškové vytrubujù …“ Ptáèci v zimì  dìvèátka jako vrány, 
chlapci jako vrabci, koledují, tancují a zpívají. Vystoupení má 
èasový sled od Kateøiny až do vánoèního èekání  adventu. 

Dìti zpívají místní lidové písnì o Kateøinì a paní uèitelka 
pøipomíná pranostiky „Kateøina na ledì, vánoce na blátì“. Pro 
dìti znamenají vánoce narození Ježíška a z vánoèních svátkù je 
pro nì Štìdrý den. Na ten se nejvíc tìší. Paní uèitelka pøipomíná 
zvyk na Štedrý den  hned ráno si namazat chlebík medem  to 
proto, aby dìti byly celý rok sladké jako med, co znamená, že 
budou hodné a nebudou zlobit.

Vánoèní èarování

dokonèení z minulé strany

Závìrem lze konstatovat, že nabídka je široká, ne každý 
je stejnì nároèný na internet, každý jej využívá a bude využívat 
jinak. Pravdou je napø. to, že hodnì lidí už delší dobu odhlašuje 
pevnou telefonní linku, nebo� zjiš�ují, že platí zbyteènì peníze 
za to, že si mohou „zavolat“ a „mít“ doma telefon (viz. rostoucí 
tlak monopolu urèitých firem a jejich „chování se“ na trhu). 
Každý a� si dobøe spoèítá, co urèitá technologie pøinese 
každému z Vás.

Obèanské sdružení POMInet nabízí služby v oblasti 
poèítaèových sítí, mimo jiné i bezdrátové pøipojení k internetu. 
Více informací si mùžete pøeèíst na webových stránkách 
www.mujweb.cz/www/pominet, kontakt: pan Jiøí Popelka, 
mobil.: 776 191 748 nebo ICQ: 285 736 960. Ceník pro 
domácnosti: 128 kb/s za 300,-Kè, 256 kb/s za 400,-Kè, 512 kb/s 
za 600,-Kè, vše mìsíènì a bez omezení.

Radek Bruštík

Jak na internet?
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V sobotu 28. 1. 2006 se U Rybníku Žabka uskuteènil  v  k ategorii muži: 
2. roèník amatérských závodù na lyžích ,,Straòanská stopa“.     1. místo - Jan Janovský (Strina)
V šesti disciplínách závodilo celkem 48 závodníkù. 2. místo - Jan Zetka (Drdloò)

3. místo - Pavel Kolaja (Kaèer)
v kategorii do 10 let - 1 malé kolo

1. místo - Jan Jurtík Letos se závodu zúèastnili kromì domácích závodníkù 
2. místo - Josef Vintr také pøespolní a to dva muži  z Nivnice, jeden ze sousedního 
3. místo - Petr Kolaja Slovenska a také poslanec Parlamentu ÈR Ludvík Hovorka ze 

Šumic, kteøí však nestaèili na místní borce a nedosáhli na 
v kategorii nad 10 let - 1 malé kolo

stupínky vítìzù. To neplatilo v kategorii žen, kde pozvání na tyto 
1. místo - Václav Šidlo

závody pøijala také poslankynì Parlamentu ÈR Michaela 
2. místo - Marie Jurtíková

Šojdrová z Kromìøíže a s pøehledem v kategorii žen vyhrála. 
3. místo - Jaroslava Jurtíková

Poèasí i atmosféra byla skvìlá. Obèerstvení a celou akci 
zorganizovala a zajiš�ovala ,,Šlechta“, které patøí náš velký dík v kategorii ženy - 1 malé kolo
za poøádání nejenom této akce. 1. místo - Michaela Šojdrová

2. místo - Helena Bušová Podìkování patøí také p. Pavlu Vintrovi a Lyžaøskému 
3. místo - Jarmila Zámeèníková oddílu Kvìtná za úpravu tratì ratrakem a všem sponzorùm za 

krásné ceny nejen pro vítìze.
v kategorii Super veterán - 1 malé kolo Akci podpoøili: Moravské sklárny Kvìtná, Michaela 

1. místo - p. Knotek Šojdrová a Ludvík Hovorka  Poslanci Parlamentu ÈR, Vojtìch 
2. místo - p. Haloda Jurèík  statutární námìstek hejtmana (Zlínský kraj), Ondøej 
3. místo - p. Zderèík Benešík, èlen krajského zastupitelstva (Zlínský kraj) , Petr 

Houš�, Jan Havlík - Albera Morava, Šlechta, Josef Vintr - v kategorii Veteráni - souèasnì s muži na 2 velká kola
Autodoprava.1. místo - Václav Bušo

Vìøím, že i pøíští rok se uskuteèní další roèník, kterého se 2. místo - Vlastík Blizòák
zúèastní ještì více závodníku z øad mládeže a žen.3. místo - Josef Janovský (Mana)

Pavel Mimochodek, místostarosta

Straòanská stopa

Noèní toulky po obci

Nedalo mi to, abych nenapsal pár øádkù o tom, jak           
se chovají naši spoluobèané, pøedpokládám, že mladiství,          
v noèních èi ranních hodinách. Dne 6. ledna 2006, pøesnìji         
z pátku na sobotu, jsem byl s nìkolika mými známými svìdkem 
toho, že na naší hlavní komunikaci, v místech dolní zastávky až 
skoro k bývalé Chronotechnì, byly velké snìhové ledové koule, 
které urèitì zpùsobily nemalé problémy projíždìjícím øidièùm. 
Museli jsme tedy nìkolik takových hrud odklidit mimo cestu. 
Pøesnì o týden pozdìji se daná situace zopakovala, opìt velké 
snìhové koule podél a uprostøed výše uvedeného úseku. Pár dní 
na to jsem se dozvìdìl, že urèitá nejmenovaná osoba                  
si zpùsobila nemalou hmotnou škodu na vozidle. Pokud            
se jakýmkoliv zpùsobem zjistí, kdo má danou vìc na svìdomí, 
hrozí mu trestný èin za úmyslné ohrožování a poškozování vìcí 
spoluobèanù.

Nevím, ale možná to souvisí i s tím, že v noèních 
hodinách se vrací z okolních restaurací spousta alkoholem 
opojených mladistvých, kteøí se asi za každou cenu musí „nìèím 
bavit“. Byl jsem nìkolikrát svìdkem, nejen o posledním 
Silvestru, že hodnì dìtí školou povinných se pohybovalo           
v restauracích v ranních hodinách. Myslím, že dìti nìèí jsou      
a nìkomu musí doma chybìt. Nebo snad ne?

Radek Bruštík

Zakládá se fotoklub!

Víte že od vzniku první fotografie uplyne letos 180 let? 
Co takhle pøi této pøíležitosti založit ve Strání-Kvìtné 
FOTOKLUB.

S rychle se rozvíjející fototechnikou pøibývá i lidí, kteøí 
se o fotografování zajímají. Tvorba zajímavých fotek má však 
velmi málo spoleèného s nákupem drahého fotoaparátu a 
vybavení. Rozhodující je to, jak umí „fotograf“ zachytit daný 
okamžik, jak fotografií vystihne atmosféru, prostì jak se na svìt 
skrze hledáèek fotoaparátu dívá.

A� už patøíte k tìm, kteøí se o focení zaèali zajímat až       
s pøíchodem digitální fotografie, nebo jste zastánci fotografie 
klasické, vítejte mezi námi, fotografy amatéry. Rozhodli jsme se 
založit v naší obci FOTOKLUB. Proè? Myslím si, že v tak velké 
vesnici jako je Strání-Kvìtná, je spousta šikovných „fotografù“, 
kteøí by se obèas rádi sešli nad svými výtvory a probrali jejich 
klady i nedostatky. Je tøeba také fajn, vyjet si s lidmi se stejným 
zájmem na výlet spojený s fotografováním, nebo na výstavu. Já 
jsem byla osobnì v dobì studií èlenem fotoklubu FOMA            
v Hradci Králové a mohu øíct, že jsem si ze schùzek odnášela 
mnoho poznatkù a rad od zkušenìjších fotografù. Proè to tedy 
nezkusit i u nás?

Zveme tedy všechny pøíznivce a fandy fotografování 
na 1. setkání. 

Kdy: sobota 4. bøezna 2006 v 16 hod 

Kde: v Kavárnì Na Huti ve Kvìtné

Zakládající èlenové: Barbora Kubíèková, Infocentrum, 
tel: 572 695 240, e-mail: mic@strani.cz; Josef Gurica,   
tel: 606 128 374, e-mail: pepa.g@seznam.cz

Tìšíme se na vaše fotky, vaše námìty a hlavnì na vás!

Koupím stavební pozemek ve Strání
nebo ve Kvìtné. Info na 605 154 169.

Pronajmu na rok 2007 zdìný byt 3 + 1 
ve Kvìtné ul. - Slovenská. Tel: 731 900 475.
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Podìkování
Rodina Zámeèníková dìkuje všem, 

kteøí doprovodili na poslední cestì naši zemøelou 
maminku a babièku paní Annu Zámeèníkovou. 
Dìkuje také MUDr. Konèitíkové za obìtavou 
péèi po dobu tìžké nemoci a duchovnímu otci 

P. Janu Hrudíkovi za slova útìchy.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì našeho bratra a  švagra, 
pana Ladislava Tomana. Rovnìž dìkujeme 
za kvìtinové dary a projevené soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí otci Hrudíkovi, 

dobrovolným hasièským sborùm ze Strání-Kvìtné, 
Korytné a všem polužákùm. 

Podìkování
Dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové 

dary všem, kteøí doprovodili na poslední 
cestì našeho tatínka pana Jana Janovského. 

Zvláš� dìkujeme za péèi MUDr. Konèitíkové 
a za slova útìchy duchovnímu otci P. Hrudíkovi. 

Vše pro tenis a volný èasVše pro tenis a volný èas
Tenisové rakety, míèe, trièka, mikiny, šortky,

sportovní soupravy, sportovní obuv...

TCV TENIS CENTRUM VINTR
Prodejna znaèkového sportovního zboží

Sídlo provozovny: areál tenisových kurtù ve Kvìtné Prodejní doba: po-pá 15-19 hod.
Kontakt: Ing. Václav Vintr, tel: 604 961 584  So,Ne   9-12 hod.

 (mimo uvedenou dobu 
po telefonické dohodì )

www.strani.cz/teniscentrumvintr

POZOR

TEXTIL U ZÁMEÈKU
Znaèkové sportovní zboží nyní mùžete koupit i v prodejnì

Vydavatel: OÚ Strání * Redakèní rada: Bc. Antonín Bruštík, Mgr. Radek Bruštík, Bc. Ondøej Benešík, Lenka Koláøová, Barbora Kubíèková, Mgr. Ivana Bartoòová, 
Michaela Janovská * Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky zkrátit, pøípadnì stylisticky a jazykovì upravit *  Za vìcnou správnost odpovídá autor * Nevyžádané 
pøíspìvky se nevracejí * Uzávìrka pøíštího èísla: 20. bøezna 2006

Zpravodaj
obce Strání

RÁMOVÁNÍ A  PASPARTOVÁNÍ

Jana Krajsová  J.B.ART, Uherský Brod
je pøestìhována z ulice Hodináøská

do OD KVANTO (3. patro)
tel: 572 63 99 38,  728 26 95 40

Tìšíme se na vaši návštìvu!

MUDr. Vladimír Luzar, Kvìtná
provádí od 1. února 2006

- jednofázové ordinaèní bìlení zubù
- ozdoby na zuby
- možnost zakoupení zubních hygienických
  pomùcek a bìlících prostøedkù

informace na tel. 731 561 906

ordinaèní doba:
PO - 11:00 - 17:00 hod.
ÚT - 08:00 - 14:00 hod.
ST - 13:00 - 17:00 hod.
ÈT - 08:00 - 12:00 hod. - 15:00 - 17:00 hod.
PÁ - 08:00 - 14:00 hod.

Kvìtiny M + A
prodejna prùmyslového zboží

Nabízí: - øezané kvìtiny
- hrnkové kvìtiny a rostliny
- kvìtinové vazby  živé i suché
- výzdoba pro oslavy a svatby
- netradièní kvìtinové dary

Abychom dokázali uspokojit všechny potøeby 
a nároky, prosíme o vèasnou objednávku.

Tel: 572 695 221; Mob: 604 235 904, 605 761 156
Objednávky kytic a výzdoby.
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