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Rumpold UHB, s.r.o. množství v t       èástka                
Komunální odpad 562,89 1.517.918,00 Kè
Svoz nádob na tøídìný odpad -   149.544,00 Kè
Zpracování tøídìného odpadu 51,84 80.121,00 Kè
Objemový odpad 
     ze sbìrného dvora 158,26 370.573,00 Kè
Nebezpeèný odpad 
     ze sbìrného dvora 10,25 85.151,00 Kè
Celkem  783,24 2.203.307,00 Kè

Sbìrné suroviny s. r. o. množství v t       èástka                            
Svoz a separace odpadu -   
     bílé sklo    6,507
     barevné sklo  20,850 32.539,30 Kè
Místní hospodáøství Strání s.r.o.      èástka              
Náklady za provedené 
práce na sbìrném dvoøe  
a obsluha sbìrného dvora (mzda) :         126.081,00 Kè

NÁKLADY CELKEM: 2.361.927,30 Kè

PØÍJMY V ROCE 2007

Odmìny od EKO-KOM  
   (za  vytøídìný odpad v obci) 189.748,50 Kè 
Odevzdané železo 
   ze sbìrného dvora 25.874,10 Kè
Faktury vydané pro podnikatele v obci 173.100,00 Kè 
SIPO (platby obèanù) 1.208.490,00 Kè 
Složenky  (platby obèanù)      66.453,00 Kè 

PØÍJMY CELKEM 1.667.665, 60 Kè
ROZDÍL: 
Náklady 2.361.927,30 Kè
Pøíjmy 1.667.665,60 Kè

Obec uhradí ze svého rozpoètu                694. 261,70 Kè

d

d

d

Slevy na poplatcích za svoz odpadu lze uplatnit v pøípadì  

nepøítomnosti obèana v místì trvalého bydlištì po dobu 

3 mìsícù  nepøetržitì. 

Je nutné vyplnit èestné prohlášení a doruèit jej na Obecní 

úøad ve Strání.

 Tiskopisy na uplatnìní slevy jsou k dispozici na Obecním 

úøadì ve Strání nebo Místním hospodáøství ve Kvìtné. 

Vyplnìný tiskopis vra�te nejpozdìji do 31. bøezna 2008.

Statistika - odpady 2007 Usnesení

7. zasedání Zastupitelstva 
obce Strání konaného 
dne 14. prosince 2007

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí
a) zprávu o èinnosti rady obce
b) zprávu o plnìní usnesení ZO
c) informace starosty a místostarosty

2. Schvaluje
a) rozpoèet obce na rok 2008 dle 

návrhu
b) rozpoètové zmìny dle návrhu
c) vykoupení pozemkù parc.è.6737/1 

ovýmìøe 1785 m2 a 6737/2 
o výmìøe 373 m2 od Moravských 
s k l á r e n  K v ì t n á  z a  c e n u  
do 50,-Kè/m2

d) zámìr na smìnu pozemkù mezi 
Obcí Strání a Lesy ÈR - dle návrhu

e) zvýšení poplatku za svoz TDO 
na èástku 400,-Kè za osobu na rok 
od 1.1.2008

f) zvýšení stoèného o 2,-Kè/m3 
od 1.1.2008

g) uhrazení ztráty za rok 2006 ve výši 
282.000,-Kè pro DPS Strání - 
Oblastní charitì Uherský Brod

h) zpracování návrhu na zmìnu 
územního plánu  -pøibližovací vlek 
v lokalitì Štrbáò, rozšíøení starého 
høbitova, místní èást Zelnice - 
zmìna dle návrhu pana Pøikryla

3. Souhlasí 
se zøízením základní umìlecké školy pøi
ZŠ Strání s platností od 1. 9. 2009 

4. Neschvaluje
navýšení rozpoètu ZŠ Strání o èástku 
89.750,-Kè

5. Odkládá
rozhodnutí ve vìci smìny pozemkù 
mezi ing.Štìpánem Markem, Sídlištì 
808 a Obcí Strání do pøíštího zasedání 
zastupitelstva obce

6. Ukládá
starostovi svolat šetøení na místì samém 
ve vìci smìny pozemkù mezi ing. 
Štìpánem Markem, Sídlištì 808 a Obcí 
S t r án í  za  úèas t i  v šech  è l enù  
zastupitelstva obce a zúèastnìných stran
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Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Vanessa Mikschová, Josef 

Adámek, Alžbìta Popelková, Kristýna 
Dufková, Petr Krenek, Barbora 
Antonie Adámková

Navždy nás opustili
Václav Haloda, Karel Popelka, 

Angela Bušová, Anežka Popelková, Ivan Zlatý, Josef 
Horòáèek, Helena Zderèíková, Josef Janovský, 
Kateøina Janošíková, Anežka Konèitíková, Jan 
Zderèík, Antonín Adámek, Jan Tinka

Poèet obyvatel k 1.1.2008 3723
Z toho v èásti Strání 2453
           v èásti Kvìtná 1270
Poèet cizincù s trvalým pobytem     37
Poèet narozených dìtí v roce 2007     27
Poèet zemøelých obèanù v roce 2007     44

Pestré kroje, zábavná show místních divadelníkù 
a výborná zábava. To všechno bylo k vidìní na II. Krojovém 
plese 19. ledna ve Strání. 

V tìlocviènì základní školy se sešlo na pìt set 
návštìvníkù nejen z øad místních, ale ze všech koutù kraje. 
A troufám si tvrdit, že pìtaosmdesát procent z nich jak se patøí 
v kroji. Vzájemnì tedy tak mohly potkat staré lidové odìvy 
straòanské, bøezovské, brodské, vlènovské èi nejrùznìjší 
variace temperamentního Slovenska. 

Dùkazem toho, že folklórní soubor Javorina sází 
na kvalitu, byl také výbìr hudebních složek. Velkou tìlocviènou 
zaznívaly tóny slovenské dechové hudby Skalièané, pøi nichž 
vydržel sedìt za stolem málokdo.  A podle slov kapely byla 
spokojenost oboustranná. Zahanbit se však nenechala ani 
cimbálová muzika Mladí Burèáci. Roztanèila témìø celou 
jídelnu a každý, kdo se tam pøi „dechovácké pauze“ jen zastavil, 
se neubránil pobrukování známých melodií V straòanském 
hájku nebo Aj, tá hlucká hospoda.

Ani letos nezklamali místní ochotniètí divadelníci. Tìsnì 
pøed vyhlášením tomboly pøed pùlnocí si pro návštìvníky 
pøipravili velkolepou show. Snìhurka se sedmi trpaslíky 
a bohatým doprovodem pøedvedla zajímavé taneèní kreace 
a pobavila snad všechny pøítomné v sále. Vìøím, že nìkterým 
i od smíchu ukápla slzièka. 

Domù se zkrátka nechtìlo ze zábavy nikomu. Ještì o pùl 
ètvrté byla velká tìlocvièna plná tanèících párù, které 
skandovaly pøed muzikanty „Eštì jednu!“. Není tedy divu, že se 
potom øadì z nich podaøilo odebrat do svých pøíbytkù za svítání, 
kolem pùl šesté hodiny ranní. Ale což, dùležité pøece je, že se 
všem líbilo a druhý roèník Krojové plesu mìl stejný úspìch jako 
loòský premiérový. Pro organizátory, èleny folklórního souboru 
Javorina, je to pøíjemnou odmìnou za nemalou snahu, již 
do pøíprav vložili.

A není možné opomenout dík paní øeditelce základní 
školy Irenì Michalèíkové za pronájem prostor, muzikantùm 
za vytrvalost a krásné skladby, šatnáøkám za to, že musely také 
domù za svítání, hasièùm za to, že jsme nevzpláli, kuchaøkám 
za výteèné pokrmy, ale hlavnì - vám všem, kteøí jste pøišli 
v krojích. Byl to zkrátka takový další vìtší dùkaz toho, že lidová 
kultura ve Strání má tuhý koøínek a jen tak lehce nezanikne. 

Za FS Javorina Marie Šidlová

Jaký byl krojový ples?

Tøíkrálová sbírka

V sobotu 5. 1. 2008 probìhlo v naší obci - farnosti 
Tøíkrálové koledování. Této charitní akce se zúèastnilo 
96 osob ( koledníci a doprovod ). 

V naší obci bylo vykoledováno 98.900,- Kè. Proto 
bychom chtìli podìkovat všem štìdrým dárcùm a tìm, kteøí se 
osobnì zúèastnili v tak sychravém poèasí.

Jan Benešík, Vítìzslava Kubíèková

V Èeské republice byla naplno spuštìna sí� kontaktních 
míst, která mají lidem zjednodušit komunikaci s úøady. Cílem 
projektu Czech POINT, který se øídí zákonem è.269/2007 Sb.,  
je poskytnout obèanùm ovìøené výpisy z centrálních státních 
evidencí a rejstøíkù na jednom místì, aniž by obèan musel 
navštívit nìkolik rùzných úøadù státní správy. Projekt Czech 
Point je zaveden i na obecním úøadì ve Strání.

V souèasné dobì lze prostøednictvím sítì Czech POINTù 
zajiš�ovat ovìøené výstupy z obchodního rejstøíku, katastru 
nemovitostí, živnostenského rejstøíku, výpisy z evidence 
Rejstøíku trestù.

Subjekty k vydávání ovìøených výstupù z ISVS jsou: 
krajské úøady, matrièní úøady, obecní úøady, úøady mìstských 
èástí nebo mìstských obvodù územnì èlenìných statutárních 
mìst a úøady mìstských èástí hlavního mìsta Prahy, 
zastupitelské úøady, držitel poštovní licence (Èeská pošta s.p.), 
hospodáøská komora, notáøi. 

Poskytování ovìøených výpisù prostøednictvím Czech 
POINTu je za úplatu - obvykle 50,-Kè, u výpisù z katastru 
nemovitostí  za první stránku 100,-Kè a za každou další 50,-Kè. 

Veškeré informace o tomto projektu naleznete 
na webových stránkách www.czechpoint.cz.

Èeský Podací Ovìøovací Informaèní Národní Terminál
Czech POINT 
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nás bylo focení se s voskovými figurínami slavných Zápis do první tøídy
osobností v Madame Tussaud's. Po návratu z muzea 
následovala veèeøe ve stylu anglické kuchynì. Rodiny Ve ètvrtek  7.února 2008 od 15.00 do 17.00 hodin 
nás seznámily se svými tradicemi. Díky vzájemné probìhne v ZŠ Strání zápis budoucích prvòáèkù. Rodièe 
komunikaci jsme nyní obohaceni cennými zkušenostmi tìchto dìtí obdrží písemné pozvání spolu s dalšími 
a zdokonalili jsme se v angliètinì. informacemi. 

Ráno jsme se, aè neradi, museli rozlouèit. Èekaly 
nás Tower Bridge, Tower of London a pøes 500 schodù na vrch 
katedrály sv. Paula. Poté nás už vyhlížel pøíjemný hotel v Calais 
ve Francii. 

Budíèek nám zajistila vùnì chutné snídanì. Pak náš 
zájezd smìøoval do centra Paøíže. Oslnil nás nejen pohled z výše 
Eiffelovy vìže, ale i vìž samotná. Pøes námìstí Svornosti jsme 
pøišli až k známému Louvru, kde jsme na vlastní oèi spatøili 
obdivuhodný obraz Mony Lisy. Nechali jsme se unést akustikou 
slavného Notre Dame. Veèer byl zakonèen nakupováním 
v Latinské ètvrti a okouzlující procházkou noèní Paøíží. 

 Pokud nìkteøí z Vás pozvání neobdržíte a Vaše dítì 
dosáhne do 31. 8.2 008 vìku šesti let, dostavte se, prosíme, 
 k zápisu rovnìž.

vedení ZŠ Strání

Poznávací zájezd Londýn, Paøíž

Všude dobøe, doma nejlíp. Ale i tak odjakživa èlovìka 
láká zkusit nìco nového - napøíklad jak žijí lidé v jiných zemích, 
poznat jejich zvyky a tradice. Díky paní uèitelce Ivetì 

Jenže v nejlepším se má konèit. A proto bylo na èase jet Popelkové - Gibalové jsme mìli možnost 9.12. - 14.12.2007 
domù. I pøes to známé ,,všude dobøe, doma nejlíp“ tento okusit za pøijatelnou cenu život v Anglii, porovnat, zda 
nezapomenutelný poznávací výlet nám dal mnohé do života. svìtoznámé turistické cíle v Londýnì èi Paøíži jsou tak 
Proto naše velké díky patøí paní uèitelce Ivetì Popelkové - velkolepé, jak je známe z obrázkù.
Gibalové, protože jen její zásluhou už víme, že obrázky nejsou 

Po dostateèné pøípravì paní uèitelky Ivety Popelkové - 
nic oproti zážitkùm.

Gibalové se devatenáct žákù naší školy vypravilo vstøíc 
Kdo nezažil, nepochopí…poznávacímu zájezdu, tedy získávat nenahraditelné zkušenosti. 

Jménem všech devatenácti úèastníkù Iveta Beòová, IX. ANáš výlet za poznáním zaèal celodenní cestou 
luxusním autobusem. Ještì pøed opuštìním ÈR jsme doplnili 
autobus žáky Støední umìlecké školy v Praze. 

Noc v autobuse byla nekoneèná, a to i pøes pohodlí, 
které nám bylo poskytnuto v podobì sledování filmù, horké 
èokolády èi poslouchání hudby. Po ranním pøíjezdu do Londýna 
jsme zhlédli Westminster Abbey. Hned poté následovala 
prohlídka známého Houses of Parlament. Nenechali jsme si ujít 
Big Ben a Buckinghamský palác. Náš obdiv patøil pøedevším 
kráse Trafalgar Square, obrazùm Národní galerie, pùvabu 
Piccadilly Circus a mnoha dalším památkám. Prošli jsme se 
Èínskou ètvrtí, Oxford Street, prohlédli si Londýn z výšky 
London Eye a den zakonèili návštìvou Britského muzea. 

Veèer nás seznámili s rodinami poskytujícími nám 
pøíjemné a pohodlné ubytování. Unavení jsme ulehli, 
oèekávajíce, co nám pøinese náplò nadcházejícího dne. 

Pøírodopisné muzeum pøedèilo naše oèekávání. 
Pokochali jsme se Windsdor Castle a jedineènou událostí pro 

Zprávièky ze školy
 

Dìkuji svým klientùm za projevenou pøízeò v r. 2007, 
èímž podpoøili úsilí o možnost dalšího èerpání dotace 
na fašankový festival od GENERALI  POJIŠ�OVNY a.s.

S pøáním pevného zdraví, štìstí i spokojenosti v roce 
2008 se tìším na další spolupráci.

Miklášová Marie

obchodní zástupce Pojiš�ovny Generali a.s

U Zámeèku 55 

68765 Strání

mob. 731472972

email: mikl.m@seznam.cz

Pokraèování na další stranì
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Ètení pøi svíèkách

V úterý 18. prosince 2007 jsme se sešli na tradièním Ètení pøi svíèkách, v pøedvánoèním 
odpoledni,  kdy si dvacet dva žákù z šestých až devátých tøíd dalo schùzku ve sváteènì 
vyzdobené 9. A  tøídì.

Pøíjemnou atmosféru vyplnili žáci recitací básnièek, ètením pøíbìhù, ale také svých 
vlastních literárních výtvorù. Ve ztemnìlé tøídì naplnìné vùní perníèkù a plápolajícími 
plamínky svíèek jsme nestaèili vnímat, jak rychle nám pøíjemnì vyplnìný èas ubìhl.   

Toto malé pozastavení v pøedvánoèním shonu nám dává alespoò na chvíli si uvìdomit, 
že  pokoj Vánoc, který si pøejeme, se nedá nikde koupit, ale najít ho mùžeme každý ve svém 
nitru, ve spoleènosti svých blízkých.

Vyuèující èeského jazyka

Zprávièky ze školy

je NEJMENŠÍ OBEC NA SVÌTÌ, kde se touto metodikou Co myslíte, mùžou se i malí Straòánci nauèit angliètinu? 
vyuèuje. V Èeské republice se v souèasné dobì uèí metodou I ti, co neumí psát a èíst? A pøitom si pohrát, užít si legraci 
Helen Doron na 2060 dìtí, z toho ve výukovém centru Uherské a zazpívat si? 
Hradištì, kam Strání také patøí, 120 dìtí. V našich straòanských Angliètina pro dìti má za sebou další (už tøetí) pùlrok 
kurzech jsem po prázdninách pøivítala 12 nových žáèkù, kteøí práce. Vìøte nebo nevìøte, metodika Helen Doron se uèí ve 23 
rozšíøili stávájí poèet dìtí na 24. A jsem vždy moc potìšená, státech po celém svìtì, od Singapouru až po Mexiko, ale Strání 
když se od rodièù dozvím, jak se jejich dìti pøi návštìvì 
v zahranièí bájeènì domluvily. Dìti, ani nevíte, jakou mi dìláte 
radost!

Co chystáme do dalšího pololetí? Naše výukové centrum 
v Uherském Hradišti pøipravuje pro dìti nìkolik pøíjemných 
akcí spojených s angliètinou. V bøeznu to bude týden 
v Jeseníkách, kde dìti mohou lyžovat, plavat s Delfínkem paní 
Koneèné a ještì se uèit angliètinu. V èervnu  pak den s Helen 
Doron a koníky na farmì v Koryèanech. A bìhem letních 
prázdnin pobytový zájezd s angliètinou do termálního 
aquaparku v Maïarsku, týdenní pobyt na Radìjovì a také 
na Slovensku ve Vysokých Tatrách.

Všem našim pøíznivcùm dìkuji a pøeji hodnì zdraví 
a úspìchù v dalším pololetí.

Dagmar Halodová

Jak se daøí angliètinì Helen Doron ve Strání

Oznámení o zmìnì èinnosti 
útvaru PÈR v obci Strání

Oznamujeme obèanùm, že v souvislosti se zrušením 
kontrol na vnitøní hranici, došlo ke zmìnì výkonu útvaru PÈR 
dislokovaného v obci Strání - Kvìtná.

Dnem 31.12.2007 zanikl útvar Referátu cizinecké 
a pohranièní policie Strání a v budovì PÈR sídlí v souèasné 
dobì detašované pracovištì Inspektorátu cizinecké policie 
(ICP) Uherské Hradištì. 

Jelikož v dùsledku tìchto organizaèních zmìn není
 u detašovaného pracovištì ICP zøízena stálá služba a není zde 
zabezpeèen nepøetržitý provoz, je tøeba veškerá oznámení 
v pùsobnosti PÈR hlásit místnì pøíslušnému Obvodnímu 
oddìlení PÈR Uherský Brod na tel.: 572 633 333 nebo 
na tísòovou linku 158.

npor. Mgr. Josef Janiga
vedoucí ICP Uh. Hradištì

OZNÁMENÍ

Dìtské zdravotní støedisko upravuje ordinaèní dobu 
z dùvodù minimalizace rizika nákazy mezi pacienty.

Akutnì nemocní pacienti by mìli být ošetøeni do l0h. 
Kontroly po l0. hodinì nebo lze objednat u sestøièky.

K prevenci závažných chorob doporuèujeme využít 
oèkování. A to proti meningokokové a pneumokokové infekci 
/pùvodci zápalù mozkových blan/, proti klíš�ové 
encephalitidì a u dìvèat proti  rakovinì dìložního èípku. Je 
možné oèkovat i proti planým neštovicím.Podrobné 
informace poskytneme v ordinaci.

Možno nahlédnout i na internetové stránky: 
www.evajurencakova.klekari.cz

Do nového roku pøejeme Vám všem mnoho úspìchù, 
radosti a pøedevším zdraví.

MUDr. Eva Juøenèáková a Vítìzslava Kubíèková 
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PROGRAM 21. roèníku festivalu Fašank 2008 ve Strání, 1.2. -  5.2.2008 

Pátek 1. 2. 18.00 hodin ZŠ Strání 
vstupné 50,-- Kè Vystoupení domácích souborù Straòánek, CM Huslièky s Vlastou Grycovou 
                                    Pásmo k 30. výroèí založení CM Strýci a životního jubilea Vlasty Grycové
                                    

Vdávala mamièka
                                    Svatební písnì a zvyky ze Strání z období 1. pol 20. století
                                    úèinkují:  FS Javorina, CM Strýci, divadelní ochotníci, mužský sbor SEN, 
                                    malá dechová kapela

Výstava fotografií k 30. výroèí založení CM Strýci

20.00 - 24.00 hodin ZŠ Strání 
Beseda u cimbálu
Hrají CM Strýci a Huslièky

Obèerstvení zajištìno - FS Javorina

Sobota 2. 2. 8.00 - 12.30 hodin Moravské sklárny Kvìtná
Den otevøených dveøí - ukázky ruèní výroby skla, prodej výrobkù, obèerstvení zajištìno

9.00 - 12.30 hodin Zámeèek
vstupné 50,-- Kè Zabijaèkové hody a ukázka lidových øemesel
platí pro akce Zabijaèka: ukázka èásti zabijaèky na živo (zaèátek v 9:00 hod.)
konané celý den prodej zabijaèkových produktù a další obèerstvení; zajiš�uje: FC Strání
u Zámeèku

Ukázka lidových øemesel: sál Zámeèku
malování kraslic, výroba, malování a drátkování keramiky, øezbáøství,
krojové výšivky, výrobky ze slámy a šustí, pletení košù a košíkù, 
háèkování a palièkování, aranžování kvìtin, zdobení perníkù aj.

12.00 hodin Obecní úøad
Pøijetí souborù a hostù festivalu

13.00 hodin Námìstí u Zámeèku
Ej, fašanku, fašanku - fašankové obchùzky souborù
FS Striebornica - Pieš�any; FS Kohoutek - Chrudim; FS Danaj - Strážnice; 
FS Handrlák - Kunovice; FS Javorina, CM Strýci a skupiny fašanèárù ze Strání

15.00 - 17.00 hodin 
V šenku - vyhrávání souborù v hospodách
- FS Striebornica - U Popelkù - FS Kohoutek - Bowling Magdalena
- CM Danaj + malá taneèní skupina  - Sklípek - FS Handrlák  - Bowling Magdalena
- FS Javorina a skupiny fašanèárù ze Strání - Zámeèek

18.30 hodin ZŠ Strání
vstupné 70,-- Kè Zrcadlo masopustu

Scénická vystoupení souborù, Dìtský soubor Javorinka, CM Danaj  + malá taneèní 
skupina, FS Handrlák, FS Striebornica, FS Kohùtek
Host festivalu: Jiøí Chovanec

20.30 - 01.00 hod. ZŠ Strání
Beseda u cimbálu
Muziky zúèastnìných souborù. Obèerstvení zajiš�uje FS Javorina .

Pokraèování na další stranì
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Nedìle 3.2. KZ Zámeèek

14.30 - 16.00 hodin    Dìtský karneval
Dìtská pohádková diskotéka, soutìže, nejlepší masky

17.00 - 24.00 hodin   Ochutnávka vína pøi hezké písnièce
Obèerstvení: domácí klobásy a rùzné druhy sýrù firmy,,Italat”
k pøíjemnému posezení hrají CM Huslièky; poøádá SPOKOS Strání

Pondìlí 4.2. 17.30 hodin KZ Dvorana
Vstupné 20,-- Kè Filmotéka

videofilmy o meèových tancích Evropy, festivalu Fašank a dalších zajímavostí z kultury
Pøipravilo Muzeum J. A. Komenského Uherský Brod

Úterý 5.2. 12.00 hodin - sraz fašanèárù ve Dvoranì 

12.30 - 19.00 hodin  
Pod šable, pod šable - obchùzky fašanèárù po obci

19.00 - 24.00 hodin KZ Zámeèek
Taneèní zábava a Pochování basy 
hraje malá dechová kapela

Poøádá 
Obec Strání a OS SPOKOS Strání 

za odborné spolupráce Muzea J. A. Komenského v Uherském Brodì

Tento projekt podpoøili
Ministerstvo kultury ÈR, Zlínský kraj, Obec Strání, Generali group pojiš�ovna, 

Moravské sklárny Kvìtná, s.r. o., Rumpold UHB s. r. o. , VHS plus s. r. o, 
EGP Invest spol. s r. o. Uherský Brod, V.S.B.P., s. r. o. - Antonín Bruštík, 

Slovácké strojírny a. s. Uherský Brod, Santra, spol. s r. o. Strání, Sitel, 
spol. s r. o. Praha, Stavby s. r. o. Øíèany u Prahy a sklárna Hoboss, s.r.o.

Mediální partner festivalu FAŠANK Strání je Èeský rozhlas Brno.

Dìkujeme všem, kteøí podpoøili rozvoj kultury našeho regionu.

PROGRAM 21. roèníku festivalu Fašank 2008 ve Strání, 1.2. -  5.2.2008 
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však naše sestava dokáže "scvrknout" až na ètyøi muzikanty. Folklorní soubor STRIEBORNICA, Pieš�any
 Nástrojový instrumentáø  navíc obohacují  gajdy.

Folklorní soubor Striebornica byl založený roku 1987. V roce 1998 jsme založili malou taneèní skupinu. 3-7 párù 
(manželských) - zpracovává taneèní folklor strážnického Zamìøuje se na umìlecké zpracování tradièní lidové 
Dolòácka a regionù okolních. Jejich standardní krojové kultury regionù Slovenska. Tìžištìm repertoáru souboru jsou 
vybavení je však ozvláštnìno. Starobylým pùvabem dýchají písnì a tance z Pieš�an a okolí prezentované v pùvodních 
rekonstruované kroje ze Strážnice a Vnorov - oba ze zaèátku 19. tradièních krojích, ale zastoupeny jsou i regiony Horné Orešany, 
století.Myjava, Kokava, Šariš. 

Striebornica už 20 let brázdí nejen pódia rùzných 
regionálních i celoslovenských pøehlídek a soutìží, ale 

Folklorní soubor písní a tancù HANDRLÁK, i festivalù v zahranièí. Tleskali jí diváci ve Východné, Myjavì, 
KunoviceTerchovej, jako i ve Finsku, Francii, Nìmecku, Švýcarsku, 

Holandsku, Polsku, Maïarsku, Èeské republice, Itálii, Tunisku. 
Folklorní soubor písní a tancù Handrlák pùsobí Vitrínu Striebornice zdobí mnohá ocenìní, diplomy a dìkovné 

v Kunovicích, v srdci národopisného regionu Slovácko. listy.
     Vznikl v roce 2001 z dìtského folklorního souboru písní Od vzniku po dnešek soubor prošel mnohými 
a tancù Handrláèek, jehož poèátky sahají do roku 1986, kdy ho pøemìnami. Ta poslední  nejrozsáhlejší  se stala v roce 2005. 
založila Ludmila Habartová.Soubor se výraznì omladil, vymìnili se taneèníci, muzikanti 

i vedení. Dnes hrají a tancují v souboru i dìti bývalých èlenù. Jméno Handrlák si vzal soubor do svého názvu podle 
osoby, která chodila po okolních vesnicích, kde sbírala od lidí Umìleckou vedoucí je Mgr. Dagmar Kubìnová, 
staré hadry. Za výmìnu jim dávala porcelánové hrníèky nebo primášem muziky je Martin Sarvaš.
talíøky. Pùvodnì se této osobì øíkalo „hadráø“, od kterého èasem        Vystoupení U Zámeèku: Tance z okolí Pieš�an
vzniklo slovo „handrlák“.

       Vystoupení ve škole: Tance z Myjavy a Horních Orešan
Folklorní soubor písní a tancù Handrlák zpracovává 

oblast moravského Dolòácka, Kopanic a Kyjovska. Ve své 
tvorbì se snaží nalézat a oživovat témìø zapomenuté písnì, Cimbálová muzika DANAJ a Malá taneèní 
tance, zvyky a obyèeje svého regionu. Usiluje o osobité 

skupina, Strážnice ztvárnìní slováckého folkloru, které by se však svým výrazem 
nevzdávalo pùvodní podstaty obyèejù.

Na svých www stránkách si CM Danaj o sobì napsala 
Vystoupení U Zámeèku: Podšabletoto: Danaj je název typického párového tance ze Strážnicka 

    Vystoupení ve škole: Dolòácké tancování, Juháska, - a od roku 1988 si tak øíkáme i my. 
Aj ty èerné oèenka - párový tanec z Bílovic,  Èardáš z KopanicVe strážnické cimbálové muzice Danaj jsme si blízcí - 

generaènì i muzikantsky; to je také dùvod, proè je takøka 
zakládající parta dodnes spolu.

Národopisný soubor KOHOUTEK, ChrudimTìší nás HRÁT, snažíme se pìstovat od dìtství 
 

vštìpovaný a rozvíjený smysl pro krásu lidové muziky. Bohaté 
Národopisný soubor Kohoutek z Chrudimi (pomezí 

písòové sbírky i zapomenutá èísla starých muzik jsou pro nás 
Èeského Horácka, Polabí a Litomyšlska) existuje od roku 1984, 

stálým inspiraèním zdrojem. Vnímáme je ale JINAK, jsme 
kdy vznikl pøi Osvìtové besedì v Zajeèicích. Když se stal 

vesmìs muzikantsky školení, naše harmonické cítìní je oproti 
pozdìji vedoucím souboru pan Aleš Kohoutek, soubor tak 

starým hudcùm bohatší... Pøesto se snažíme písnièkám 
dostal i své jméno. Po roce 1989 pøešel pod Chrudimskou 

neublížit, vìøíme, že i pøes jejich hudební zpracování neztrácejí 
besedu a pozdìji se stal soukromým sdružením èlenù.

svoji krásu.
V roce 2003 došlo v souboru ke generaèní výmìnì. To je

Máme radost, když mùžeme BAVIT a POBAVIT, vinné 
i zaèátkem snahy souboru nejen pracovat s regionálními 

sklepy jsou bezesporu prostøedím z nejvhodnìjších; máme 
materiály, ale novì i  využívat tìchto podkladù a pramenù 

radost, že na našich koncertech posluchaèe ZAUJMEME, plné 
k tvorbì scénických dìjových poøadù.

sály jsou toho dùkazem; máme radost, když moravskou 
Soubor Kohoutek se svými vystoupeními snaží pøiblížit muzikou ZPESTØÍME atmosféru vernisáží a výstav, rautù, 

folklor souèasnému diváku a posluchaèi, a to nejen v jeho oslav i jiných spoleèenských událostí; máme radost z možnosti 
klasické podobì, ale také v podobì scénických poøadù, které trvale ZACHYTIT naše muzicírování - poèet ètyø zvukových 
baví jak mladé úèinkující, tak (jak èlenové souboru vìøí) nosièù zdaleka není definitivní; máme radost, že o naši muziku 
i dnešní diváky.stojí i ve svìtì - UKÁZALI jsme ji témìø celé Evropì. 

Vystoupení U Zámeèku: Masopust  tradièní masopustní Z posledních toulek nelze nevzpomenout Spojené státy 
obchùzky z obcí na Vysoèinìamerické a Èínu, v létì 2004 jsme tvoøili souèást doprovodného 

kulturního programu na Letních olympijských hrách Vystoupení ve škole: Nesahej mi na kolínka - výbìr ze 
v Athénách. sbírek písní, které mnohé pøekvapí, jiné vzruší a nìkteré snad 

pobaví.Hrajeme v obvyklém obsazení: troje housle, klarinet, 
Z materiálù souborù pøipravil Pavel Popelka.cimbál, ètyøi violové kontry, violoncello a kontrabas. Nìkdy se 

Soubory úèinkující na 21. roèníku festivalu masopustních tradic
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FAŠANK, který za pár dní vypukne, byl raritou a velkým Naše obec se letos poprvé pøedstavila odborné i laické 
lákadlem pro stovky turistù i prùvodcù. Vìøím, že se mnozí veøejnosti na veletrhu cestovního ruchu  Regiontour v Brnì. Jak 
návštìvníci našeho veletržního stánku tento víkend do naší to, že teprve letos? Co bylo impulsem a pøíèinou naší úèasti 
malebné obce vydají a rádi se sem budou vracet nejen na veletrhu? Ráda vám to, jako pracovník mimo jiné 
na Fašank.zodpovìdný za oblast rozvoje cestovního ruchu v naší obci, 

objasním. 

V dubnu loòského roku se naše obec stala èlenem 
Regionu Slovácko, který má sídlo v Uherském Hradišti 
a zajiš�uje propagaci celého regionu, rozkládajícího se na území 
Zlínského i Jihomoravského kraje. Díky èlenství v tomto spolku 
jsme byli pøizváni jako spoluvystavovatelé na mezinárodní 
veletrh cestovního ruchu do Brna, který probìhl ve dnech 
10.- 13. ledna 2008. 

Obec Strání se však neprezentovala jako „samostatná 
jednotka“, ale jako mikroregion, který je jakoby podmnožinou 
regionu. Z iniciativy Obce Strání, stejnì tak jako dalších osmi 
sousedních obcí byl totiž na podzim minulého roku založen 
Mikroregion Bílé Karpaty, ve kterém se sdružují obce: Dolní 
Nìmèí, Slavkov, Horní Nìmèí, Strání, Bøezová, Lopeník, 
Vápenice, Vyškovec a Starý Hrozenkov. Pøedsedou sdružení je 

A co øíká náš nový letáèek o oblasti, kterou jsme starosta Dolního Nìmèí  František Hajdùch a místopøedsedou 
prezentovali? „Oblast Mikroregionu Bílé Karpaty se rozkládá v starosta naší obce Pavel Mimochodek, Infocentrum Strání-
podhùøí dvou nejvyšších vrcholù: Velké Javoøiny (970 m.n.m.) Kvìtná se stalo i centrem celého Mikroregionu Bílé Karpaty. 
a Velkého Lopeníka (912 m.n.m.). Tento krásný kout Zlínského Všechny tyto obce se nachází v podhùøí Bílých Karpat a spojuje 
kraje mùže svým návštìvníkùm nabídnout nejen hluboké lesy je nejen krásná pøíroda, ale i lidové obyèeje, tradice a folklór. 
a rozkvetlé louky, ale i živé tradice (folklórní i øemeslné), Na veletrhu v Brnì jsme informovali o možnostech 
pestrost krojù, dobrou slivovici, veselou písnièku a spoustu trávení aktivní dovolené v našich konèinách, o pøipravovaných 
další zábavy. Pøijeïte a pøesvìdète se sami!“akcích na rok 2008 aj. Náš Festival masopustních tradic 

 Barbora Kubíèková

Strání poprvé na Regiontour v Brnì

Ohlédnutí za akcí Koleda nám nastala
Poslední roky se folklorní soubory a úèinkující pøesunuli Zajímavým zpestøením byl komentáø biblických pøíbìhù 

s vánoèním programem ze Dvorany do kostela, kde se vánoèní v podání Míši Mimochodkové. Na závìr vystoupila stále více 
zpívání stává tradicí. Dne 26. prosince 2007, tj. na sv. Štìpána, populární skupina Sacchie Phantes, která mimo jiné pøedvedla 
se v kostele Povýšení sv. Køíže ve Strání opìt uskuteènil bohatý jako vždy vlastní skladby, za které sklidila velký úspìch. Jejich 
kulturní program s názvem Koleda nám nastala.  sólisty Míšu Janovskou s Davidem Smetanou doprovázela 

V programu vystoupila øada úèinkujících. Jako každý rok 
zahajovaly dìti, tentokrát to byla Javorinka pøi základní škole 
doprovázená svojí cimbálovou muzikou. Paní uèitelka Jana 
Bruštíková pøipravila spolu s øeditelkou školy Irenou 
Michalèíkovou a dìtmi pìkné pásmo. Chybìt nemohly 
Huslièky s paní Vlastou Grycovou nebo komorní orchestr pøi 
LŠU v Uherském Brodì s Anièkou Pøikrylovou. Souèástí 
programu bývá zpívání koled v podání nestárnoucího mužského 
sboru  S. E. N. Nemalou mìrou se na programu podílí folklorní 
soubor Javorina se sólisty jako je napø. Marie Veselá èi Marie 
Jachníková za tradièního doprovodu cimbálové muziky Strýci. 

kromì Sacchie Phantes i cimbálová muzika Strýci. Program 
vrcholil spoleènou koledou na závìr se všemi úèinkujícími. 

5. ledna 2008 se podobná akce opakovala v kostele 
na Bøezové, kde úèinkovala Javorinka s cimbálovkou, Javorina 
a Strýci. Byla to moc pìkná akce, i když pøišlo málo lidí. Pøesto 
ohlasy na každou z tìchto akcí byly velké.

Závìrem patøí podìkování všem úèinkujícím, 
organizátorùm a hlavnì páteru Janu Hrudíkovi. Ty, co nepøišli, 
zveme tímto na další štìpánské koledování.

 Radek Bruštík
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Všichni byli jako obvykle výborní a jenom potvrdili, že Strání je Den po tøíkrálové sbírce, v nedìli 6. ledna t.r., se v našem 
nejzpìvnìjší obcí široko daleko.kostele Povýšení sv. Køíže sešli opìt po roce pøíznivci dobré 

dechové hudby na tradiènì netradièním Tøíkrálovém koncertu, Je pravdou, že dobrý moderátor je polovinou úspìchu. 
který pøipravila dechová hudba Straòanka v úzké spolupráci  Koncert Straòanky provázeli mluveným slovem hned dva 
s naším duchovním otcem a hostitelem P. Janem Hrudíkem moderátoøi, takže úspìch byl jednoznaènì dán již dopøedu…
a Obcí Strání.

Otec Jan v úvodu koncertu pøivítal vzácné hosty, kteøí 
do Strání zavítali. Nìkteøí jezdí pravidelnì, jiní zde byli poprvé. 
K pravidelným návštìvníkùm koncertu patøí bezesporu statutár-
ní námìstek hejtmana Vojtìch Jurèík, poslanec Ludvík Hovorka 
a senátor Josef Vaculík. Mezi tìmi, kteøí byli na tomto koncertu 
poprvé byl napø. „krajský šéf kultury“ Jindøich Ondruš.

Zkrátka a dobøe: otec Jan i Ondøej Benešík se svého již 
tradièního poslání prùvodcù koncertem zhostili na výbornou. 
A to, prosím zdùrazòuji, není jen mùj názor.

Straòanka se snažila pøipravit, pod vedením šéf dirigenta 
Posádkové vojenské hudby Bratislava Petera Apolena, 
zajímavý a pestrý program. Návštìvníci koncertu mohli slyšet 
napø. skladby od Michaela Jacksona, Eltona Johna, skupiny 

Velmi nás svoji návštìvou pøíjemnì pøekvapili starostové ABBA, filmové a muzikálové melodie a také sólisty Straòanky 
okolních obcí. Koncertu se zúèastnili starostové Jan Pijáèek Danu Hnilièkovou, Petera Buricu, Pavla Tomeèka èi Jiøího 
z Vlènova, Petr Gazdík ze Suché Loze, Vladimír Janèa Porubiaka.
z Korytné, Petr Vladoviè ze Slavkova, Miroslav Bahula 

Dovolte mi touto cestou podìkovat vám všem, kteøí jste
z Horního Nìmèí a místostarostové Uh. Brodu a Uh. Hradištì  

 i v nevlídném poèasí vážili cestu na náš koncert. Moc si vašeho 
Antonín Juriga a Evžen Uher. Pøijel i starosta mìsta Zubøí pan 

zájmu a pøíznì vážíme.
Vaculín a starosta obce Hodonice František Houš�.  Ti všichni 

Dìkuji otci Janu Hrudíkovi ze jeho vstøícnost a velmi byli natìšeni nejen z koncertu Straòanky, ale také z krásnì 
pøíjemnou spolupráci. Mé podìkování patøí i našim milým upraveného kostela a z tradièní straòanské pohostinnosti. 
hostùm, kterými byli dìvèata z FS Javorina a SENióøi. Ondøeji Chybìt nemohl rovnìž náš straòanský starosta Pavel 
Benešíkovi dìkuji nejen za moderování, ale i za spolupráci pøi Mimochodek a dlouholetý podporovatel a fanda Straòanky 
pøípravì a organizování koncertu.Josef Kadlèík z Hluku.

Nesmím zapomenout podìkovat starostovi Obce Strání Hosty koncertu byli vynikající dívèí pìvecký sbor 
Pavlovi Mimochodkovi a Barboøe Kubíèkové. z FS Javorina a již tradiènì také mužský pìvecký sbor S.E.N. 

Každoroènì zapomínám s podìkováním na tìch nìkolik 
ochotných dobrovolníkù, jejichž práce není pøíliš vidìt, ale bez 
jejich pomoci bychom tak velkou akci nezvládli.

Proto velmi dìkuji Anièce Bruštíkové, Marušce 
Bruštíkové, Martince Bruštíkové, Vaškovi Vrbovi, mé rodinì  
ženì Veronice, Pe�ce a Vojtovi a v neposlední øadì mým 
kamarádùm z muziky Jožkovi Bruštíkovi, Janovi Zámeèníkovi 
a Mirkovi Konèitíkovi.

Za rok se pøátelé na vás opìt budeme tìšit!
 jménem všech èlenù DH StraòankyPetr Houš�

Tøíkrálový koncert

Støední prùmyslová škola Uh. Brod pøijme 
uèitele informatiky. 

Nástup možný od 1. 2. 2008.
V pøípadì zájmu se informujte u øeditele 

PaedDr. Rostislava Šmída, tel.: 572 622 900, 
e-mail: sps@sps-ub.cz; http://www.novell.sps-ub.cz/



"Poèítaè je mùj nejlepší kamarád..."

Mgr. Radek Bruštík - BEST nabízí služby v oblasti výpoèetní techniky:

- prodej poèítaèù, notebookù, tiskáren (elektronický obchod, doprava zboží až domù)

- kurzy, školení, lektorská èinnost

- zpracování dat, prodej software (odvirování PC, záloha dat)

- internetová telefonie

kontakt: rb.best@centrum.cz, mobil: +420 604 471 477
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30 let cimbálové muziky Strýci
doplòuje kontry Martin Mimochodek. Organizaèním vedoucím Dne 23. srpna 1978 se zúèastnilo nìkolik muzikantù 
se stává cimbalista Radek Bruštík.spolu s taneèní folklorní skupinou vedenou Mirkem Drobným 

pøehlídky lidového umìní ve Velké nad Velièkou. Konkrétnì Repertoár muziky je pevnì spojen s folklorními 
za hudbu to byli: Dalibor Bambuch, Vladimír Grebík, Antonín tradicemi obce Strání a taky okolními regiony Moravských 
Bruštík, Josef Popelka, Miroslav Vilímek st. a Jiøí Èaòo. Kopanic, Dolòácka, Horòácka èi sousedních Slovenských 

Kopanic a Myjavy. Protože obec leží na moravsko-slovenském Byl to vlastnì poèátek vzniku nové cimbálové muziky. 
pomezí, vìnují se Strýci nejenom ryze moravskému Dalibor Bambuch spolu s Vladimírem Grebíkem tuto myšlenku 
a slovenskému folkloru, ale i typicky èeským "lidovkám", již nepustili z hlavy. Na podzim zorganizovali první zkoušku 

a pak už postupnì probíhaly další zkoušky prùmìrnì jednou 
týdnì. Vedoucím a její hudební duší se stal Dalibor Bambuch. 
Koncem roku pøišli Ivan Kubáò, Milan Wróbel a na zpìv 
Barbora Jankových. V prùbìhu následujícího roku Jaroslav 
Václavík, Miroslav Vilímek ml. a další zpìvák Karel Bušo. 
Na podzim roku 1981 rozšíøil øady ještì nepojmenované 
cimbálové muziky Josef Knotek. Pozdìjší název Strýci mìl 
nìkolik dùvodù, napøíklad ten, že vznikl z oslovení "strýcu". 
Na venkovì bývalo a je i v souèasné dobì zvykem, že se starší 
lidi oslovují "strýcu nebo teti". 

Strýci hrávali u rùzných pøíležitostí. Spolupracovali 
s místním folklorním èi divadelním souborem, se kterým 
úspìšnì vystupovali na divadelních pøehlídkách èi festivalech, 
za které získali nejedno ocenìní. Obohacením byly zkušenosti 
hostujících muzikantù, mezi které patøili Josef Snopek, 
František Øíha, Stanislav Škubal, Rostislav Beneš a mnoho 

romským písním nebo populárním skladbám. Cimbálová dalších. V polovinì 80. let posiluje muziku Josef Bruštík, o pár 
muzika pomáhá pøi rozvíjení a udržování lidových tradic let pozdìji jeho bratr Radek Bruštík, poté Pavel Vintr 
regionu úèinkováním na hodových, velikonoèních, a cimbálovka se zaèíná "omlazovat". Noví èlenové postupem 
mikulášských èi štìpánských besedách u cimbálu. èasu nahrazují bývalé èleny. Typickým problémem je post basy, 
Je protagonistou jedné z nejvýznamnìjších akcí ve Strání - který po Mirkovi Vilímkovi støídá Ondra Popelka a nakonec 
Fašankového festivalu, který každoroènì navštìvuje velké pøebírá žezlo David Smetana. Na postì primáše se støídá kromì 
množství úèinkujících, návštìvníkù, a to jak domácích vynikajícího zpìváka Antonína Bruštíka jeho bratr Josef 
i zahranièních. Po celou dobu èinnosti spolupracuje s místním Bruštík a také nastupující primáš Václav Málek. Pozdìji 
folklorním taneèním souborem Javorina, se kterým nìkolikrát 
reprezentovala tance a písnì v zahranièí, napø. Belgii, Francii, 
Itálii, Portugalsku, Polsku, Maïarsku, Slovensku èi 
na Ukrajinì. Soubor Javorina vznikl vlastnì pøirozenì ze 
skupiny chlapcù, kteøí každoroènì chodili na fašankové 
obchùzky, a kteøí byli zváni na folklorní festivaly. Pozdìji 
se k chlapcùm pøidala i dìvèata. Zaèala se tak scházet skupinka 
mladých lidí, kteøí si rádi zatanèili èi zazpívali pìknou lidovou 
písnièku. A soubor byl na svìtì. V té dobì se ve Strání tanèil 
pouze domácí tanec. Pozdìji se taneèníci seznámili i s folklorem 
jiných oblastí a tanèili se napøíklad tance hlucké èi brezovské. 

Nelze opomenout spolupráci Strýcù s dìtskými sobory 
Straòánek, Javorinka, Huslièky ve kterých je mnoho nadaných 
muzikantù, zpìvákù a taneèníkù. Rùzné televizní poøady 
Folklorika èi Evropské koøeny nebo soutìže Zazpívej slavíèku 
jsou dokladem toho, že ve Strání je hodnì mladých talentù. 

Je proto dùležité podporovat dìti, které už od malièka 
zpívají, hrají èi tancují v dìtských souborech.

Radek Bruštík
Inzerce
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì pana Josefa Janovského. 
Rovnìž dìkuje za kvìtinové dary a projevené 
soustrasti. Zvláštní podìkování patøí roèníku 
1947 a Otci P. J. Hrudíkovi za slova útìchy.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli rozlouèit 

s panem Štìpánem Markem a doprovodili ho 
na poslední cestì v Moravském Lieskovém.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì paní Helenu Zderèíkovou. 
Dìkujeme rovnìž za kvìtinové dary a projevy 

soustrasti. Zvláštní podìkování patøí duchovnímu 
Otci P. J. Hrudíkovi a MUDr. A. Konèitíkové.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s  panem Antonínem Adámkem 
a doprovodili ho na jeho poslední cestì. Dìkujeme 

za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí Otci P. Janu Hrudíkovi 
a za obìtavou práci pak MUDr. A. Konèitíkové 

a zdravotní sestøe paní M. Bruštíkové.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì Josefa Horòáèka. 
Rovnìž dìkujeme za kvìtinové dary a projevené 

soustrasti. Zvláštní podìkování patøí roèníkùm 1983 
a 1984, VÚ Tábor, Otci P. J. Hrudíkovi za slova 
útìchy a panu P. J. Pacnerovi a P. J. Kníchalovi.

Máme za sebou úspìšnì zakonèenou motokrosovou Do tøetice jsem se zúèastnil podniku Oneal cup který 
sezónu v roce 2007 a chtìli bychom se s Vámi podìlit o poøádají nadšenci z Bìlé u Jevíèka. V poètu osmi závodù jsem 
dosažené výsledky. Odjeli jsme se celkem tøicet sedm závodù po nedojel jen jeden, když jsem pøi trénincích podcenil velké 
celé republice a poznali jsme spoustu nových tratí. Tato sezóna množství jezdcù, kteøí teprve zaèínají a pøi hromadném pádu 
byla velmi nároèná, jelikož se jí zúèastnilo mnoho kvalitních jsem se zranil. Pád vypadal hrozivì, ale naštìstí to byl jen 
jezdcù. Nebylo vùbec jednoduché uspìt v tak poèetné zlomený palec levé ruky a pár modøin. V závodì jsem již 
konkurenci, ale myslíme, že jsme to zvládli dobøe. nepokraèoval a to mì stálo pád na celkové tøetí místo v poháru.

Tento rok jsme zahájili již v lednu na supercrosových 
závodech v Ostravì kde jsme byli pozváni reprezentovat 
kubaturu 50ccm. Sjelo se tam ètrnáct závodníkù od pìti 
do devíti let. Atmosféra, která panuje na takových závodech 
nejde ani popsat, je to nìco co se nestává každý den. Velký 
zážitek jsme mìli z celkové organizace - hlavnì jsme mìli 
možnost sdílet depo se svými  vzory, kteøí zde závodili ve vìtších 
kubaturách. Mezi velký vzor a nejenom mùj, patøí urèitì Petr 
Bartoš, který pøedvedl svou jízdu v kubatuøe open. Já jsem v 
sobotu po dvou rozjížïkách dosáhl na støíbrnou medaili, což 
mnì velmi potìšilo. V nedìli jsem se snažil ještì víc ale nervozita 
a snaha dosáhnout vítìzství mi pøekazil pád v posledním kole. 
Ztráta, kterou jsem získal už nešla dohnat. Staèilo to na šesté 
místo. Jsem moc rád že jsem se mohl zúèastnit tak prestižních 
závodù ve kterých jsem mohl reprezentovat obec Strání. Mezi závody které musíme vzpomenout byla exhibice 

Jenom co oteplilo, už jsme vyrazili na venkovní tratì. superkrosu v Litovli u Olomouce. Supercrosové závody jsou 
Prvním závodem jsme zahájily podnik Mistrovství republiky fyzicky mnohem nároènìjší ale diváci nás hodnì povzbuzovali 
Gold fren, kde se jelo celkem jedenáct závodù, které jsme a to nám dalo sílu odjet krásné závody. Byl jsem tam už druhým 
absolvovali všechny. Celkové umístìní bylo krásné druhé rokem a už teï se tìším na ten další roèník.
místo. Zúèastnil jsem se taky dvoudenního závodu Mistrovství Nejvìtší zmìna v motokrosu u mì je ovšem velmi 
Evropy v Kozmicích, kde se sešlo šestnáct jezdcù. Celkovì jsem zásadní. Pøecházím na silnìjší motorku o obsahu 65 ccm, která 
umístil šesté místo. Další z podnikù kde jsme se rovnìž už není automat, ale aby se vùbec rozjela, musím se nauèit øadit 
zúèastnili všech desíti závodù je Vysoèina mx cup. Tady byla rychlosti. Už jsem ji zkoušel osedlat a myslím, že to zvládám 
konkurence obzvláš� velká, protože nebyla žádná vzácnost, docela dobøe, jen to ještì s tatínkem- trenérem v jedné osobì 
když se na startovním roštu sešlo klidnì i dvacet jezdcù. Velmi musíme poøádnì vypilovat.
dobøe upravené tratì pøi tomto podniku a celková pohoda pøi Za pár týdnù zaèínají závody, a já budu moc rád, když mi 
závodech mi umožnili stát pøi každém slavnostním vyhlášení budete držet palce a� mi to dobøe jezdí! 
na stupni vítìzù. 

Ladik Kolaja sbíral medaile po celé republice

Podìkování
Rodina Zderèíkova dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s panem Janem Zderèíkem a doprovodili 
ho na jeho poslední cestì. Dìkujeme za kvìtinové 

dary a P. Janu Hrudíkovi za slova útìchy.

Kolaja Ladislav - Fukes
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