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Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Denisa Macíèková, Tereza 

Knotová, Patricie Tinková

Navždy nás opustili
Josef Tomanec, Alena Luzarová, Jan Janiga, 

Vlastimila Miklášová, Anna Miklášová, Zdeòka 
Macíèková

Poèet obyvatel k 1. 1. 2009   3726
Poèet narozených dìtí v roce 2008     27
Poèet zemøelých obèanù v roce 2008     26
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Zastupitelstvo obce f) pøijetí úvìru ve výši 8.000.000,-Kè s pevnou úrokovou 
sazbou, na dofinancování investic v obci Strání 

1. Bere na vìdomí a smlouvu o úvìru mezi Komerèní bankou a Obcí Strání
a) zprávu o èinnosti rady obce g) poskytnutí provozní dotace ve výši 500 tisíc korun 
b) zprávu o plnìní usnesení ZO Místnímu hospodáøství Strání s.r.o. 
c) zprávu finanèního a kontrolního výboru h) návrh smlouvy o budoucí darovací smlouvì mezi obcí 

Strání a DTJ Kvìtnád) informace starosty a místostarosty
i) bezúplatný pøevod movitého majetku na hranièním e) informaci o výši školného ZUŠ - pro hudební obor  

pøechodu Strání, od Èeské republiky - Úøadu pro 2.000,-Kè za 1 žáka a školní rok, pro výtvarný obor 
zastupování státu ve vìcech majetkových, Praha 1.500,-Kè za 1 žáka a školní rok
do majetku obce

2. Schvaluje
3. Neschvalujea) OZV è. 2/2008, kterou se ruší nìkteré obecnì závazné 

a) prodej èásti obecního pozemku parc.è. 2/2 Jednotì vyhlášky obce Strání
spotøební družstvo Uherský Ostroh, pro vybudování b) prodej obecního pozemku parc. è. 6224/141 v èásti 
skladovacích prostor Drahy IV 

b) prodej bytù v domì è.p.795 do vlastnictví souèasných c) dodatek è. 4 ke Zøizovací listinì Základní školy Strání, 
nájemníkùokres Uherské Hradištì, ze dne 4. 11. 1992

c) prodej èásti obecního pozemku dle žádosti pana d) rozpoèet obce na rok 2009 dle návrhu a jeho èlenìní dle 
Františka Rigu, Slavkovská è.p.620paragrafù

e) rozpoètové zmìny dle návrhu

Usnesení ze 13. zasedání Zastupitelstva obce Strání 
konaného dne 12. prosince 2008

Obec Strání vyhlašuje zámìr na pronájem objektu 
"bývalé celnice".

Objekt je montovaný z prostorných bunìk, opatøen 
sedlovou støechou, napojen na ÈOV, vodovod, elektøinu, plyn, 
vytápìn plynovým kotlem se zásobníkem vody. Vnitøní prostor 
je 230m2 (zádveøí, chodba, 11 kanceláøí, kotelna, 2x sprcha, 
5x WC). Souèástí pronájmu objektu je i parkovištì pro 
11 osobních aut.

Informace u starosty obce Pavla Mimochodka, 
tel. 602 576 069, e-mail: obec@strani.cz

Ukazatel okamžité rychlosti je umístìn na ul. Slavkovská 
a upozoròuje øidièe pøi vjezdu do naší obce jakou rychlostí 
projíždìjí. Toto zaøízení rovnìž snímá vozidla, které naši obec 
opouštìjí, ale bez u kazatele okamžité rychlosti. 

Vzhledem k tomu, že bìhem r. 2008 bylo  toto  zaøízení 
nìkolik dnù mimo provoz, jsou tato data neúplná - obsahují 
informace cca za 10 mìsícù.

Obcí projelo  v obou smìrech 922 620 vozidel.

Povolenou rychlost 50 km/ h pøekroèilo 767 650 vozidel.

Pro srovnání uvádíme, že v r. 2007 projelo naší obcí 
1174 777 vozidel, takže se dá srovnat, že i v r. 2008 byla 
prùjezdnost vozidel témìø shodná. 

Antonín Zámeèník, místostarosta

Oznámení Výsledky mìøení rychlosti
vozidel v r. 2008 v naší obci
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NÁKLADY_______________________________________________________________________

Rumpold UHB s.r.o. množství v t èástka
Komunální odpad    558,88 1 555 783,00 Kè
Svoz nádob na tøídìný odpad -   165 697,00 Kè
Zpracování tøídìného odpadu -    papír: 50,18 92 757,00 Kè

-    plast: 31,871
-    náp. karton: 0,93
-    barevné sklo: 18,35

Objemový odpad ze sbìrného dvora    221,9 478 915,00 Kè
Nebezpeèný odpad ze sbìrného dvora      8,63 73 924,00 Kè

Celkem     890,741 2 367 076,00 Kè

Sbìrné suroviny s. r. o. množství v t èástka
Svoz a separace odpadu - bílé sklo       8,23 34 894,00 Kè

            - barevné sklo    17,34

Místní hospodáøství Strání s.r.o. èástka
Náklady za provedené práce na sbìrném dvoøe  
a obsluha sbìrného dvora (mzda) :         137 810,00 Kè

NáKLADY CELKEM: 2 539 780,00 Kè

PØÍJMY__________________________________________________________

Odmìny  EKO-KOM (za vytøídìný odpad v obci)    304 452,00 Kè 
Odmìny  ASEKOL (za zpìtný odbìr elektrozaøízení v obci) 13 431,00 Kè
Odevzdané železo ze sbìrného dvora 18 668,00 Kè
Faktury (platby podnikatelù)    174 516,00 Kè
SIPO (platby obèanù) 1 247 605,00 Kè 
Složenky  (platby obèanù)      60 340,00 Kè 

PØÍJMY CELKEM 1 819 012,00 Kè

ROZDÍL: 
Náklady 2 539 780,00 Kè
Pøíjmy 1 819 012,00 Kè

Obec uhradí ze svého rozpoètu   720 768,00 Kè

Statistika - odpady 2008

Ve støedu 28. 1. 2009 byla oficiálnì pøedána opravená 
silnice III/4983 Bøezovská. 

Práce byly zahájeny v záøí 2008 a rekonstrukci dokonèila 
zhotovitelská firma OHL ž.s. Brno v mìsíci prosinci 2008. 

Slavnostního pøedání se zúèastnil i námìstek hejtmana 
Zlínského kraje pan Jaroslav Drozd, který ocenil dobrou 
koordinaci stavby mezi ØSZK (Øeditelství silnic Zlínského 
kraje) a obcí. Slavnostní pásku pøestøihli také øeditel ØSZK 
Ing. Bronislav Malý,  radní Zlínského kraje Ing. Petr Hradecký 
a øeditel divize provádìcí firmy Ing. Václav Vintr.

Pavel Mimochodek, starosta obce

Dokonèení oprav 
ulice Bøezovská

Michaela Janovská
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Letošní setkání na Velké Javoøinì pøi pøíležitosti takovéto setkání na Velké Javoøinì poøádat, nebo� jsme i nadále 
konèícího roku 2008 a blížícího se nového roku 2009 bylo dva národy, které mají mezi sebou státní hranici, ale hlavnì 
uspoøádáno Javorinským výborem v rámci svého roèního k sobì blízké vztahy a pøátelství, které se má takovýmto 
programu (Javorinské slavnosti, 28. øíjen - vznik setkáním upevòovat.
Èeskoslovenska a Silvestr na pomezí), který je složený Chtìl bych touto cestou podìkovat jménem 
ze zástupcù obcí a mìst na obou stranách státní hranice, pro Javorinského výboru zakladatelùm pøechodu Bílých Karpat 
udržení vzájemných vztahù Èechù a Slovákù „Setkání u Vatry a øadì dalších organizátorù z rùzných spoleèností, 
pøátelství“. pøedstavitelùm naší obce z tohoto období a všem dalším, kteøí se 

Toto setkání postupnì navázalo na tradièní „Pøechod jakýmkoliv zpùsobem podíleli na realizaci myšlenky.
Bílých Karpat“, který vznikl pøed Silvestrem v r. 1992 a byl Dìkuji také všem našim spoluobèanùm a mužskému 
organizován Spoleèností pro trvale udržitelný život a spolupráci pìveckému sboru S.E.N., statutárnímu námìstku Zlínského 
mezi Èechy a Slováky, Svazy turistù obou státù a øadou dalších kraje p. Liboru Lukášovi a pracovníkùm MH s.r.o. za postavení 
dobrovolníkù. vatry, že i pøes velmi nepøíznivé poèasí, které na Velké Javoøinì 

Tato akce vznikla na protest rozdìlení našeho spoleèného na Silvestra v letošním roce panovalo, se v tak hojném poètu 
státu Èeskoslovenska v roce 1993. Po 15. letech, kdy oba naše tohoto setkání zúèastnili a takto myšlenku èeskoslovenské 
národy vstoupily do Schengenského prostoru a tím (i když vzájemnosti podpoøili.
jiným zpùsobem) jsme opìt spolu, ztratila tato myšlenka svùj Ještì jednou vám všem dìkuji!
význam. Za Javorinský výbor Antonín Zámeèník, 

I pøes tuto zmìnu chce Javorinský výbor i nadále pøedseda výboru pro rok 2008

Silvestr na pomezí

Motto Tøíkrálové sbírky 2009 „KDYŽ DOBRÉ SKUTKY Lopeník 1 5 612,00 
ROZKVÉTAJÍ...“ Nezdenice 5 15 182,00 

Letos se uskuteènil již desátý, jubilejní roèník Tøíkrálové Nivnice 18 83 632,00 
sbírky. Této charitní akce se ve Strání zúèastnilo 27 skupinek, Pašovice 3 16 925,00 
celkem 108 osob a bylo vykoledováno celkem 97.500,-Kè. Je to Pitín 4 15 961,00 
krásný výsledek vzhledem k souèasné ekonomické situaci, kdy Prakšice 6 20 979,00 
jsme dennì médii informováni o ne právì rùžových vyhlídkách Pøeèkovice 1 2 040,00 
do budoucna ... Rudice 5 11 690,00 

Touto formou velmi dìkujeme všem dárcùm, kteøí se Slavkov 5 20 895,00 
jakoukoli èástkou do Tøíkrálové sbírky zapojili .  Starý Hrozenkov 4 13 241,00 
Dìkujeme nejen dárcùm, ale také všem zúèastnìným: bez vás Strání - Kvìtná 27 97 500,00 
by se koledovat vùbec nedalo. Dìkujeme našim místním 

Suchá Loz 8 29 664,00 
asistentùm panu Janu Benešíkovi a Vítìzslavì Kubíèkové, otci 

Šanov 2 11 379,00 
Janu Hrudíkovi za podporu, pracovníkùm obecních úøadù paní 

Šumice 11 36 928,00 Grebíkové a Míše Janovské a  Anièce Benešíkové za pomoc 
Uherský Brod 48 255 149,50 s poèítáním a obèerstvením.
Újezdec u Luhaèovic 12 71 233,00 Díky všem, kteøí se podílíte na tak unikátním díle, jakým 
Vápenice 1 4 066,00 tøíkrálová  sbírka je.
Veletiny 2 19 338,00 Miroslava Havlíková a kolektiv asistentù TKS
Vlènov 15 98 848,00 OBLASTNÍ CHARITA UHERSKÝ BROD
Vyškovec 0 0,00 
Záhorovice 6 21 530,00 

Koneèné výsledky Tøíkrálové sbírky 
Žitková 2 6 476,00 

v jednotlivých obcích Celkem 286 1 237 065,50 

Obec Poèet pokladnièek Èástka
Bánov 21 64 536,00 
Bojkovice 19 72 030,00 
Bøezová 6 22 073,00 
Bystøice p.Lopeníkem 6 16 409,00 
Dolní Nìmèí 20 76 136,00 
Drslavice 2 21 660,00 
Horní Nìmèí 5 19 964,00 
Hostìtín 2 5 367,00 
Hradèovice 3 31 185,00 
Lhotka 2 15 450,00 
Komòa 5 10 937,00 
Korytná 9 23 050,00 

Tøíkrálové koledování 2009
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Jak jsem už zmiòovala, bylo nás pøes padesát, byli První pololetí školního roku 2008/2009 
jsme ze ètvrtého a pátého roèníku. Šli jsme na vlek, ale ne je za námi
všichni, jenom ti, co už nìkdy jeli na vleku. Ostatní 
museli nahoru šlapat pìšky. Až jsme se vyvezli nahoru, Hodnocení za 1. pololetí píši v dobì, kdy je 
tak každý ukázal, jak umí lyžovat a instruktoøi nás uzavøeno a žáci i uèitelé si relativnì oddychli od shonu, 
rozdìlili do ètyø skupin. Já jsem napøíklad byla v první který toto období tradiènì provází. Tedy od pololetních 
skupinì. V té jsme se uèili, že když lyžujeme, musíme mít písemek a zkoušení a také urèité dávky nervozity spojené 

pokrèená kolena. Pak jsme se uèili bruslit na lyžích, tøi dny pøed s  uzavíráním klasifikace . 
závody jsme trénovali slalom a za tøi dny byly závody Ve ètvrtek 29. 1. koneènì drží v ruce výsledky své 
ve slalomu. Já jsem byla na dvanáctém místì. Petr Kolaja byl pùlroèní práce. Je potìšitelné, že poèet žákù, který je spokojen 
na prvním místì, Vojta Zetka na druhém a Lukáš Toman s hodnocením je vyšší než ten, který se dívá na své výsledky 
na tøetím místì.  spíše rozpaèitì.  Stává se, že nìkteøí žáci si vážnost situace 

pøipustí až s velkým zpoždìním a pak hledají všechny cesty, jak 
situaci napravit. Nìkteøí z nich  by mohli vyprávìt! Snad mírnì 
optimistické je na vzniklé situaci to, že se „probudili“ a tak 
mohli pøevzít pololetní hodnocení s pocitem, že pro zlepšení 
známek „nìco udìlali“.  

A jak tedy obstáli naši žáci ?

Prospìch:

Chování:       Jo, a abych nezapomnìla, ten kurz byl nejlepší!
Aneta Havlíková, 4.A

 V mìsíci lednu napadl sníh. Dozvìdìli jsme se, že bude 
lyžaøský kurz. Nemohli jsme se doèkat. 

V pondìlí nastal den D. Spoleènì jsme odešli do Štrbánì, 
kde si nás instruktoøi rozdìlili do družstev. První den nám poèasí  Za 1.pololetí bylo udìleno 24 pochval tøídního uèitele 
moc nepøálo. Byl mráz a foukal silný vítr. Uèili jsme se za vzornou práci v hodinách, péèi o šatnu a tøídu a za vzornou 
oblouèky, šlapali do kopce a zase sjíždìli. Domù jsme pøišli reprezentaci školy ve znalostních, literárních a sportovních 
unavení a vymrzlí. Další dny se poèasí zlepšilo. Dokonce svítilo soutìžích. 
i sluníèko. To se nám líbilo, hlavnì pøi svaèinkách. Každým Slušným a pracovitým žákù dìkuji za velmi dobøe  
dnem jsme se zlepšovali. Nauèili jsem se projíždìt mezi la�kami odvedenou práci a za pìkný vztah ke škole, ke  spolužákùm 
po jedné noze, dìlat pøi jízdì døepy. Poslední den jsme mìli a svým  uèitelùm.
závody, pøi nichž se mìøil èas. Vám, rodièe a zákonní zástupci žákù, dìkuji 

za pochopení a vstøícnost pøi spoleèném øešení situací, které Kurz byl pro vìtšinu z nás plný radosti, zábavy, ale 
v uplynulém období nastaly. i bolesti a døiny. Lyžovat se nauèili všichni. Na tento výcvik 

V š e m  u è i t e l ù m ,  s p r á v n í m  z a m ì s t n a n c ù m budeme dlouho vzpomínat.
a zamìstnankyním školní jídelny  dìkuji za odpovìdnost, Žáci 5. B
trpìlivost   a   za  vzájemnou  pøátelskou  kolegialitu po celé (Fotografie z lyžaøského kurzu naleznete na stránkách 
první pololetí školního roku 2008/2009. naší školy: www.zsstrani.cz.)

Irena Michalèíková

Naše úèast na soutìžíchLyžaøský výcvikový kurz

Žáci 5. a 9. tøíd se 21. 1. 2009 zúèastnili okresního kola Dvanáctého ledna letošního roku jsme se sešly všechny 
matematické olympiády ve Starém Mìstì. Úspìšnou øešitelkou dìti u školy. Museli jsme všichni odevzdat lístek a když jsme se 
se stala Karolína Lancùchová z 5.A tøídy.seøadili, tak nás paní uèitelky spoèítaly. Bylo nás pøes padesát. 

28. 1. 2009 soutìžili žáci 9.tøíd v rychlosti psaní A šli jsme ke kovárnì. U kovárny nám dali lyže a batohy 
na klávesách PC na Obchodní akademii v Uherském Hradišti na rolbu, abychom ještì cestou paním uèitelkám nekòourali. 
a umístili se na 4., 9., 10. a 14. místì ze 42 soutìžících. A tak jsme pøišli ke Štrbáni, kde se celý výcvik konal. Šli jsme 
Blahopøejeme.pro lyže a batohy, pak jsme se obuli do lyžákù a šli jsme jezdit.

Iva Stupková

Zprávièky ze školy
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Zprávièky ze školy
Beseda o Islandu

Dne 22. ledna 2009 nás poctil svoji vzácnou návštìvou 
cestovatel a spisovatel pan Jan Vlasák z Brna. Netrpìlivì jsme 
èekali, až zaène mluvit o Islandu a Faerských ostrovech. Celý 
Island i Faerské ostrovy projel na kole, v dešti, v teple, ve vìtru, 
poøád na kole. Špatné poèasí jej nezastavilo a poøád jel. 
Prohlédnout si ty nádherné divy by chtìl snad každý, ale 
málokdo by mìl odvahu to projet na kole.

Pøednáška byla velmi zajímavá, pouèná a bylo vidìt, že 
pan Vlasák miluje cestování. Všechny ty vodopády, sopky, 
sopeèná pole, gejzíry, skleníky a nejen to, to je Island. Mimo 
jiné, pan Vlasák se také vìnuje pletení oboustranných rukavic 
se dvìma palci. Doufám, že se tento nápad uchytí a zaènou 
se vyrábìt víc jak na Islandu.

Lucie Konèitíková, žákynì tøídy 7.B 

metodou HD s využitím interaktivních zpùsobù výuky 
speciálnì pro potøeby ZŠ Strání.

Na projektu pracuje následující realizaèní tým:

Hlavní manažer projektu: Mgr. Irena Michalèíková; 
Asistent hlavního manažera projektu: Mgr. Alena Žïárská; 
Ekonom projektu: Eva Knotková; Webmaster: Mgr. Iva 
Stupková;PR pracovník: M g r .  Z d e n k a  D a v i d o v á ,  
Mgr. Michael Mazánik; Vedoucí tvùrcù VP (výukového 
programu): Mgr. Michael Mazánik; Odborní øešitelé 
VP + vzorové hodiny + uèitelé Aj: Bc. Dagmar Halodová, 
Radka Popelková, Mgr. Iveta Popelková - Gibalová; Supervize 
odborného øešení projektu: Ing. Miroslava Koøínková; 
Supervize odborných øešitelù projektu: SRPDŠ - Bc. Václav 
Konèitík, SRPDŠ  Andrea Straussová.

Tento tým se pravidelnì schází 1krát za mìsíc a spoleènì 
plánuje realizaci projektu. V mìsíci lednu bylo 
zrealizováno následující :

! webové stránky projektu, které se nachází na stránkách 
naší školy (www.zsstrani.cz) a slouží k bližšímu 
seznámení s tímto projektem vèetnì tiskových zpráv 
i fotodokumentace (tyto stránky se budou pravidelnì 
doplòovat i obmìòovat dle probíhajících aktivit)

! úøední formuláøe s platnou logolinií

! první objednávky týkající se projektu

! informaèní nástìnka ve vestibulu školy

! technické parametry pro výbìrové øízení technického 
zabezpeèení nové uèebny Aj

! informaèní kampaò pøed zápisem do 1. tøíd ( 26. 1. 2009 ) 
a stávajících prvòáèkù (12. 1. 2009)

! zaèlenìní projektu do charakteristiky ŠVP

! rozdìlení organizace práce odborných øešitelù výukového 
programu (pøeklad materiálù HD, hrubé rozdìlení VP 
na mìsíc záøí a školní rok)

! nastavení úèetního programu
Inovace a rozšíøení výuky anglického jazyka ! pøed budovou ZŠ byla vyvìšena vlajka EU
na ZŠ Strání PR pracovník: Zdenka Davidová

Na naší škole od 1. 1. 2009 do 31. 12. 2011 probíhá 
projekt, který má název Inovace a rozšíøení výuky anglického 
j a z y k a  n a  Z Š  S t r á n í .  T E N T O  P R O J E K T  J E  
SPOLUFINANCOVÁN EVROPSKÝM SOCIÁLNÍM 
F O N D E M  A S T Á T N Í M  R O Z P O È T E M  È E S K É  
REPUBLIKY. Výuka anglického jazyka (Aj) v 1. a 2. roèníku 
dle projektu bude zahájena 1. 9. 2009 jako nepovinný pøedmìt.

Projekt je zamìøen na posílení atraktivnosti, rozšíøení 
a zvýšení kvality výuky anglického jazyka na Základní škole 
Strání zavedením výukové metody „Helen Doron Early 
English“ (HD) s využitím interaktivních zpùsobù výuky. Tato 
výuková metoda umožòuje pøi výuce Aj zohlednit individuální 
nadání každého žáka a významnou mìrou pøispívá k celkové 
kvalitì výuky Aj na škole. Výuka touto metodou bude zavedena 
do uèebního plánu 1. a 2. tøíd ZŠ Strání.

V rámci projektu budou uèitelé Aj proškoleni metodou 
HD, zvýší si svoji kvalifikaci a budou schopni vést vyuèování 
za pomoci této metody. Bude také upravena jazyková uèebna 
pro výuku Aj metodou HD, bude aktualizován školní 
vzdìlávací program pro výuku Aj metodou HD a také budou 
pøipraveny vzorové hodiny a metodiky pro vedení výuky 

Tato spoleènost,  která se zabývá výkupem 
a zpracováním železného šrotu nabízí bezplatný odvoz úplných 
autovrakù k likvidaci, jak naší obci, tak dalším obcím a mìstùm 
ve Zlínském kraji.

Po kontrole autovrakù bude výše uvedenou spoleèností 
vystaven „Protokol“ o pøevzetí k ekologické likvidaci, 
na základì kterého mùže být motorové vozidlo vyøazeno 
z evidence vozidel a tím i placení povinného pojištìní.

Majitelé takových vozidel a vrakù volejte nejdøíve 
na tel.: 572 541 081, nebo p. Antonín Panáèek tel: 603 499 530, 
provozovna Staré Mìsto, kde získáte podrobnìjší informace.

 Využijte tuto mimoøádnou nabídku a ušetøíte si nejen 
starosti s likvidací nepoužitelného vozidla, ale pøispìjete tím 
i k odstranìní autovrakù, který èasto nepùsobí dobrým dojmem 
v našich ulicích èi jiných odlehlých lokalit.

Antonín Zámeèník, místostarosta obce

Nabídka a. s. METALŠROT 
- Tlumaèov 
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22. roèník festivalu masopustních tradic Fašank, Strání 20. - 24. 2. 2009 

Pátek 20. 02. 18.00 hod. tìlocvièna ZŠ Strání 
vstupné 50,- Kè Strání sobì

Úèinkují domácí soubory: Straòánek, Jarovinka, Javorina, Dìtská CM, CM Huslièky, 
CM Strýci, Vlasta Grycová, Divadelní soubor Karla Högera 

20.00 hod.   Beseda u cimbálu  
hraje CM Strýci, CM Huslièky. Obèerstvení zajištìno FS Javorinou

Sobota  21. 02. 8.00 - 12.00 hod. Moravské sklárny Kvìtná
Den otevøených dveøí  
ukázky ruèní výroby skla, prodej výrobkù, obèerstvení zajištìno

9.00 - 13.00 hod. Zámeèek
vstupné 50,- Kè Ukázka lidových øemesel
platí pro akce výroba houslí, kováøství, šití krbcù, vyšívání kroje, háèkování, papírová krajka, 
konané celý den Blatnické kraslice, pletení košíkù, aranžování kvìtin, zdobení perníkù, vizovické peèivo,
u Zámeèku keramika, výrobky ze šustí, a jiné.

Ukázka dne v 10:30 hod. -  ukázka výroby døevìných sudù

Zabijaèka - prodej zabijaèkových produktù a dalšího obèerstvení.

12.00 hod. Obecní úøad
Pøijetí souborù a hostù festivalu zástupci obce Strání

13.00 hod. Námìstí u Zámeèku
Ej, fašanku, fašanku
Pøedstaví se soubory:
FS Oèovan,  Oèová (SK)
FS Radošov, Veselí nad Moravou (CZ)
Jihoèeský FS Kováøovan, Kováøov (CZ)
FS Vsacan, Vsetín (CZ)
Domácí soubor Javorina + skupiny fašanèárù (CZ)
 

15.00 - 17.00 hod. Areál obce
V šenku
Vyhrávání souborù v hospodách - U Popelkù, Sklípek, Bowling Magdalena, Zámeèek

18.30 hodin ZŠ Strání
vstupné 70,- Kè Zrcadlo masopustu

Scénická vystoupení souborù
FS Radošov, FS Vsacan, FS Oèovan, FS Kováøovan, 
hosté festivalu: Gabriela Vernelho, Praha (housle a zpìv)
Jan Hladký Uh. Hradištì (akordeon)

20.30 - 2.00 hod. ZŠ Strání
Beseda u cimbálu  
hrají hostující muziky, obèerstvení zajištìno - FS Javorina

Pokraèování na další stranì
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Nedìle 22. 2. 15.00 - 17.00 hod. Zámeèek
Dìtský karneval
Rej masek, pohádková diskotéka, soutìže, aj.

17.30 - 24.00 hod. Zámeèek
vstupné 20,- Kè Košt vína pøi CM Huslièky 

Obèerstvení: sýry, klobásky aj. 
Poøádá OS SPOKOS a provozovatel Zámeèku

Pondìlí 23. 2. 18.00 hod. Dvorana
Vstupné 20,- Kè Fašanková filmotéka

Pøehlídka filmù z historie naší obce a další zajímavé ukázky. 
Pøipravilo Muzeum J.A. K. Uh. Brod.

Úterý 24. 2. 12.00 hodin - sraz fašanèárù ve Dvoranì 

12.00 - 19.00 hod. Areál obce  
Pod šable, pod šable - obchùzky fašanèárù

19.00 - 24.00 hodin Zámeèek
Vstupné 50,- Kè Pochování basy 

hraje malá dechová kapela TOSR

Poøádá:
Obec Strání a OS SPOKOS Strání 

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

Tento projekt podpoøili:

Ministerstvo kultury
Zlínský kraj

Generali Group pojiš�ovna
Obec Strání

Rumpold UHB s. r. o
EGP INVEST spol. s. r. o 

VHS plus Veselí nad Moravou
Moravské sklárny s. r. o
Antonín Bruštík  V.S.B.P

Stavby s. r. o Øíèany 
Pivovar Janáèek

Zevos a. s. UH. Hradištì
Slovácké strojírny a. s, Uh. Brod 

OHL ŽS a. s. Brno
Ing. Karel Hanáèek - stavební firma Uh. Brod

Santra spol. s. r. o
SITEL spol. s. r. o Praha

Mont-plast Uh. Brod

Mediálním partnerem je Èeský rozhlas Brno 

Dìkujeme všem, kteøí podpoøili rozvoj kultury v našem regionu.

22. roèník festivalu masopustních tradic Fašank, Strání 20. - 24. 2. 2009 
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postavené spevácke vstupy). Okrem toho spevácku zložku Jihoèeský folklorní soubor Kováøovan
 predstavujú dve speváèky a štyria muži  tzv. rozkazovaèi. Muži  

Folklorní soubor Kováøovan vznikl v roce 1984 a od roku rozkazovaèi vystupujú aj individuálne so speváckymi 
1997 pracuje jako obèanské sdružení. Usiluje o uchování výstupmi, ale aj spoloène predvádzajú podpolianske 
lidových tradic Kováøovska a dalšími aktivitami napomáhá rozkazovaèky. Vekový priemer hudobnej a taneènej zložky je 
rozvoji veøejného života obce Kováøov a Jihoèeského kraje. medzi 15 - 30 rokov, prièom prevažujú èlenovia okolo 18 - 20 

rokov. Speváèky a speváci sú starší, 45 - 60 rokov.Zabývá se udržováním lidových písní, tancù a zvykù své 
národopisné oblasti Kozácka (Táborsko-Milevsko). Ve svých Súbor má aj prípravku, ktorou je Detský folklórny súbor 
vystoupeních prezentuje krásné kozácké kroje, které vynikají Po¾ana, ktorý pracuje pri miestnej ZŠ Mateja Bela Funtíka 
zejména bohatou bílou výšivkou na zástìrách zpìvaèek v Oèovej. 
souboru. Mezi významné ocenenia v poslednej dobì rátáme: 

Námìty pro svoji práci èerpá pøevážnì ze sbírek Èeòka v roku 2007 - 2. miesto FS, 1. miesto inštrumentalista, rok 2004 - 
Holase a Èeòka Zíbrta, rodákù z Kováøovska. Rožnov pod Radhoštìm - MFSF Jánošíkov dukát - hlavná 

putovná cena, za úspech považujeme aj pozvanie na okrúhle Obèanské sdružení se skládá z dospìlého souboru 
60. výroèie FF v Strážnici v roku 2005, viacero zájazdov Kováøovan, dìtského souboru Kováøovánek, dìtského 
do susedného Rakúska, Po¾ska, Srbska, Chorvátska, MFF divadýlka Podkovièka a Divadelní spoleènosti Podkova. 
C.I.O.F.F. Fest Arte v Porto - Portugalsko, pozvania na najväèšie Kováøovan vystupuje celoroènì s programy od 15 minut 
festivaly u nás doma, Šaffova ostroha 2008 - 1. mesto Ján po hodinové poøady a na pozvání obcí nebo dalších organizací 
Chabada v párovom tanci v kategórii nad 35 rokov, Cena rozdává radost ve vystoupeních, kde jsou choreograficky 
divákov (jediná ude¾ovaná cena) na hudobnom festivale zpracované tance i zvyky  národopisné oblasti Kozácka. 
v Uherskom Hradišti v roku 2008.Kováøovští zpìváci se s úspìchem úèastní dìtské 

regionální pìvecké soutìže Jihoèeský zpìváèek od roku 2004 
a do roku 2008 vyzpívali tøikrát první, jednou druhé a dvakrát FS + CM Radošov

 tøetí místo.
Soubor zpracovává folklor jižní Moravy a Slovenska. Jihoèeský folklorní soubor Kováøovan obdržel nominaci 

Používá repliky krojù z veselska a okolí. Souèasnou vedoucí je v kategorii „soubor“ v projektu Foskar 2007. 
Mgr. Darina Dvorská. Dnes soubor èítá 20 èlenù, kteøí se 
k nácviku schází každý pátek. Primášem cimbálové muziky 

Soubor valašských písní a tancù VSACAN     Radošov je Radim Havlíèek. Cimbálová muzika natoèila v roce 
2003 CD Láska a vojna, které se stalo doprovodnou muzikou pøi Soubor valašských písní a tancù VSACAN patøí 
vystoupení k 35. výroèí souboru.k nejstarším amatérským souborùm v Èeské republice. Za více 

Z vnuknutí manželù Smutných vzniká v roce 1970 jak 65 let (založen v roce 1943) své èinnosti propaguje kulturu 
soubor Radošov. Ve Veselí nad Moravou již existovala folklórní valašského lidu nejen po celé Èeské republice, ale 
skupina, která se pøíležitostnì vìnovala lidovým zvykùm. i na folklórních festivalech v zahranièí. 
Spìch moderní doby však vedl k vytrácení tìchto zvykù, a proto Soubor rozvijí svou èinnost ve mìstì Vsetínì a na jevištì 
ti, kteøí mìli rádi zpìv a tanec se zaèali pravidelnì scházet pøenáší lidové tance, zpìv a lidové zvyky etnografické oblasti 
a položili tak základy souboru Radošov. Manželé Smutní vydali Valašska. Lidové umìní interpretované muzikanty a taneèníky 
zpìvníky lidových písní a tak soubor získal na lidovém souboru VSACAN má pùvod v lidovém umìní obyvatel horské 
bohatství, kromì toho došlo k znovu objevení veselské sedlcké, oblasti západní èásti karpatského oblouku. Soubor pøedává toto 
která se stala hlavním repertoárem souboru. umìní jak v pùvodní podobì, tak rùzných formách jevištní 

Než došlo k úplnému složení cimbálové muziky zpívalo stylizace.
se a tancovalo za doprovodu harmoniky. Možnost stát se tak Repertoár souboru VSACAN tvoøí jak tance toèivé, tak 
prvním primášem cimbálové muziky Radošov dostal Antonín i tance figurální, tance øemeslnické, tanec starodávný, sólový 
Tìthal. Dalším angažovaným manželským párem, který se také mužský tanec - "odzemek", i valašský èardáš. Nedílnou souèástí 
podílel na vedení souboru, byli Zdenìk a Vladimíra Kolajovi, souboru je vedle taneèní skupiny cimbálová muzika. 
na jejich bedrech spoèíval úkol taneèní složky, organizaèní V souèasné dobì muzika hraje pod vedením primáše Luïka 
otázky mìla na starosti MUDr.Marie Hudeèková.Dobrovolného. Mezi èleny souboru se svým více jak 50 letým 

Bìhem své existence soubor navštívil mnoho èlenstvím patøí i zpìvaèka Zdenka Straškrabová. Její vynikající 
zahranièních ale i domácích folklorních festivalù a sice, v roce interpretace valašských písní byla ocenìna na mnoha 
1997 anglický Alnwick, 1999 dva festivaly ve Francii v oblasti festivalech a soutìžích. 
Provence, 2000 nizozemský Odoorn, 2001 festival ve Francii, 
2006 festival ve španìlském Ciudad Real v kraji La Mancha.

Folklórný súbor Oèovan Cimbálová muzika Radošov hraje v souèasném složení 
od roku 2002, pøièemž na postu primáše pùsobí od roku 1990 Súbor vznikol v roku 1936 v Oèovej. Má teda za sebou už 
Radim Havlíèek. Pod jeho vedením se muzika tìší vynikající 72 rokov aktívnej práce. 
povìsti proslulé temperamentní, dynamickou a pøesnou hrou a 

Zriaïovate¾om je Obec Oèová a pracuje v KD Oèová. 
virtuozitou svého primáše. Filozofie kapely spoèívá pøedevším 

Súbor má taneènú zložku, hudobnú zložku, taneènice v pøiblížení písní širokému spektru posluchaèù.
zároveò v prípade potreby suplujú aj spevácku zložku (sú pre ne 

Hosté 22. roèníku Festivalu masopustních tradic FAŠANK 2009, Strání
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a inspirativním zpùsobem zpracovat, navíc instrumentálnì Ing. Jan Hladký
i pìvecky, z ní právem èiní umìlkyni v jednoznaèné disciplínì 
nezaøaditelnou. Tyto složky se napøíklad zhodnotily v roce pùvodní povolání letecký konstruktér (Let Kunovice) 
2005, kdy za roli èarodìjky Evy v muzikálu Balada pro banditu a pak profesor Støední prùmyslové školy strojnické 
brnìnského divadla Husa na provázku v režii Vladimíra v Uh. Hradišti, svùj talent soustøedil do malby obrazù, kde 
Morávka obdržela cenu Alfréda Radoka v kategorii Talent roku. dosáhl urèitého ohlasu jak u nás, tak v zahranièí a posléze také 

jako milovník hry na harmoniku do tohoto nástroje. Angažoval  Pódiové zkušenosti získávala již bìhem studií 
se též nìkolik let do hry na violloncelo ve Slovácké filharmonii na konzervatoøi P. J. Vejvanovského v Kromìøíži a na Ostravské 
v Uh. Hradišti. univerzitì, kde absolvovala obor housle a záhy se stala 

vyhledávanou a uznávanou hráèkou v mnoha seskupeních Ale hra na harmoniku pøetrvala dodnes, v rámci 
a orchestrech. V souèasné dobì je èlenkou Talichova komorního sobotního veèera Vám pøedvede nový typ elektronické 
orchestru. harmoniky, vyrobené v Itálii. Tento ojedinìlý nástroj dokáže 

hravou melodii transformovat do všech možných nástrojù jako  O její pìvecké multifunkènosti a talentu svìdèí jak 
napø. klavíry, piana, varhany, harmoniky, dechové nástroje, úspìšná spolupráce s Orchestrem Gustava Broma, tak napøíklad 
symfonické orchestry, mandolíny atd. Mimo to nástroj dokáže se Symfonickým orchestrem Èeského rozhlasu, s nímž pod 
vytváøet cca 180 rùzných rytmù doprovodu. taktovkou Vladimíra Válka provedla nároèný sopránový part 

v jazzovém Requiem Ladislava Simona. V sobotu 21. 2. 2009 Vám zahraje nìkolik melodií 
slováckých, moderních a zakonèí své vystoupení známými  Jevištní nadání zúroèuje i nadále v divadle Husa 
skladbami polky Škoda lásky aj. improvizací na rùzné rytmy. na provázku v inscenacích Balada pro banditu a Velice modrý 

pták, v pøedstaveních muzikálového divadla Ta Fantastika èi 
ve Støedoèeském divadle Kladno, kde se zároveò podílela 
na realizaci scénické hudby ke høe Ondina. Sympatie publika si Gabriela Vermelho
získala i v Manéži Bolka Polívky.

 Zpìvaèka, hráèka na kvinton a hereèka Gabriela  Je leaderem a spolutvùrcem repertoáru hudebních 
Vermelho se øadí mezi nejvšestrannìjší a nejpozoruhodnìjší skupin Maraca a Zimbova. V novì vzniklém projektu Ewave 
osobnosti naší hudební a divadelní scény. Pro její nekonvenèní spojila své tvùrèí síly se skladatelem Petrem Wajsarem 
pøístup k hudebnímu vyjadøování, dokonale zvládnuté øemeslo, a smyècovým kvartetem Epoque Quartet. 
hudebnì-dramatickou erudici, výjimeèný hlasový rozsah Diskografie: Maraca - „Maraca“ 2001
a pøirozenou muzikální orientaci v nìkolika žánrech je hojnì 

                   Maraca - „Longe“ 2003
obsazována do inscenací a projektù kladoucích mimoøádný 

                   Zimbova-Maraca - „Krvavé balady“ 2004dùraz na osobní tvùrèí pøínos a individualitu. Nevšední 
                   Maraca - „The body is too slow for me“ schopnost zvládnout stylovì èistì hudbu klasickou, jazzovou, 

folklórní, world music èi všechny tyto elementy citlivì 2006

Hosté na sobotním "Zrcadle masopustu"

bylo možno pozorovat V sobotu 17. ledna 2009 probìhl ve Strání již 3. krojový 
dìní na velkém sále ples poøádaný tradiènì FS Javorina. Úèastníky plesu 
p r o s t ø e d n i c t v í m  „nadzvedávala ze židlí“ DH Túfaranka ze Šakvic a CM Harafica 
d a t a p r o j e k t o r u .  z Uherskohradiš�ska. Skvìlá muzika, vynikající víno a bohatá 
Pùlnoèní pøekvapení tombola pøilákala témìø 400 návštìvníkù! Pestrost krojù byla 
z a j i s t i l i  m í s t n í  obrovská, bylo možno vidìt kroje místní, dolòácké a horòácké, 
ochotníci, když mezi kroje slovenských regionù a kromì spousty dalších mìl na plese 
hosty „slétla“ s celým zastoupení i kroj z Mongolska.
svým rojem Vèelka Bìhem veèera si hosté díky pojízdnému šenku mohli 
Mája a o zábavu bylo zakoupit drink nebo sladkosti pøímo u svých stolù. Prostory 
postaráno. Poslední malé tìlocvièny sloužily k oddechu a nabrání nových sil, zde 
píseò se nesla sálem až 
o pùl ètvrté ráno.

Slova chvály 
a úsmìv na tváøích 
odcházejících hostù 
pøinesla poøadatelùm 
høejivý pocit z dobøe 
v y k o n a n é  p r á c e .  
Tímto bych chtìla 
vyjádøit podìkování tìm, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem podíleli 
na pøípravách plesu a zvláštì všem návštìvníkùm, kteøí svými 
kroji byly ozdobou plesu.

Eliška Zetková, èlenka FS Javorina

Krojový ples ve Strání



ZPRAVODAJ                     11                                            1 / 2009

unie a zviditelnit problematiku evropské integrace ve své zemi.V poslední dobì èím dál èastìji zaznamenáváme 
informace o tom, že Èeská republika pøedsedá Evropské unii. Pøedsedající zemì svolává a øídí všechna zasedání Rady 
Média dennì pøinášejí zprávy o jednáních ministrù èlenských EU a jejích pracovních výborù, je vyjednavaèem kompromisù 
zemí Unie, která se konají u nás, napøíklad v nedalekých napøíè èlenskými státy a jménem Evropské unie také jedná 
Luhaèovicích, o premiérovi, který jedná s ruským s tøetími zemìmi a mezinárodními organizacemi. Zastupuje 
a ukrajinským prezidentem o dodávkách plynu do celé Evropy Radu EU pøi kontaktech s ostatními institucemi EU, zejména 
nebo o èeském ministru zahranièních vìcí, který øeší izraelsko- pak s Evropským parlamentem a Evropskou komisí.
palestinský konflikt. Vzhledem k tomu, že se jedná o velmi 

Pøedsednictví se øídí podle priorit. Ty si stanoví každá 
významné období pro naši zemi, pøinášíme na stránkách 

pøedsedající zemì a nejprve je pøedstaví Radì EU 
obecního zpravodaje základní informace, které, jak vìøíme, 

a Evropskému parlamentu. Priority se èásteènì skládají z cílù, 
vám alespoò trochu osvìtlí, co pøedsednictví Evropské unie 

na jejichž splnìní má pøedsednická zemì eminentní zájem, dále 
znamená a obnáší.      

ze záležitostí vyplývajících z aktuální situace a pro zajištìní 
kontinuity z agendy pøedchozích pøedsednictví. Pro tento úèel je 
vytvoøené trio spolupráce tøí èlenských státù majících po sobì Co je to pøedsednictví v Radì EU
jdoucí pøedsednictví. Tyto tøi èlenské zemì spoleènì vytvoøí 

Nejprve si vyjasnìme základní pojmy. Bìžnì se øíká, osmnáctimìsíèní program pøedsednictví. Èeská republika tvoøí 
že nìjaká zemì, napøíklad Èeská republika, pøedsedá Evropské trio spoleènì s Francií a Švédskem.  
unii. To ale není pøesné. Unie má celou øadu institucí 

Více informací o Pøedsednictví v Radì EU najdete (Parlament, Komisi, atd.) ale tyto mají svého pøedsedu voleného 
na stránkách  www.eu2009.cz , které také posloužily jako na delší období a vùbec to nemusí být obèan pøedsedající zemì. 
podklad pro tento èlánek. V informaèním centru jsou také Pøesnìjší je øíct, že Èeská republika pøedsedá takzvané Radì 
k dispozici brožurky vìnované Èeskému pøedsednictví.  Evropské Unie (nìkdy také nazývané Radì ministrù), která 

Ondøej Benešík, èlen obecní rady a krajský zastupitel  spoleènì s Evropským parlamentem a Komisí patøí 
k nejdùležitìjším orgánùm EU. 

Rada EU je mezivládní institucí Evropské unie, která hájí Doplnìk k èlánku pøedsednictví EU
zájmy jednotlivých èlenských státù. Má devìt formací, které V rámci doprovodného programu setkání ministrù EU 
jsou tématicky zamìøené. V jednotlivých formacích zasedají v Luhaèovicích navštívili èlenové doprovodù ministrù, zástupci 
jednotlivý rezortní ministøi všech èlenských státù, kteøí mají kraje a ministerstva práce a sociálních vìcí Moravské sklárny 
danou problematiku ve vládì na starosti. Tak napøíklad ve Kvìtné.
na zasedání ministrù pro zamìstnanost, sociální politiku, zdraví 
a ochranu spotøebitele, které se konalo v lednu v Luhaèovicích, 
nás zastupoval ministr práce a sociálních vìcí, který do této 
formace patøí. Jako ministr pøedsednické zemì tìmto jednáním 
pøedsedá a vede pøíslušnou agendu po dobu našeho 
pøedsednictví. Ministøi mohou být èlenové i dvou formací, 
protože Rada EU má nìkteré gesce detailnìji rozdìleny, ale 
na úrovni vlád èlenských zemí mohou tyto záležitosti spadat 
pod jednoho ministra. 

Zvláštním institutem je Evropská rada (není to totéž co 
Rada EU!). V této speciální formaci se setkávají hlavy 
èlenských státù nebo vlád EU. Zde Èeskou republiku zastupuje 
pøedseda vlády. Jaký je základní rozdíl mezi Radou EU (neboli 
Radou ministrù) a Evropskou radou? Rada EU je klasickou 
institucí Unie, která má svùj aparát a pøesnì rozdìlenou agendu 

Na slavnostním zakonèení zasedání Evropského fóra podle jednotlivých formací. Evropská rada není oficiálnì 
mládeže, které bylo souèástí zasedání ministrù v Luhaèovicích, považována za instituci. Její pøestavitelé se schází na tzv. 
hrála CM Strýci.summitech a projednávají obecnìjší záležitosti. Dá se øíct, že 

udávají Unii smìr a stanovují jakési mantinely, v rámci kterých 
ostatní instituce fungují.

Jak pøedsednictví v praxi funguje? 
Pøedsednictví v Radì je jedním z nejdùležitìjších 

nástrojù prosazování zájmù èlenských zemí EU a ovlivòování 
èinnosti a chodu celé Evropské unie. Proto se èlenské státy 
v pøedsednictví pravidelnì støídají podle pøedem stanoveného 
harmonogramu v èasovém rozmezí po šesti mìsících. V každém 
kalendáøním roce se tedy v pøedsedání vystøídají dva státy   
první od ledna do èervna, druhý od èervence do prosince. Mají 
tak jedineènou pøíležitost zvýšit svoji prestiž v rámci Evropské 

Èeská republika pøedsedá Evropské unii
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Z knihovny 
Novinky  Statistika knihovny

 

Stav knihovního fondu k 31.12. 2008: 12090
Beletrie

Pøírustky knihovních jednotek
Tetinky Pittnerová, V      ve svazcích za rok 2008: 311
Babièky Pittnerová, V

Registrovaní ètenáøi k 31.12. 2008 350Vražedné alibi Katzenbach, J
Z toho ètenáøi do 15 let 123Anatomie lži Brown, D
Návštìvníci v knihovnì celkem za rok 2008 2605Barva jeøabin Sobotka, R

Hollywoodské rozvody Collins, J Výpujèky celkem k 31.12. 2008 9707
Slitování Garwood, J Nauèná literatura dospìlým èteáøùm 1508
Oko jehly Follet, K Krásná literatura dospìlým ètenáøùm 6189
Vítìzný rytíø Drake, S Nauèná literatura dìtem 508
Dìdictví Michael, J Krásná literatura dìtem 1502
Náhodná dcera rodu Bøezinová, A

Výpujèky periodik k 31.12. 2008 2423

Nauèná literatura
Poèet návštìvníkù využívajících internetGoogle Iskra, J
v knihovnì za rok 2008 1100Trénink pamìti Suchá, J

Encyklopedie knihy I, II, díl, 
Knihovna odebírá 27 periodik: Burda, Dorka, Praktická Starší knihtisk a pøíbuzné 

žena, Zdraví, Kvìty, Vlasta, Maminka, Reflex, Lidé a zemì, obory mezi polovinou 
100+1, Rybáøství, Svìt motorù, Receptáø, Chalupáø, Zahrádkáø, 15. a poèátkem 19. století Voit, P
Mùj dùm, Domov, Dùm a zahrada, ABC, Bílé Karpaty, 
Malovaný kraj, Venkov, Ètyølístek, Ètyølístek speciál, DádaPro mládež

Noviny: Dobrý den s kurýrem, Slovácký deník.
Witch- Hrad jednorožec Carvani, E
Nech naše kluky Øeháèková, V Marcela Schönbaumová
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Stalo se tradicí, že se vánoèní program místních Na realizaci programu se podílela øada nadšencù, z nichž 
folkloristù pøesunul ze Dvorany do kostela Povýšení sv. Køíže. jmenujme alespoò Josefa Tinku, který celé pásmo „režíroval“. 
Jedním z dùvodù je i to, že kostel ve Strání poskytuje ideální Pøišel s dobrým nápadem pokøtít víno ve Dvoranì. Køest se poté 
duchovní prostøedí pro vánoèní koncerty. Už poètvrté jste uskuteènil ve farní Dvoranì za úèasti pátera Jana Hrudíka 
mohli, pokud jste zavítali do kostela, sledovat bohatý kulturní a dominikánského pátera Valentýna z Uherského Brodu. 
program místních hudebníkù a zpìvákù. Za pøedvedené výkony Následná beseda u cimbálu a zábava do pozdních noèních hodin 
zaslouží velké uznání. ukázala, že to byla opravdu vydaøená akce.

Program každoroènì zahajují ti nejmenší. Se štìpánskou 
koledou pøišli Daniel a Šimon Bruštíkovi, následovaly dìti 
z Javorinky ze základní školy pod vedením paní uèitelky Jany 
Bruštíkové a Ireny Michalèíkové za doprovodu cimbálové 
muziky Huslièky. Páter Jan Hrudík pronesl úvodní slovo, 
na které navázala krátkými vstupy ostøílená moderátorka Míša 
Mimochodková. Tradiènì nemohla chybìt stále více populární 
sestava Sacchie Phantes se zpìváky Míšou Janovskou 
a Davidem Smetanou. Sacchie Phantes spolu s cimbálovou 
muzikou Strýci zahráli pár populárních skladeb. Poté pøišli 
na scénu pìvecké sbory i sólisté ze souboru Javorina. Jednou 
ze sólistek byla Klára Hloušková, krásné pìvecké vystoupení 
pøedvedla Barèa Popelková èi Antonín Bruštík z CM Strýci. 
Dalším zpestøením programu byla cimbálová muzika Huslièky 
se svými šikovnými zpìváky. Velký ohlas mìla Rybova mše. Podìkování patøí všem úèinkujícím, organizátorùm, 
V ní vystoupila celá øada výborných místních zpìvákù pod páteru Janu Hrudíkovi za umožnìní poøádat koncert v kostele 
vedením Anièky Pøikrylové za doprovodu komorního a hlavnì pøítomným divákùm. Ty, co nepøišli, zveme na pøíští 
orchestru. Opomenout nelze „kostelové zpìvaèky“, které mají štìpánské koledování.
stále èím pøekvapovat, a vynikající dívèí kvarteto pod vedením Radek Bruštík
Hany Miklášové.

Ohlédnutí za akcí Koleda nám nastala

INZERCE
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Milí pøátelé a spoluobèané, v rámci jakéhosi bilancování 
za uplynulým rokem a také proto, že se v souèasné dobì 
pøipravujeme na každoroèní výroèní èlenskou schùzi 
a poohlížíme se za naší prací v uplynulém roce 2008, bychom 
i Vám všem chtìli touto cestou podìkovat za Váš zájem, který 
nám vìnujete nejen tím, že navštìvujete naše výstavky 
a pøispíváte na naši èinnost. Nesmírnì si my všichni, èlenové 
naší organizace, Vašeho pøístupu vážíme. Z Vašeho zájmu je 
zøejmé, že naše úsilí není zbyteèné a že jsou mezi námi, i v této 
tìžké dobì, stále lidé, kteøí myslí na osud jiných, kterým nebylo 
dopøáno tolik štìstí, že se tìší napøíklad pevnému zdraví, bez 
kterého jsme v životì omezováni a nemùžeme toho tolik 
dosáhnout. 

Žijí mezi námi i  lidé, v jejichž životì bohužel nastaly 
okamžiky, kdy se objevily problémy, potíže, trápení, nemoc èi a� je to tedy v domovech dùchodcù, v sociálních ústavech, 
odchod blízkého èlovìka. Jsme vždy rádi a je nám ctí, když nemocnicích … 
mùžeme být tìmto lidem oporou by� jen laskavým slovem nebo Za dlouhých zimních veèerù se opìt pøihlásily naše milé 
je potìšit drobným dáreèkem. Myslíme si, že v této dobì pletaøky a ochotnì pletou obinadla pro malomocné. Už jich 
konzumního stylu života, které postihuje náš souèasný máme na skladì opìt velkou hromadu, dìkujeme moc 
„blahobytný svìt“, je tøeba mezi sebou projevovat trpìlivost, a pøivítáme i další z Vás. Pøízi Snìhurku pro Vás máme 
lásku, najdìme si dostatek èasu pro své blízké nejen v kruhu pøichystanou v infocentru v areálu ZŠ nebo na dìtském 
rodiny, ale i ve svém okolí. Zachovejme si schopnost odlišovat støedisku ve Kvìtné.
podstatné od ménì podstatného, nezapomínejme na obyèejné Pøejeme Vám, a� se Vám v životì daøí, a� se Vám všem 
vìci, bez nichž život nemá smysl. plní sny a pøání…

Proto naše organizace svoji pùsobnost nesoustøeïuje A buïme na sebe hodní, to Vám všem pøejeme nejvíce.
pouze na místní spoluobèany. V poslední dobì jsme se napøíklad 

Za MO ÈÈK Anežka Zámeèníková, jednatelka
rozhodli pøispìt organizaci Støedisko výcviku vodicích psù - 
tato organizace sdružuje lidi, kteøí jsou zrakovì postižení a jako 
nepostradatelného prùvodce potøebují vodícího psa. Pro službu 
nevidomým lidem musí být vychován a vycvièen pes 
spoleèenský a tolerantní, musí být ukáznìný v bytì, na ulici 
i v dopravních prostøedcích, musí dodržovat hygienu, musí 
se nauèit perfektnì zvládat pøekážky na trasách a  nevidomého 
vždy bezpeènì vést. Takový pes je pro zrakovì postiženého 
èlovìka jedním z velkých krokù k samostatnosti a nezávislosti. 
Je pro nìj prùvodcem ochotným kdykoliv se vydat na cestu, ale 
i spoleèníkem a oddaným pøítelem. Pro takto postižené lidi 
vodící pejsky pøipravuje profesionální pracovištì, kde pes 
absolvuje speciální výcvik a pak je pøedán nevidomému 
majiteli. Pùlroèní výcvik takového psa pøesahuje 100 tis. Kè. 
A zkusme si každý z nás se pohybovat jen chvilku 
se zavázanýma oèima pouze po známých místech a zjistíme, jak 
velice je to obtížné. A pøedstavte si, že tito postižení lidé si 
vesmìs každý ještì najdou práci a jsou za to vdìèni, že vùbec 
mohou nìco dìlat. Toto vše by bez svého „navigátora“ v podobì 
pejska nedokázali. Více info na www.vodicipsi.cz 

Mnoho z Vás nám na naši èinnost pøispìlo dle svých 
možností. Dìkujeme tedy Vám všem a vìøte, že velice dùslednì 
zvažujeme, kam Vaše pomoc smìøuje. Zásadnì pøispíváme jen 
tam, kde již není v silách samotného èlovìka být sobìstaèným, 

Místní organizace Èeského èerveného køíže ve Kvìtné informuje

Také široké veøejnosti pan Vlasák pøedstavil Island 
a Faerské ostrovy v plné své nespoutanosti, kráse a pestrosti. 
V úterý 20. ledna v 17:00 hod. se do multifunkèního sálu, který 
máme hned vedle Infocentra, zaèali scházet naši vìrní 
posluchaèi a návštìvníci besed. K nim se pøidalo pár 
dobrodružství chtivých nováèkù a beseda mohla zaèít. 
Dohromady nás bylo nìco pøes dvacet a ti, kteøí si èas našli, 
urèitì nelitovali. Tolik cestovatelských zážitkù, které pan 
Vlasák prožil pøi putování na „bicyklu“ (jak sám øíkal), si jen 
tìžko dokážeme pøedstavit. 

Myslím, že jsme si všichni z besedy odnesli spoustu 
informací, ale také dobrý pocit a elán vyrazit za poznáním. 

Dìkujeme Obci Strání za finanèní podporu této besedy, 
panu Vlasákovi za to, že vážil cestu až z Brna, aby se s námi 
podìlil o své cestovatelské zážitky a všem návštìvníkùm za to, 
že pøišli a byli s námi u toho.

Island a jeho tajemství

INZERCE

Máte 2 hodiny 
dennì èas?

Práce na PC.

www.pracezdomu.com
Barbora Kubíèková
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Potìšilo mì, že vám chutnala moje vánoèní štola a díky 
vašim „odloženým párátkùm“ získala první místo 
na pøedvánoèní výstavì poøádané ÈÈK v listopadu 2008. I když 
vánoèní štola není v naší obci tím tradièním vánoèním pokrmem 
na štìdroveèerním stole, setkávám se u pøíznivcù se zájmem 
o její recept, proto jsem požádala pracovnice Infocentra 
o zveøejnìní receptu ve Zpravodaji obce Strání, tøeba pøíští 
Vánoce zavoní i u vás doma.

Pøeji vám zdárné peèení a èlenùm ÈÈK mnoho úspìchù 
a podìkování za jejich práci, provádìnou zejména v oblasti 
charity. A zde je už zmiòovaný recept na vítìznou štolu.

Drážïanská vánoèní štola
Suroviny na 20 kouskù: 500 g hl. nebo polohr. mouky, 20 

g droždí, 200 ml mléka, 50 g cukru, pùl lžièky soli, 1 vejce, 50 g 
sekaných mandlí, 125 g rozinek, 25 g sultánek, po 40 g citronátu 
a oranžátu, pùl lžièky skoøice, strouhaná kùra z pùlky citronu, 
1 lžíce rumu, 40 g mouèkového cukru, 1 bal. vanilkového cukru, 
máslo 125 g.

Pøíprava:

1. Mouku prosejeme do mísy a uprostøed udìláme dùlek. 
Do nìj rozdrobíme droždí. Pøidáme 50 ml vlažného mléka 
a 1 lžièku cukru. Z okrajù pøihrneme trochu mouky. Pøikryjeme 
a na teplém místì necháme vzejít kvásek (asi 30 minut).

2. Zbývající mléko prohøejeme se zbývajícím cukrem, 
125 g másla a solí. Pøilijeme do mísy, pøidáme vejce vypra-
cujeme tìsto. Zapracujeme mandle, rozinky, sultánky, citronát, 
oranžát, skoøici, citrónovou kùru a rum. Tìsto znovu 
propracujeme a dáme na 2 hodiny vykynou

4. Vyjmeme z trouby a horké opatrnì potøeme 125 g 3. Z tìsta utvoøíme šišku. Doprostøed zatlaèíme váleèek 
rozehøátého másla. Smícháme mouèkový a vanilkový cukr a jednu stranu od støedu ke kraji lehce vyválíme. Tuto stranu 
a štólu bohatì pocukrujeme. pøeložíme na nevyválenou a pevnì pøitlaèíme. Pøeneseme 

Doba pøípravy: asi 40 minut, 1 kousek asi 275 kcal.na plech vyložený papírem na peèení a necháme 30 minut 
Jarka Pavlušová (Chromkových)vykynout. Troubu pøedehøejeme na 200 C (horkovzdušnou 

na 180 C). Peèeme asi 60 minut. 

…a ještì k odeznìlým Vánocùm



ZAKÁZKOVÁ VÝROBA NÁBYTKU

KUCHYNÌ P+T

Areál bývalé Chronotechny, Strání

Petr Tomanec, Martin Popelka

Tel.: p. Tomanec 777 570 942

        p. Popelka   775 195 105       
          

web: www.kuchynepat.freepage.cz 

Nová firma ve Strání zabývající 
se výrobou nábytku a kuchyòských linek 
na míru dává na vìdomí své kontakty.

 
V jejich sortimentu najdete: obývací 

a dìtské pokoje, vestavné šatní skøínì, 
komody,  vybaven í  ho te lù ,  ba rù  
a  restaurací, kanceláøský nábytek, 
koupelnové stìny aj.
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí na poslední 

cestì vyprovodili paní Annu Miklášovou. 
Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní podìkování patøí P. J. Hrudíkovi 
za slova útìchy, pracovnicím DPS ve Strání 

a MUDr. Konèitíkové

Podìkování
Rodina Tomancová dìkuje všem pøíbuzným 

a známým, roèníku 1950, kteøí se pøišli rozlouèit 
a doprovodit na poslední cestì pana Josefa Tomance. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Naše podìkování patøí také muzikantùm,  

zpìvaèkám, otci Hrudíkovi a MUDr. Konèitíkové.

Podìkování
Pozùstalá rodina Macíèkova dìkuje všem, 

kteøí doprovodili na poslední cestì paní 
Zdeòku Macíèkovou. Dìkujeme za kvìtinové dary 

a projevy soustrasti. Zvláštní podìkování patøí 
P. J. Hrudíkovi  za podporu a útìchu v tìžké nemoci.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí vyprovodili 
na poslední cestì paní Vlastimilu Miklášovou. 

Dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary.

Máte zájem o získání

ØIDIÈSKÉHO OPRÁVNÌNÍ

skupiny B v místì bydlištì?

Informace na adrese:

Jarmila Homolová
Slovenská 760
687 66 Kvìtná

Tel.: 777 584 313

RADMARK

stavební, zednické, malíøské, zateplovací 
a sádrokartonáøské práce

Radek Matuškoviè
U Tøicátku 69, 687 65 Strání

tel: 776 493 514
e-mail: info-firmy-radmark-matuskovic@seznam.cz 

Pøijímám objednávky na stavební práce. 
Pøi dodávce materiálu budou 
poskytnuty slevy (až 50%)!

Fa Novatex - dovozce látek nabízí:

Slevy na potištìné úplety od 50-80 kè/m. 

Streèové látky na kalhoty, vesty, kostýmy

apod. od 96 kè/m.

Elastické manžestry od 165kè/m.

Nové vzorníky látek jaro - léto 2009 najdete 

na provozovnì šití odìvù ve Kvìtné 

u p. Vlasty Jankù.

Info na tel.: 572 695 420
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