
ZPRAVODAJ
obce Strání

Roèník XXVII          Èíslo 2            rok 2006             cena: zdarma

SVOZ ODPADU  -  21. 4. - 22. 4. 2006

V tyto dny bude ve Strání probíhat svoz odpadu, vèetnì odpadu nebezpeèného. 
Nachystejte  jej vèas, nejlépe spoleèné hromady pro více domù. 

Odpad rozdìlte následovnì:

! Železo a ostatní kovy  - co nejvíce zmenšit objem napø. lehkých plechù
! Papír - svázaný nebo v krabicích, popø. roztøídìný zvláš� na noviny, karton, èasopisy, ostatní
! Textil - nejlépe v pytlích
! Elektronika - televize,lednice, …  (prosíme obèany, aby eletro zaøízení vracely kompletní - nerozebrané)
! Pneumatiky, baterie, …
! Chemikálie - oleje, barvy, pesticidy,  a jiné
! Velkoobjemový odpad  koberce, PVC, starý nábytek, matrace, umyvadla…

VOZY, KTERÉ ODPAD ODVÁŽEJÍ, BUDOU VYJÍŽDET V PÁTEK  RÁNO 
OD 7:00 HOD. ZE SÍDLIŠTÌ A POJEDOU SMÌREM DO STRÁNÍ.

DO ÈÁSTÍ OBCE KDE BUDE ODPAD SVEZEN V PÁTEK, SE NEBUDOU VOZY  V SOBOTU VRACET. 
ODPAD, KTERÝ NACHYSTÁTE POZDì,  NEBUDE SVEZEN A MUSÍTE JEJ NA SVÉ VLASTNÍ NÁKLADY 

ODKLIDIT.

Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné 

prožití velikonoèních svátkù!

Antonín Zámeèník             Pavel Mimochodek
starosta                                místostarosta

V obci Strání máme zavedený zpùsob tøídìní odpadu tyto pytle si mohou obèané, kteøí budou mít o tento zpùsob sbìru 
formou kontejnerového sbìru. zájem, zakoupit na obecním úøadì. Cena jednoho pytle bude asi 

10 Kè (pøíjmy z nákupu pytlù budou urèeny na pokrytí èástky za Hnízda (místa kde stojí kontejnery na tøídìný odpad) jsou 
svoz a dotøídìní odpadu). Není možné plastové obaly rozmístìny po celé obci Strání a Kvìtné, ale není možné je 
shromaždovat v jiných pytlích než firma Sbìrné suroviny urèí.umístit do každé ulice nebo alespoò èásti obce. 

Pytle se shromáždìným odpadem budou odebírány ve A právì proto, že jsou kontejnery od nìkterých domù 
stanovený svozový den pøímo od jednotlivých domù v obci .daleko vzniká problém kdy obèané o tøídìní odpadu ani 

neuvažují. Èetnost svozù bude urèena na základì požadavkù obèanù 
a mùže se postupnì zvyšovat tak, aby pokryla požadavek Spoleènost Sbìrné suroviny UH jako zpracovatel všech 
obèanù a obce.druhù separovaných odpadù nám nabízí možnost pytlového 

sbìru plastových obalù (pøedevším PET lahví). V pøípadì zájmu o tento zpùsob sbìru vystøihnìte 
tabulku a pøedejte nebo zašlete ji na Obecní úøad nebo Místní Jedná se o jednoduchý systém, kdy Obec Strání nakoupí 
hospodáøství ve Kvìtné.od firmy Sbìrné suroviny žluté pytle urèené na plastový odpad a 

Tøídìní odpadu v obci

MÁM ZÁJEM O PYTLOVÝ SBÌR PLASTOVÝCH OBALÙ

Jméno a pøíjmení: .............................................  Ulice a èíslo domu: ............................................

Michaela Janovská
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Usnesení 17. zasedání Zastupitelstva obce Strání 
konaného dne 31. bøezna 2006

Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí
! zprávu o èinnosti rady obce
! zprávu o plnìní usnesení ZO
! informace starosty

Schválilo

Uložilo
! finanènímu výboru provést kontrolu hospodaøení v Základní škole a Mateøské škole v 

termínu do 30.6.2006
! kontrolnímu výboru provést kontrolu svozu odpadu, evidenci a vybírání místních 

poplatkù v termínu do 30.6.2006
! starostovi jednat s vedením Moravských skláren Kvìtná o vykoupení pozemku 

parc.è.2998 pøed jejich areálem
! starostovi vyvolat jednání s Lesy ÈR, správcem toku ve vìci rozšíøení a úpravy bøehù 

potoka v ulici U Klaneènice

! zámìr obce na prodej èásti pozemku parc.è.328/27, rovnobìžnì s lodžiemi a prodej èásti 
pozemku parc.è.328/6 a 328/26, rovnobìžnì se vstupy do domu èp.208
! vykoupení pozemku parc.è. 6536/13 o výmìøe 34 m2 za cenu 50,-Kè/m2 od pana Josefa 

Mikláše z Dubnice nad Váhom
! vykoupení pozemku parc.è.1676/3 o výmìøe 10 m2 za cenu 33,5,-Kè/m2 od paní Anny 

Adámkové, Závodí èp.359
! vykoupení pozemku parc.è.1675/2 o výmìøe 18 m2 za cenu 33,5,-Kè/m2 od pana Jana 

Žajgly, Dolina èp.917
! finanèní pøíspìvek ve výši 390 tisíc korun na zajištìní peèovatelské služby v Domì s 

peèovatelskou službou vèetnì chránìného bydlení ve Strání, pro Oblastní charitu Uh.Brod 
! úhradu dopravy hráèù FC Strání na zápasy v roce 2006 do výše 65.000,-Kè
! výsledek hospodaøení Základní školy a Mateøské školy za rok 2005 vèetnì pøevodu 

hospodáøského výsledku do rezervního fondu
! pøevedení hospodáøského výsledku hospodáøské èinnosti ve výši 119.568,82 Kè na 

základní bìžný úèet 
! rozpoètové zmìny dle návrhu
! zámìry obce na rok 2006 
! výši odmìn neuvolnìných èlenù RO a ZO dle návrhu od 1.3.2006, bez pøíplatkù
! vyøazení autobusu Karosa C 736 z majetku obce

Spoleèenská 
kronika

Naši noví obèánci
Ema Popelková, Petr 

Grebík, Tatiana Tinková, Nela 
Cmolová, Aneta Pavelková, 
Amá l i e  Pope lková ,  Eva  
Popelková, Václav Bruštík

Navždy nás opustili
Ludmila Zderèíková, 

Anna Zámeèníková, Martin 
Kolaja, Anna Popelková, Pavel 
Mikláš, Božena Popelková, 
František Grebík 

Podìkování

Dìkujeme MO Mysliveckého sdružení 

Javorina, které ve spolupráci s dalšími organizátory 

pøipravily ve dnech 1. a 2. dubna 2006 ,,Chovatelskou 

pøehlídku trofejí“ v KD Kvìtná. Výstavu shlédlo pøes 

tisíc návštìvníkù, nejen z naší obce ale i širokého 

okolí, mezi kterými nechybìl také hejtman Zlínského 

kraje p. Libor Lukáš a øada dalších hostù. Touto 

výstavou pøispìlo Myslivecké sdružení Javorina 

nejen k propagaci obce ale také spolu s mysliveckým 

plesem k upevnìní spoleèenského života v obci. Ještì 

jednou dìkujeme.

Antonín Zámeèník, starosta

Podìkování

Dìkujeme divadelnímu souboru Karla Hogera 
za krásné divadelní pøedstavení 

,,Slovácká princezna“, které nám pøedvedla v 
nìkolika reprízách v minulých dnech v KZ Dvorana. 
Vysoká návštìvnost všech pøedstavení svìdèí o vašem 
zájmu podpoøit naše ochotníky a neúnavné režiséry v 
jejich práci. Jak nám již nìkolikrát v minulosti 
dokázali objevilo se i letos v tomto pøedstavení mnoho 
nových mladých tváøí a to je dobré znamení pro rozvoj 
a udržení této krásné tradice. Dìkujeme ještì jednou 
touto cestou všem úèinkujícím a tvùrèímu týmu za 
obìtavou a dobrovolnou práci pro rozvoj kultury v 
naší obci.

Antonín Zámeèník, starosta

Kdo má zájem 

o brigádu v lesnictví 

(pøebírání stromkù 

ve školce, popø.

 výsadba stromkù 

v lese), a� se pøíhlásí 

u pana Antonína 
Popelky 

tel: 572 695 112, 

mob.: 602 840 032 

INZERÁT
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Zastupitelstvo Obce na svém zasedání 31. 3. 2006 !  koupalištì, høbitov, budova OÚ
projednalo kromì jiného i zámìry, které by chtìlo realizovat v ! revitalizace povrchových vod v lokalitách 
letošním roce. Zámìry bude možné provádìt podle finanèních Záhumenice, Mechnáèky, Oøechová, Lùèky
možností. 

Vyøazení autobusuUvádíme pøehled nìkterých zámìrù:
Autobus, který využívalo FC Strání (v majetku obce) byl ! Dokonèení kanalizace - 6. stavba

po provedeném znaleckém posudku a posouzení opravárenské ! Rekonstrukce Zámeèku II. etapa
firmy ÈSAD UB navržen k vyøazení. Oprava karoserie, která je ! Sbìrný dvùru ÈOV ve Kvìtné
neopravitelná, vycházela na 600 tis. Kè. ZO na svém zasedání 

! Vykoupení domu è.p. 181 od Moravských skláren   
rozhodlo o jeho vyøazení. Pøepravu hráèù bude zatím  zajiš�ovat (svobodárka)
soukromý pøepravce p. Sedláèek z Uherského Brodu, který 

! Rekultivace skládky Jahodná (v pøípadì získání 
nabízí i pøepravu pro jiné úèely. Tel: 572 631 307, 572 634 646.dotace)

Zastupitelstvo obce schválilo pøíspìvek na zajištìní 
! Chodník u silnice 1/54 u zastávky ÈSAD k z ZŠ Strání   

pøepravy hráèù na zápasy mimo obec ve výši 65. tis. Kè.vèetnì dopravnì bezpeènostního znaèení na silnici     
1/54 pøes obec ( v pøípadì dotace ze SFDI)

! Oprava místní komunikace Lùèky II. Pøipravujeme 5. Den obce Strání
! Úprava chodníkù a místní komunikace u Sv. Jána Ve dnech 24. - 25. 6. 2006 se bude konat 5. Den obce 
! Víceúèelové høištì u ZŠ - 2. èást (v pøípadì získání   S trání a bude zamìøen k 15. výroèí družební spolupráce s obcí 

dotace) Euratsfeld, 80. výroèí založení dechové hudby Straòanka, 30. 
výroèí nové ZŠ ve Strání a 120. výroèí divadelního souboru ! Výmìna oken v ZŠ - 2. èást (pøípadì získání dotace)
Karla Hõgera. Podrobný program v dalším èísle zpravodaje.

Dále budeme pøipravovat projekty pro další období 
napø. Plánované stavby jiných subjektù
! Projekt na opravu místních komunikací: Mechnáèky, 

! spoleènost E.ON ÈR a. s. provede v letošním roce 
Nová Hora, U Klaneènice, Mlýnky, Dolina, Bøezovská, rekonstrukci VN a NN vèetnì nové trafostanice u 
k ZŠ Strání a sídlištì Kvìtná vè. parkovacích míst

rybníku Žabka. V pøíštím roce 2007 by mìla 
! chodníky - Padìlky vè. lávky vedle mostu, Slavkovská, probìhnout rekonstrukce NN v ulicích P. J. Novotného 

Zelnice, U hlavní a v ul. Na Kopci

! lesy ÈR - správa tokù plánuje pokraèování regulace 
Dále projekty a studie na potoka. Podle fin. možností by mìla probìhnout 

! prostranství u MS Kvìtná (po vyøešení majetkových rekonstrukce úseku od mostu ZŠ po farmu (zelnice)
vztahù)

Antonín Zámeèník, starosta! bytový fond  rekonstrukce svobodárky è. p. 181

Zprávy z obce

V pøípadì nálezu jednotlivých kusù uhynulých ptákù v ! podá informaci o umístìní sbìrného kafilerního boxu.
pøírodì nebo na místech, kde není znám majitel ani správce Obec je v tomto pøípadì zodpovìdná za neškodné 
území nálezu, je pøedevším nutné zachovat klid a k neškodnému odstranìní uhynulých ptákù a úhradu vzniklých nákladù. 
odstranìní pøistupovat bez obav z nejhoršího. Veterinární asanace je øešena § 39 až 42 zákona è. 

Obèan má tyto možnosti: 166/1999 Sb., o veterinární péèi a o zmìnì nìkteré souvisejících 
1. zakopání na místì nebo na nejbližším vhodném místì zákonù (veterinární zákon).

(z hlediska ochrany zdraví lidí a zvíøat a ochrany 
Doporuèená ochrana obyvatel pøicházejících do 

životního prostøedí)
styku s uhynulými ptáky

2. spálení v kotli na pevná paliva
! k manipulaci s uhynulými ptáky použijte pøinejmenším 

3. odložení do nádob s komunálním odpadem ochranné rukavice, roušku a pevné boty, èepici 
4. oznámení nálezu obecnímu úøadu obce, na jejímž zakrývající vlasy
katastrálním území místo nálezu leží. ! po provedené likvidaci si dùkladnì umyjte ruce mýdlem  

Pøi nálezu vìtšího poètu uhynulých ptákù (nad 5 Obecní úøad mùže:
kusù) nebo i jednotlivých uhynulých vodních ptákù vždy 

!  kontaktovat k odvozu spádový asanaèní podnik, nebo kontaktujte veterinárního lékaøe místnì pøíslušné krajské 
! kontaktovat k odvozu osoby, které mají povolení k veterinární správy.

výkonu veterinární asanaèní èinnosti (napø. osoby, které 
provádìjí dezinfekci, dezinsekci, deratizaci), nebo Další informace  týkající se chøipky ptákù jsou umístìny 

na adrese:! kontaktovat soukromého veterinárního lékaøe, který má 
v rámci své veterinární ordinace kafilerní box, nebo

http://www.svscr.cz/files/pt.html 

Doporuèený postup pøi pøípadném nalezení uhynulých ptákù



ZPRAVODAJ                     4                                             2 / 2006

S velkým zájmem se v rámci ukázky lidových øemesel setkal Letošní, v poøadí již 19. roèník, se svým významem a po-
,,Den otevøených dveøí v MS Kvìtná“, které v tento den sláním nelišil od tìch minulých. Pøispìl k poznání a udržení maso-
navštívilo pøes 3000 návštìvníkù.pustních zvykù nejen z naší obce ale i z jiných regionù ÈR a SR.

Velmi potìšitelný byl závìreèný den festivalu, Úèinkující soubory Šmykòa z Ostravy, Klas z Kralic na 
masopustní úterý, kde historicky nejvíce (podle pamìtníkù) Hané, Lubena z Poluvsia u Prievidze (SR), FS Javorina, FS 
obcházelo naši obec až 14 skupin ,,fašanèárù“ rùzných Javorinka, Straòánek ze Strání spolu s CM Strýci a CM 
vìkových kategorií. Pestrá ukázka generací od dùchodového Huslièky nám ve dvou hlavních dnech festivalu pøedvedly 
vìku až po ty nejmenší z MŠ dokazuje zájem o udržení této kvalitní umìlecká vystoupení zejména z období masopustu. 
tradice v naší obci.Velkého uznání u divákù se doèkalo vystoupení dìtského 

I letošní festival navštívila øada významných hostù. souboru Straòánek z MŠ Strání. 
První místopøedseda ODS, poslanec PPS Petr Neèas, poslanec 
PPS Ludvík Hovorka, poslankynì PPS Michaela Šojdrová, 
senátor PPS Josef Vaculík, hejtman Zlínského kraje Libor 
Lukáš, statutární námìstek hejtmana Vojtìch Jurèík, èlenové 
rady Zlínského kraje p. J. Slovák, Jindøich Ondruš, starostové 
okolních obcí, sponzoøi a další.

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli 
na pøípravì a prùbìhu letošního festivalu. Zejména dìkuji OS 
SPOKOS, FC Strání, SDH Strání, souboru Javorina, mužskému 
sboru SEN, Muzeu J. A. K. v Uh. Brodì, MŠ Strání a 
kuchaøkám, ZŠ Strání a kuchaøkám ze školní kuchynì, 
Místnímu hospodáøství Strání, ženám, které uklidili Zámeèek 
pøi probíhající rekonstrukci a všem dalším, kteøí se jakýmkoliv 
zpùsobem podíleli na prùbìhu festivalu. 

Dìkujeme také všem sponzorùm za finanèní a vìcné 
dary, vlastníkùm a pracovníkùm KD Kvìtná za poskytnutí 
prostor pro pøípravu festivalu a zajištìní stravování. Vìøím, že 
letošní roèník i pøes omezené možnosti rekonstrukce Zámeèku Doprovodné programy festivalu, filmotéka a dìtský 
zanechal u nás dobrý dojem a pøispìl k posílení a zachování karneval, se tìšil také vysoké návštìvnosti a pestrosti filmových 
tradic a zvykù v naší obci.ukázek a dìtských soutìží. Ukázky lidových øemesel opìt 

Antonín Zámeèník, starostapøinesly mnoho zajímavých novinek pro øadu návštìvníkù.        

19. roèník festivalu masopustních tradic  Fašank 2006

Klub dùchodcù 
ve Strání

Tato organizace zaèala pracovat v roce 1998 
pod vedením paní Ludmily Mervartové, která ji 
založila. Jejím posláním je umožnit starším obèanùm 
vzájemná setkání, zábavu a spoleèné výlety.

V souèasné dobì má klub 50 èlenù. Scházíme 
se každé druhé úterý ve Dvoranì. Poøádáme zájezdy, 
posezení v pøírodì, pøednášky a besedy hlavnì se 
zdravotním zamìøením.

Protože jsme nezisková organizace, náklady 
na èinnost hradíme z èlenských pøíspìvkù a tomboly, 
kterou si mezi sebou uspoøádáme na výroèní schùzi. 
Také spoleènì slavíme kulatá výroèí našich èlenù a 
svátky jako jsou Den matek, Fašank, Kateøinu, 
Mikuláše a Silvestra. Na tyto akce se všichni složíme 
a trochu poveselíme a zapomeneme na bolesti, které 
pøináší stáøí. Jelikož náš klub „stárne“, chtìli 
bychom tímto pozvat mezi nás nové, mladší 
dùchodce.

Zároveò chceme podìkovat Obecnímu úøadu 
za to, že nám umožòuje setkávat se ve Dvoranì, na 
což se vždy moc tìšíme a také Lyžaøskému oddílu za 
propùjèení chaty, kde se rovnìž cítíme moc dobøe.

Za KD Marie Reòáková

NABÍDKA K PRONÁJMU

Základní škola Strání nabízí od  1. záøí 2006 k  pronájmu 
provozování bufetu.  Písemné nabídky pøípadných  zájemcù 

pøijímáme  do 31. kvìtna 2006 na adresu:

Základní škola Strání
Rubanice 877, 687 65 Strání

Telefonické dotazy zodpovíme na èíslech:  
572 695 281, 572 695 282

CM Strýci a FS Javorina zve na 

Velikonoèní košt vínaVelikonoèní košt vína
V prùbìhu veèera vystoupí pìvecký sbor S.E.N. 

a FS Javorina.

kdy: nedìle 16. dubna 2006 v 18.00 hod.

kde: Dvorana ve Strání 

vstupné: 30,- kè

Obèerstvení zajištìno. Jste srdeènì zváni.
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žákù devátých tøíd, které mnohé z nás vedlo až k slzám, Školní kolo olympiády v anglickém 
mohl spatøit co nejvìtší poèet lidí.jazyce

Podìkování patøí všem kteøí se podíleli na  ná-
Na zdejší základní škole se vyuèují dva cizí cviku taneèního vystoupení dìtí z 9. tøíd, všech sponzorù, 

jazyky - anglický a nìmecký. Všichni dobøe víme, že      
kteøí pøispìli do bohaté tomboly svými dary, kterých si 

v dnešní dobì je znalost cizích jazykù dùležitá           
velmi vážíme. Taky Vás všech, kteøí jste svou hojnou 

a pøedstavuje v mnoha pøípadech neocenitelnou výhodu. 
úèastí podpoøili další rozvoj základní školy ve Strání A to už jak v zamìstnání, tak pro náš volný èas  zejména pøi 

svými finanèními prostøedky. Tyto prostøedky, jako každý rok cestování, ale jistì i v jiných aktivitách. Také pro radost a dobrý 
budou  vìnovány naším dìtem prostøednictvím základní školy.pocit ze sebe sama. Pøiznejme si, že nás potìší situace, kdy nás 

     Pøi volbì o nejoblíbenìjšího kantora roku, který se na ulici nìkdo požádá o radu (ne v èeštinì) a my jsme schopni 
reagovat. volil ve dvou kategoriích, byla zvolena v první kategorii paní 

uèitelka Mgr. Eva Bruštíková, kterou volili žáci druhých až Je velmi hezké jak se žáci ke studiu cizích jazykù staví. 
Nutno si také všimnout jejich šikovnosti, soutìživosti, odvahy a pátých tøíd. Ve druhé kategorii byla zvolena paní uèitelka       
snahy. Tím chceme poukázat na nedávno probìhlé školní kolo Bc. Mirka Popelková, kterou volili žáci šestých až devátých 
olympiády v anglickým jazyce. Do soutìže, která probìhla dne tøíd.
30. ledna 2006, se pøihlásilo 33 žákù ze 7., 8. a 9. tøíd  poèet byl o O pøíjemnou atmosféru plesu se Vám snažil postarat  
10 žákù vyšší než v minulém školním roce. Z výkonù, které žáci 

kolektiv poøadatelù SRPDŠ, kteøí až do ranních hodin trpìlivì 
pøedvedli byla zøejmá jejich pøíprava, snaha vydat ze sebe co 

plnili svìøené úkoly. Zde bych chtìl ještì podìkovat Antonínu a 
nejvíce. Své znalosti prokazovali v jednotných písemných 

Ivanì Šupákovým, kteøí opakovanì bezplatnì pronajali testech, popisem obrázkù, výkladem témat a reakcí na otázky. 
prostory pro uskuteènìní této významné kulturní akce.Úkol poroty vybrat ty nejlepší nebyl jednoduchý.

V minulém roce bylo dìtem ZŠ Strání vìnováno od Koneèné poøadí vítìzù je následovné: na 3. místì se 
SRPDŠ pøíspìvek 25.000,- Kè na plavání, 25.000,- Kè na umístila Zdislava Zetková (9. A), 2. místo patøí Lucii Fišerové 
sportovní vybavení, 2.426,- Kè na nákup knih vyznamenaným (9. B) a vítìzkou se stala Zuzana Popelková (9. A), která tak 
žákùm devátých tøíd  a 3. 000,- Kè na lyžaøský výcvik.bude naši školu a obec reprezentovat v okresním kole 

olympiády z anglického jazyka v Uherské Hradišti. SRPDŠ pøi ZŠ ve Strání se tìší na další velkou úèast  pøi 
Všem žákùm dìkujeme za úèast, vítìzùm gratulujeme konání tradièní Rodièovského plesu v roce 2007.

a tìšíme se na další kolo soutìže opìt v pøíštím roce. Pøedseda SRPDŠ Václav Konèitík
Mgr. Iveta Popelková Gibalová

Recitaèní soutìž
Dne 7.3.2006 probìhlo na naší škole školní kolo 

recitaèní soutìže,  kterého se zúèastnili vítìzové tøídních kol.   
22 žákù soutìžilo ve tøech kategoriích a do okrskového kola      
v Uherském Brodì postoupily všechny dìti, které se umístily  
na prvních dvou místech školního kola.

0. kategorie (1. tøída): 1. místo - Iveta Adámková

2. místo - Marian Flekaè

3. místo - Adam Bruštík

I. kategorie (2.-3. tø.): 1. místo - Klaudie Èaòová (3.B)

2. místo - Klára Hloušková (3.A)

3. místo  David Bruštík (2.B)

II. kategorie (4.-5. tø.): 1. místo -  Lucie Grebíková (4.B)

2. místo - Martina Bruštíková 

                (4.A)

3. místo - Anna Voglová (5.B)Plesové ohlédnutí
     

Dne 15.3.2006 zastupovalo 6 dìtí (vítìzové šk. kola) naši Dne 11. února 2006 jsme mìli možnost navštívit tradièní 
školu v okrskovém kole recitaèní soutìže v Uherském Brodì. Rodièovský ples. Nádherná výzdoba sálu byla dílem žákù      
Diplom si odnesli zástupci nejmladší kategorie: a  uèitelek I. stupnì, za vedení paní Mgr. Ivy Bartoòové.    

Marian Flekaè (2. místo) a Iveta Adámková (3.místo).O pøíjemnou zábavu se Vám postarala dechová hudba 
Javorinka, cimbálová muzika Strýci a DJ Kocí. Všem úèastníkùm recitaèní soutìže dìkujeme za úèast    

Samotné zahájení, které se mìlo uskuteènit v 20:00 a vítìzùm gratulujeme!
hodin se muselo odložit do 20:40 hodin, z dùvodù až pøekvapivì Mgr. Alena Žïárská
velké úèasti na tomto tradièním rodièovském plesu, aby 
samotné vyhlášení kantorù roku a v skutku nádherné vystoupení 

Zprávièky ze školy
 

Pokraèování na další stranì
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Nejlepší závodníci:Okresní lyžaøské závody ve slalomu,      
Štrbáò 7. 3. 2006 Mladší žákynì: 1. Veronika Bruštíková, Strání

Stalo se již tradicí že ZŠ Strání a Lyžaøský oddíl Kvìtná 2. Kateøina Knotková, Vlènov
poøádají okresní závody ve slalomu pro dìti školou povinné. 3. Monika Bušová, Strání
Letošního roèníku se zúèastnilo 72 závodnic a závodníkù ze 
sedmi škol našeho okresu. Vedle  reprezentantù ze Strání Mladší žáci: 1. Michal Popelka /Rozín/, Strání
bojovali o vítìzství i žáci z Nivnice, Dolního Nìmèí, Vlènova, 2. Antonín Popelka /Slanina/, Strání
Uherského Brodu, Ostrožské Lhoty a Uherského Hradištì. 3. Tomáš Machala, Uh. Hradištì

Na výborném snìhu, v pøíznivém poèasí a v kamarádské 
Starší žákynì: 1. Veronika Šopíková, Stránía  p o h o d o v é  

atmosféøe si vedli 2. Helena Mimochodková, Strání
všichni závodníci 3. Lenka Baladová, Strání
témìø profesi-
onálnì. Dìkuji Starší žáci: 1. Petr Pavlacký, Uh. Brod
v š e m  z á v o d - 2. Marek Janovský, Strání
níkùm, poøada- 3. Jan Hrbák, Strání
telùm ze ZŠ i z 
LOK za preciznì 

Výsledkovou listinu a fotografie najdete na       pøipravený závod 
a na  a  p ø í j e m n ì  

prožitý den. 

www.strban.ic.cz
www.zsstrani.cz

Zprávièky ze školy

Øíká se: „Konec dobrý - všechno dobré.“ Pøesto to bylo Tøi kola jsem se trápil, a pak jsem utekl do sklepa se záminkou, 
pro nìkteré z nás trápení … poèítání do taktu, hlídání krátké    ž e  se mi chce na záchod. Ve sklepì bylo nejlíp. Nejdøív se nám 
a dlouhé doby… a nesplést si levou a pravou! Nejtìžší pro nás do tance nechtìlo, ale po pár vybídnutích jsme to poøádnì 
urèitì bylo nauèit se polonézový krok. Musím se pøiznat, že já roztoèili. Rád bych si to zopakoval.
ho neumím dodnes, a to jsou tøi týdny po plese. Když se teï Velký dík patøí paní uèitelce Zetkové a Davidové, které   
podívám na „cédéèko“ z plesu, vzpomenu si na tu nervozitu      s námi mìly trpìlivost a dovedly nás ke zdárnému konci, kdy 
a první dojem. Nejhorší na tom bylo udìlat první krok pøed nás všichni odmìnili velkým potleskem. 
zraky tolika divákù. Potom už to šlo hladce. Polonéza a valèík  Ondøej Zetka, 9.B
to bylo docela v pohodì, ale pak  tanèení s rodièi, to byl horor. 

Náš velký den

Za ZŠ i LOK Mgr. Michael Mazánik
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Papírový týden  ke „Dni Zemì“
Papír je materiál, který dìti využívají v mateøské škole Zkuste to a odmìnou Vám bude radost z vykonané práce, 

snad ze všech materiálù nejvíce. Je všední, obyèejný, setkáváme z hotového výrovku a množství dekorací a pomùcek k další 
se s ním v práci, ve škole, doma dennì. vzdìlávací práci a mateøské škole. 

Odkud papír máme? Z èeho se dìlá? Roste v daleké Na závìr ukázky práce dìtí z recyklovaného papíru, 
zemi?, Vyrábí se  z èeho? kašírované vìci, které vyrobily dìti v „Papírovém týdnu“ v 

mateøské škole ve Strání.Pøivedeme rozhovorem dìti k tomu, že se v továrnì 
vyrábí ze døeva, ze stromu, který roste nìkolik let. Les 
pokácíme, dáme stromy na hromadu, pøivezeme je do továrny  
papírny. Tam se stromy rozøežou a rozemelou na kaši, ta se vaøí a 
lecos se do ní pøidává, pak se èistí a lije na sítko, zmáèkne se na 
tenkou placku, usuší a uhladí. Jsou to nové informace pro dìti, 
které potøebují prožít, uvìøit a ovìøit si je. To je možné ve høe na 
továrnu  papírnu.

Pokus: Novinový papír natrháme s dìtmi na malé 
kousky, namoèíme do vody a na druhý den rozmixujeme na 
kaši. Experimentování doplnìné výkladem paní uèitelky je pro 
dìti zajímavé, kaše je hmota, z které pak vyrábíme ruèní papír, 
ze starého nový a nemusíme ani kácet strom. Na sítku hmotu 
mùžeme zabarvit podle potøeby, nebo vytvarovat na kvìtináè, 
klobouèek, nebo jednoduchou placku, do které vložíme 
vylisovanou kytièku, nakreslíme tuší motýlka, nebo vyzdobíme 
kvìtináè. Výchozí jsou rùzná pøáníèka, pozvánky, dekorace, 
klobouky, kvìtináèe a poslední spoleèná práce dìtí „Sluníèko“, 
na které si každý namaluje své pøání. 

Slovní zásoba dìtí je bohatší o nové slovo „recyklovaný Ruèní papír vyrábí s dìtmi p. uè. Nesázalová v MŠ 
papír“, ze starého nový, pro nás vzácný, protože jsme ho Strání, vyrábí z nìho nápadité, zajímavé ozdoby, pomùcky. Již 
vyrobili sami. tøetí rok jsou touto technikou vyzdobené pozvánky pro 

konferenci TUŽ „Stálá oborová konference EVVO Zlínského Novinový papír trháme na proužky a omotáváme na 
kraje.urèitý tvar  øíkáme tomu kašírování. Touto technikou vyrábíme 

do hracího koutku ovoce, koèièku, snìhovou královnu do Papírový týden ke „Dni Zemì“ zaèíná 18.4.2006  
pohádky. 21.4.2006. Jeho souèástí je i sbìr starého papíru v MŠ Kvìtná, 

MŠ Strání.V dubnu ke Dni Zemì vyhlašujeme „Papírový týden“. 
Dìti pracují s papírem, vyrábí papír a ve spolupráci s rodièi je Prosíme rodièe a pøátele MŠ, aby odevzdávali papír 
vyhlášen sbìr starého papíru. tøídìný  zvláš� èasopisy, noviny, kartóny, dobøe svázaný nebo v 

krabicích, papírových pytlech. V minulém roce jsme odevzdali 2792 kg starého papíru, 
ve spolupráci s obcí, která zabezpeèila svoz odpadového papíru. Dne 27. 5. 2006 bude  XXIII. roèník „Pochod 
Pøi dodržení podmínek (starý papír svázaný, nebo v krabicích, rodièù s dìtmi“.
tøídìný na noviny, èasopisy, kartón) na náš úèet pøišlo3124,- Kè. 

 Mgr. Drahomíra Starobová, MŠ Strání
Význam „Papírového týdne“ nespoèívá jen ve finanèní 

èástce. Svìdèí o tom klobouky z recyklovaného papíru k 
pohádce „O dvanácti mìsíèkách“, vyzdobené a vyjadøující ètyøi 
roèní období, obaly na kvìtináèe a nové naše „Sluníèko pøání 
dìtí“. Informace podložené „pracovním prožitkem“ že recy-
klovaný papír šetøí naše lesy, šetøí vodu a je levnìjší. 

Ruèní papír:

-  Natrhej nìkolik stran novin na malé kousky.

-  Vlož do mixéru a pøidej trochu vody. 

-  Vše dùkladnì rozmixuj, vznikne papírovina  kaše.

-  Ve vìtší ploché misce rozmíchej papírovinu s vodou.

-  Ponoø do misky sítko ve vodorovné poloze.

-  Snaž se o rovnomìrné rozložení papíroviny na sítku.

-  Vodu nechej okapat a na papírovinu polož list papíru.

-  Sítko opatrnì oddìl od papíroviny a nech ji uschnout.

- Po uschnutí, nebo rychlejšímu vysušení žehlièkou jde 

   nový papír lehce odloupnout a podložení lze použít znovu.

Nový ruèní papír mùžeme barvit, vložit vylisované kvìtiny, 
vìtvièky, listy, koøení.

SPOKOS, ZŠ Strání 

a cimbálová muzika STRÝCI 

poøádají v nedeli 7. kvìtna 2006 

ve dvoranì soutìž 

„Straòanský slavíèek“.  

Soutìžit ve zpìvu budou i dìti MŠ 

a vystoupí „Straòánek“ - dìti z kroužku 
MŠ ve Strání. 

PRONAJMU BYT 3+1
ve Strání. Volný ihned.

Tel. 737 148 768

INZERÁT
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souboru hranice nejen do Belgie, ale i do jiných státù Evropy.Rád bych seznámil ètenáøe zpravodaje s nìkolika 
postøehy z cesty do Belgie. Každoroènì koncem bøezna se koná Tento rok se po devatenácti letech opìt uskuteènilo 
v Antverpách pøehlídka meèových tancù. Vìtšinou si místní setkání obou souborù. Nejprve jsme byli pøivítáni v prostorách 
soubor z Antverp, Lange Wapper (znamená Dlouhé meèe),  Národní banky v Antverpách, pozdìji na radnici za úèasti 
pozval nìjaký zahranièní soubor, který mìl v taneèním tajemníka pro kulturu mìsta Antverp spolu s konzulem pro 
repertoáru meèové tance. Spoleènì pak v ulicích Antverp èi Èeskou republiku.
pøed místní katedrálou prezentovali meèové tance. Tak jako Nesporným faktem je to, že jsme se opìt dobøe uvedli 
pøed devatenácti lety, tak i letos se v Antverpách pøedstavil tancem, zpìvem i muzikou. Chybìt samozøejmì nemohly 
folklorní soubor Javorina pod oznaèením „Old stars“                    straòanské vdoleèky èi slivovice. To, že z èlenù souboru je 
(z pøekladu „zkušené hvìzdy“) a cimbálová muzika Strýci. nìkdo starší èi mladší, neznamená, že už pøestal dobøe tanèit, 

zpívat nebo hrát. Opak je pravdou. V každém našem vystoupení 
byla velká zkušenost, jiskra a odhodlání vìrohodnì prezentovat 
naše tance a zpìvy. Všichni, kteøí mìli možnost sledovat fyzicky 
nároèné výkony našich taneèníkù a muzikantù, prožívali podle 
svých slov nejkrásnìjší pocity. Byl to pro nì jeden z nejlépe 
prožitých víkendù, kdy si mohli, jak øíkali, „dobít energii k 
dalšímu životu“. Velkou poctou byl i náš úspìch u rùzných 
zahranièních také i èeskoslovenských turistù Antverp.

Doufám, že až k nám zavítá soubor Lange Wapper            
z Belgie, že se budou jeho èlenové cítit tak dobøe, jak my u nich.

 Mgr. Radek Bruštík

Pøipomnìl bych nìco z historie obou souborù. Pøed 
dvaceti lety se  „šéfové“ obou souborù domluvili na vzájemné 
prospìšné spolupráci. Nejprve v roce 1987 vycestoval soubor 
Javorina do Antverp, podruhé o tøi roky pozdìji. Poté v roce 
1992 pøijel soubor z Antverp do Strání a také do Strážnice, kde 
jsme mìli možnost spolu vystupovat na tamním folklorním 
festivalu. Od té doby se se souborem èi jeho èleny utužovaly 
pøátelské vztahy. Zástupci souboru Lange Wapper buï 
pøijíždìli do Strání na kulturní akce jako jsou hody èi fašankový 
festival. Èasto jsme se potkávali na festivalech ve Francii, kam 
za námi pøijíždìli. Dá se øíci, že díky tomuto pøátelství se 
souborem Lange Wapper se otevøely našemu folklornímu 

Reprezentace straòanského folkloru v Belgii

V úterní podveèer 4.4. jste byli všichni zváni na další ze 
série cestopisných besed. Tentokrát jsme ty, kteøí mìli èas pøijít, 
vzali do Belgie. Spolu s Anièkou Benešíkovou a Ondrou 
Benešíkem jsme se podìlili o zážitky a informace z Bruselu, 
romantického mìsta Bruggy a Antverp. Ondra, jako náš host, 
podal zajímavý výklad o evropských institucích sídlících v 
Bruselu, za což mu dìkujeme. Povídání o katedrálách, Atomiu, 
šesti stovkách druhù belgického piva, o pravých pralinkách 
nebo Èurajícím chlapeèkovi, který má 600 rùzných obleèkù, 
urèitì zaujalo každého z našich vìrných posluchaèù a 
návštìvníkù.

Jen nás, jako organizátory akce, mrzí, že si do infocentra 
nenajde cestu více lidí. Pøíprava takové besedy zabere spoustu 
èasu a energie pøednášejících, a když se pak sejde jen hrstka 
posluchaèù, opravdu ten nezájem zamrzí. Takže ještì jednou 
dìkuji tìm, kterým se naše besedy líbí.

Barbora Kubíèková

Cestopisná beseda v infocentru

naše vìrné publikum



Tipy knihovny na dlouhé veèery...

Kreslení pro dìti

Víte, že...

l máte k dispozici také materiály cestovních kanceláøí, kde 
si mùžete vybrat svoji letní dovolenou a novì 
zaktualizovaný leták o StráníBeletrie

l máme novì upraveny ceny za Internet /hodinová sazba je Rottová, I. Posedlost vzácné dámy
Kè 12,-/Cimický, J. Záhada poèátkem léta

Coelho, P. Rukovì� bojovníka svìtla
Abé, S. Tajemná labu�
Kubátová, T. Hrníèek z lásky

Poèkej až za Lyon V úterý 21.bøezna probìhlo v knihovnì "Kreslení pro 
Dufreigne, F. Ludvík XIV., 2. èást dìti". Zájemci byli pøedevším dìti 1. a 2. tøíd. Více než kreslilo 
Stewart, M. Smrt krále Artuše se nakonec tvoøilo, a to vše, co souvisí s pøírodou. Od stromù a 
Courths-Mahler, H. Magická moc zlata kvìtin až po keøe èi zvíøátka. Kreslení bylo jednou z akcí, která 
Clement, P. Inkvizitor se konala v rámci bøezna - mìsíce knihy. Díla dìtí si mùžete 
Steel, D. Ozvìny prohlédnout v knihovnì. Všichni výtvarníci byli odmìnìni 
Deveraux, J. Ledové dvojèe sladkostí, záložkami èi kalendáøíky. Na duben chystáme 2. 
Brandejsová, I. Zázraky osudu pohádkové dopoledne s promítáním.
Havran, L. Lovy pod Riabí skálou
Cornwell, P. Moucha
James-Enger, L. Koneènì ten pravý?
Zeman, M. Vzestup a pád èeské sociální 

demokracie

Nauèná literatura

Hughes, J. Kypr
Leidig, M. Vídeò
Jockle, H. Stavební slohy
Stiefenhofer, L. Výchova dítìte
Šottnerová, K. Zima
Little, S. -ismy  umìní
Øezníková , L. Moderna a historie

Pro tvoøivé

Walz, I. Velká kniha scoubidou, 2. èást
Nápady z kolíèkù na celý rok

Pro dìti
Dvoøák, J. Zpátky do Afriky!
Urbánková, D. Byl jednou jeden dùm
Molloy, M. Èaroplutí
Blyton, E. Amélie divoèí!

Dobrodružství na Mìsíèním hradu
Vondruška, K . Fiorella a Bratrstvo køiš�álu

l ke knize Cestopisy, místopisy, povahopisy od Pavla 
Popelky nabízíme i její pokraèování pod názvem 
(Z)povídání z cest

l zakoupit rovnìž mùžete knihy o Zlínském kraji, Øeèeno 
písní, Pøíbìhy v písních vyzpívané, Cimbálové muziky 
Zlínského kraje, 75 let fotbalu ve Strání

l u nás najdete také nového prùvodce Slovácko-
Uherskohradiš�sko, kde naleznete mj. i volné vstupenky 
na (napø. Jízdu králù ve Vlènovì, rozhlednu na 
Lopeníku, permanentku na 1 den do Štrbánì, do Ski 
areálu Filipov aj.). Souèástí je také prezentace naší obce 
a lyžaøského vleku

* * * * *
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Z knihovny a infocentra... 

Lenka Koláøová, Barbora Kubíèková

DÌKUJEME

Dne 8. a 9. bøezna 2006 bylo  pro žáky ZŠ Strání        
a dìti z MŠ Strání domluveno divadelní pøedstavení v sále 
KD Kvìtná. 

Manželé Ivana a Antonín Šupákovi zdarma 
nabídli  prostory pro uskuteènìní této akce. Velmi 
dìkujeme !

Další podìkování  patøí starostovi  naší obce,        
p. Antonínu  Zámeèníkovi. 

Dne 9. bøezna  bylo velmi nepøíznivé poèasí, zcela 
nevhodné pro pìší pøesun dìtí do Kvìtné. Zvažovali jsme 
odložení této akce. Pan starosta ale pohotovì a rychle 
zajistil pøevoz všech dìtí z MŠ a žákù 1. stupnì ZŠ do KD 
Kvìtná. Díky tomu mìly dìti ten den dva silné zážitky. 
První z divadelního pøedstavení a druhý právì z cesty      
do Kvìtné a zpìt. Jedním z pøevážejích automobilù (první 
Avie, øidiè p. Václav Vintr, svým vozidlem pan Mirek 
Prachaø) byla totiž hasièská dodávka s øidièem panem 
Petrem Havlíkem. Umíte si urèitì pøedstavit reakce dìtí, 
když auto uvidìly a ještì se v nìm projely!

Dìkujeme panu starostovi a ochotným øidièùm.
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suverénnì „vy..vykládal“ Kuba (Josef Šupák) tak stejnì dobøe Ani letos nenechali místní ochotníci své publikum bez 
zpíval sám hejtman Jiøí (Michal Reòák).pøedstavení. Pod vedením režiséra Petra Bruštíka nastudoval 

Divadelní soubor Karla Hõgera operetu Slovácká princezna. Zkrátka každý se ujal své role ku prospìchu ostatních 
Hru, která vzešla z pera Jiøího Baldy a kterou zhudebnil Rudolf úèinkujících i nás divákù.
Piskáèek. Vìøím, že odmìnou všem, kteøí se na operetì jakkoliv 

Po nìkolik veèerù (17.,18.,19.3. a 2.4.) se plnì obsazená podíleli, byl potlesk a nìkolikrát vyprodané hledištì. 
Dvorana pøenesla do dob napoleonských válek, do nichž byl dìj Já osobnì se tìším už teï na další pøedstavení. A urèitì 
zasazen. Pøedstavení plné straòanského náøeèí a krojù se krásnì nejsem sama.
prolínalo se zpìvem i 
tancem. I když se operetka 
odehrála na Moravském 
Slovácku, mohlo to být 
stejnì tak pøímo u nás, ve 
Strání. Vždy� v té dobì 
mìlo mnoho vesnických 
žen takové starosti, o 
kterých jsme slyšeli na 
jevišti.

Pøestože se mezi 
ostøílenými hereckými 
profesionály objevili i úplní 
nováèci, všichni se sehráli 
dokonale a stejnì tak 
zhos t i l i  i  samotného  
pøedstavení. Za zmínku 
jistì stojí role Šmatlaèky 
( A n i è k a  Z e t k o v á ) ,   
r y c h t á ø e  M i k o l è í k a  
(Antonín Zderèík) nebo 
nováèka Francka (Jan 
P o p e l k a ) .  A t o  j a k  

Lenka Koláøová

Slovácká princezna

Lidové náøeèí ve Strání se vyznaèuje zvláštním aldamáš pohoštìní na závìr
postavením v celém etnografickém regionu východní oblasti americké orechy burské oøíšky
moravského Slovácka. I když navazuje na dialekty sousedních báleše buchty s povidly
slováckých obcí, svéráznost místní lidové slovesnosti je bachyòa, divoká sviòa prasnice, divoèák
pøísloveèná, díky geografické poloze na moravsko-slovenském brenzova� brzdit
pomezí. boza�, bozaj ni... políbit, polib mi 

Straòanský dialekt nebyl ve své podstatì ovlivnìn brikule drahoty
rolnickou kulturou, jako je tomu v dìdinách, ležících mimo bantova� provést osobní prohlídku
hranièní oblast Slovácka. Na vznik rùzných náøeèních projevù cúdit èistit
mìly pøevážný vliv nejnižší sociální skupiny místního culák pøídavek
obyvatelstva, z nichž vycházeli každoroènì do svìta mladí lidé 

èarapáky zbyteènosti
do služby sedlákùm na Hané, nebo na panské služby do mìst.

drva polena
Ostatní pak mnohdy s celými rodinami odjíždìli za 

drkotina zesláblý èlovìk
sezónními zemìdìlskými pracemi na statky a majéry v 

dunst zápach
úrodnìjších oblastech, odkud se vraceli domù až po skonèení 

dìlá trýle okolkujepodzimních kampaní. Tak byl straòanský dialekt postupnì 
durychova� pobízet ke spìchuobohacen o atypické náøeèní prvky, pøevzaté zejména ze staré 
dìvoja dìvèenìmecké terminologie bývalého Rakouska-Uherska, ze 
egzecírka pøehlídkaslovenštiny, polštiny aj. evropských jazykù.
falanguje sa lelkujeSvou roli tu sehrála také oboustranná pohranièní aktivita 
firhánka záclonav obchodování dobytkem, díky cestì straòanským prùsmykem z 

tehdejších Uher na Moravu a v neposlední øadì také vzestup To bylo povídání a pár pøíkladù od pana Jana Bruštíka, 
skláøské výroby v místní sklárnì, která s osadou Kvìtná je které èerpáme z jeho sborníkù. 
souèástí obce Strání.   Zpracovala Barbora Kubíèková

Straòanské náøeèí 
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13. dubna - Zelený ètvrtek 17:30 hod. mše svatá na památku veèeøe Pánì a adorace  
v Getsemanské zahradì (kostel otevøen do 22:00 hod.)

14. dubna - Velký pátek   9:00 hod. pobožnost køížové cesty
17:00 hod. novéna k Božímu Milosrdenství
17:30 hod. velkopáteèní obøady

15. dubna - Bílá sobota   8:00 hod. novéna k Božímu Milosrdenství
  8:20 - 17:00 kostel otevøený k soukromé adoraci
19:00 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Pánì

16. dubna - Boží hod Velikonoèní   7:30 hod. mše svatá a žehnání pokrmù
  9:00 hod. mše svatá a žehnání pokrmù
10:30 hod. mše svatá a žehnání pokrmù

17. dubna - Pondìlí velikonoèní   7:30 hod. mše svatá
10:30 hod. mše svatá

Velikonoce v kostele Povýšení sv. Køíže

Výroèní schùze ÈÈK
14. bøezna probìhla výroèní schùze Èerveného Køíže. 

Setkání se zúèastnilo i pøes nepøízeò poèasí 56 èlenù a nìkolik 
hostù vèetnì pana starosty, který naše èleny krátce pozdravil a 
pøislíbil finanèní pøíspìvek naší organizaci  dìkujeme. Schùzi 
nám zpestøili pìkným programem Tamburáši  za což jim patøí 
velký dík.

Tradiènì také vystoupily dìti z MŠ Kvìtná s paní 
uèitelkou Evou Horòákovou, kterým také moc dìkujeme.

Hlavním bodem jako každý rok je zdravotnická 
pøednáška. Paní uèitelka Marta Macíèková letos pohovoøila na 
téma „zdravý životní styl - význam dýchání a cvièení ve vyšším 
vìku“. Všichni jsme si aktivnì zacvièili a nauèili se technice 
správného dýchání. Dìkujeme i paní uèitelce. Nakonec jsme si 
všichni pochutnali na obèerstvení (chlebíèky se zdravou 
pomazánkou a bylinkový èaj), které pøipravily naše èlenky. Paní 
Kouøilová si od nás také zaslouží pochvalu, nebo� nám 
každoroènì nasuší bylinky na náš èaj.

Velký dík patøí i majitelùm kulturního zaøízení za 
bezplatné pùjèení zasedací místnosti.

V týdnu od 3. - 7. dubna jsme uspoøádali sbírku šatstva 
a drobných potøeb pro domácnost. Dìkujeme všem kteøí pøispìli 
na dobrou vìc a také tìm, kteøí nám pomohli sbírku naložit.

V kvìtnu se pøipravujeme s hlídkami mladých 
zdravotníkù na okresní soutìž v první pomoci. Držte palce a� se 
dìtem soutìž vydaøí.

Je možné pøihlásit se na letní dìtský tábor na horském 
hotelu Luka - Soláò, který poøádá ÈK Uh. Hradištì. A pak také 
na pobyt pro seniory s názvem „Zdravé stáøí“, který se uskuteèní 
v podzimním období na hotelu Jelenovská. Pøihlášky u paní 
Kubíèkové na dìtském zdrav. støedisku. Další možnost, kterou 
ÈÈK nabízí je absolvování kurzu První Pomoci, který poøádá 
taktéž ÈÈK Uherské Hradištì.

Pøipravujeme také „Sportovní den pro zdraví“ spojený 
s mìøením tlaku a hladiny cukru v krvi na Pasínku ve Kvìtné, 
který probìhne koncem prázdnin, termín bude vèas upøesnìn.

S pøáním pevného zdraví 
Vítìzslava Kubíèková

Jarní úklid

Po delším uvažováním jsem se rozhodl, že napíšu pár 
øádkù do „Zpravodaje obce Strání." S blížícím se jarem se 
všichni tìšíme, až se oteplí a budeme moci po dlouhé zimì 
vyhrabat zahrady, zamést smetí a provést veškeré práce, které  
k jarnímu úklidu patøí.

Kolikrát se již psalo, jak je naše obec krásnì upravená, 
èistá, doslova øeèeno jako vymalovaná. Nìkdo by øekl - jak 
pohlednice. Ale i pohlednice má druhou stranu, kde se vìtšinou 
píše pozdrav, nebo jiné sdìlení. A proto bych chtìl pohnout 
svìdomím nìkterých našich spoluobèanù. Doporuèoval bych, 
a� si koupí pohlednici obce Strání, pozornì si ji prohlédli, 
potom otoèili a na volné místo pro psaní zpráv namalovali 
kousek naší krajiny, nìjaké krásné místo a zároveò 
nezapomnìli na náš potok, který protéká obcí.

Právì náš potok, jež byl a je regulován, dostává kvùli 
pøívalovým deš�ùm, rychlému tání snìhu, erozi a mnoha 
dalším okolnostem doslova "zabrat." Nepotøebný materiál        
a odpad nahromadìní bìhem jarního úklidu se v nìkterých 
pøípadech vyváží právì do našeho potoka. Tento materiál 
zpùsobí ucpání splavù a tokù ve kterých žijí rùzní živoèichové. 
Nevím jak by se nám žilo s plastovými láhvemi, pneumatikami 
a jinými nepotøebnými odpadem v domì èi bytì.

Jako každý rok tak i letos se po spolupráci se ZS Strání    
a MRS-MOSK (pozn. Moravský rybáøský svaz - Místní 
organizace Stání/Kvìtná) bude èistit potok od hranic se 
Slovenskem až po rybník. Na každý úsek je urèitá skupina lidí, 
která se snaží o udržení èistoty vody. Èištìní potoku je práce 
nebezpeèná, nebo� hrozí, že se nìkdo s pracovníkù mùže 
poøezat o rozbité sklo, kus plechu, staré praèky, betonový 
odpad aj. Proto patøí velký dík organizátorùm a ZS Strání        
za tuto nebezpeènou ale na druhou stranu užiteènou èinnost, 
která se už pár let vykonává. Také bývá pravidlem, že "Obecní 
úøad Strání" každoroènì zajiš�uje velkou akci svozu odpadu. 
Tak "VY"- nìkteøí spoluobèané, máte možnost dát pøírodì        
a nám lidem,  jelikož jsme souèástí pøírody šanci.

Karel Vogl, 

vedoucí rybáøského kroužku
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Veøejné lyžaøské závody

V sobotu 31. ledna uspoøádal lyžaøský oddíl ve 
spolupráci se základní školu veøejné lyžaøské závody 
„Štrbáòský Ïas“ pro všechny vìkové kategorie. Letos po delší 
dobì pøálo závodníkùm poèasí a snìhové podmínky byly rovnìž 
vynikající. Uvádím pouze první tøi vítìze v kategoriích, i když 
zveøejnìní by si zasloužili urèitì všichni. Výsledkovou listinu a 
fotografie najdete na  .   

Pøedškolní kluci: 1. Petr Kolaja
2. Jakub Sušil
3. David Èagánek /malý Hargaš/

Pøedškolní holky: 1. Markétka Jachníková
2. Zdenka Popelková
3. Karolína Vintrová

1. - 3. tø. kluci: 1. Miroslav Brindza
2. Filip Bušo
3. Erik Popelka

1. - 3. tø. holky: 1. Alena Hrbáková
2. Dominika Popelková
3. Natálie Zemánková

4. - 5. tø. kluci: 1. Frederik Jankových
2. Daniel Brindza
3. Radim Hrbák

4. - 5. tø. holky: 1. Monika Popelková
2. Martina Bruštíková
3. Kateøina Moš�ková /Vlènov/

6. - 7. tø. hoši: 1. Marián Šimovec
2. Martin Zahradník
3. Michal Popelka

6. - 7. tø. dívky: 1. Monika Bušová
2. Veronika Bruštíková
3. Dagmar Bruštíková

8. - 9. tø. hoši: 1. Petr Pavlacký /UB/
2. Simon Kolaja
3. Marek Janovský

Starší žákynì, dorostenky ani dorostenci se k závodu 
nepøihlásili. Je to jen pohodlnost, nebo nìco mnohem 
nebezpeènìjšího ve vývoji naší mládeže?

Ženy: 1. Jitka Moš�ková /Vlènov/
2. Radka Popelková
3. Šárka Popelková

Muži /do 50ti let/: 1. Pavel Kolaja
2. Jan Janovský
3. Miloslav Janovský

Veteráni /nad 50 let/: 1. Milan Pavlacký /UB/
    2. Miroslav Haraš
    3. Michael Mazánik

Za ZŠ i LOK:  Mgr. Michael Mazánik

www.srban.ic.cz

Podìkování mysliveckého 
sdružení

Vážení spoluobèané, již mnohokrát se na Vás 
prostøednictvím místního rozhlasu nebo obecního zpravodaje 
obrátilo myslivecké sdružení s požadavkem, abyste pokud 
možno v jarních mìsících, kdy vìtšina zvìøe klade svá mláïata 
a potøebuje co nejvìtší klid, zamezili vstup se psy do honitby.To 
samé platí v zimních mìsících. Hlavnì letošní zima byla pro 
zvìø velmi vyèerpávající a zde chci poukázat na problém, jak se 
nìkteøí spoluobèané, chovatelé psù, podílí na celkovém strádání 
této zvìøe, viz pøiložené foto. Jejich miláèci totiž zvìø štvou, 
strhnou ji a následnì roztrhají. Pokud se podaøí štvané zvìøi 
uniknout, vìtšinou hyne na zápal. 

V této souvislosti bych chtìl poukázat na nešvar, který 
nemá v okolních obcích obdobu, aby tolik psù bìhalo volnì po 
obci. A chci upozornit i na to, že psi nebìhají jen po lese, ale i po 
místním høbitovì, kde zpùsobují nemalé škody. Mají vùbec tito 
psi nìjakého majitele? A pokud ano, proè si takoví chovatelé 
vùbec psa poøizují, když nejsou schopni, nebo nemají zájem se o 
nìho postarat. Urèitì jim patøí „DÍK“ za to, jak svým pøístupem 
napomáhají chránit zvìø a také jak pøispívají ke zkrášlení obce. 
To se projevilo hlavnì v tìchto dnech, kdy po roztátí snìhu 
zùstali pìknì pos...é chodníky.

Josef Popelka, hospodáø mysliveckého sdružení

Zazpívej slavíèku

Rád bych upozornil, že se opìt po nìkolika letech 
uskuteèní ve Strání dìtská pìvecká soutìž Zazpívej slavíèku.     
Na této kulturní akci se pøedstaví dìti z mateøské školky, žákynì   
a žáci ze základní školy. Soutìž zaène na ZŠ výbìrem zájemcù      
z jednotlivých kategorií. Výbìr bude provádìt porota složená      
z pedagogických pracovníkù školy a zástupcù z veøejnosti. Poté 
budou úspìšní „slavíèci“ pokraèovat za doprovodu cimbálové 
muziky Strýci ve Dvoranì a to 7. kvìtna 2006. Zde akce 
vyvrcholí vyhlášením nejlepšího „dìtského slavíèka“. 

Na uvedenou akci Vás srdeènì zve Spoleènost pro 
kulturu obce Strání, jménem ZŠ ve Strání paní øeditelka Mgr. 
Irena Michalèíková a v neposlední øadì cimbálová muzika 
Strýci.

Mgr. Radek Bruštík
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Kvìten Èerven
se odedávna považoval za mìsíc lásky, aèkoli právì v Podle starých kalendáøù, které starostlivìji 

tomto mìsíci nebylo vzhledem k poèasí už tolik èasu na lásku a zaznamenávaly poèasí i celkový život v pøírodì, je možno se 
milování. Staré kalendáøe uvádí, že chladných dnù v kvìtnu doèíst, že v prùmìru a to dlouholetém, je èerven o mnoho 
bývá jedenáct, deštivých sedm a takových kvìtnových pouze deštivìjší než kvìten. Prùmìrná teplota je kolem patnácti 
pìt. Patnáct dnù bývá promìnlivé poèasí a pìt dnù s ranními stupòù. Obzvláš� si všímali Medarda, protože pokud v tento den 
mlhami. Støední teplota bývá kolem dvanácti stupòù. Staøí prší, ètyøicet dní po nìm je deštivých. Pokud prší 24. èervna, to 
otcové vìøili, že jaký je 25. kvìten, takový bude podzim. Pokud už se jistì kosec ve žních nejednou vykoupe v náhlé letní 
je duben a kvìten studený, už je možno tìšit se teplému èervnu. bouøce. 29. èervna se protrhají koøínky pšenice a po tomto dni už 
Èasté bouøe v kvìtnu prorokují jen dobro. Po mokrém kvìtnu obilí zraje den a noc. 22. èervna vstupuje slunce do znamení 
bývá teplý a suchý èerven. Raka. Pokud je tento den velmi teplý a parný, další srní po nìm 

bude hluché a lehké.Staøí lidoví doktoøi doporuèovali v tomto mìsíci oèistit 
se a dennì si ruce a ostatní tìlo umývat ve studené vodì. Staøí doktoøi radili jíst v tomto mìsíci velmi støídmì, 
Zejména však popíjet kozí mléko i polynkové víno, které zejména lehké zeleninové pokrmy, hodnì másla, mléka a sýrù. 
odstraòuje kameny a zpevòuje žaludek. Dobré je dennì si zajíst Jíst hodnì tøešní, višní a jiné ovoce a zeleninu. Velmi studenou 
èerstvé kvìtnové máslo s mìkkým chlebem a džbánem kýšky. vodu se zakazuje pít. Obzvláš� nebezpeèné je jíst v tomto mìsíci 
Pokud už narostl v zahrádce salát, nešetøit jej, ale pokud možno uzené maso, dál velmi slané a zejména neužívat zbyteèné 
pøipravit z nìj co nejvíce hostin. Pomùže to velmi lidskému mnoho lékù.
organismu a povzbuzuje lidskou duši k hravosti. Nejezte ani 
velmi teplá ani velmi studená jídla. To koneckoncù škodí po 

Pøedpovìï na èervencelý rok. Kvìten je i mìsícem sbìru léèivých bylin.
Zpoèátku mìsíce deštivo. Od 5. vyjasnìní, jasná a teplá 

chvíle potrvá až do 11. V polovinì mìsíce zmìna poèasí. 
Stoletá pøedpovìï Deštivo, bouøky a vìtrno. Ochlazení. Vyjasnìní až kolem 22. 
Zpoèátku pomìrnì chladné a promìnlivé poèasí, do 5. Koncem mìsíce parno. Sklon k poledním bouøkám. Vlhké 

více slunka a postupnì tepleji. Od 11. pøemìna poèasí, ochlazení poèasí ke konci mìsíce pøivodí starosti rolníkùm; no, zejména 
vìtrem a možnostmi bouøí i snìhových pøehánìk, vìtrno se vinohradníkùm.
slabými mrazíky. Od 22. jasnìjší dny a teplo. Koncem mìsíce 
promìnlivì s bouøemi. Teplo. 

Jaký bývá èerven
V èervnu dozrávají první plody, kosí se sena, zraje obilí. 

Jaký bývá kvìten Patøí k vlhkým mìsícùm. Má témìø 15 % roèních srážek. 
Za 100 let bývá padesát osm mokrých a ètyøicet dva Horkých dní má ètrnáct, pìt bouøkových a tøináct deštivých. Ze 

suchých kvìtnù. Pokud je kvìten mokøejší bývá zase suchší sta èervnù bývá padesát devìt mokrých a ètyøicet jedna 
èerven. Kolem 13. kvìtná bývá tzv. trnová zima. Kvìten má suchých.
osminu celoroèního tepla a slunce svítí 464 hodin. Je to pravý Podle Domové pokladnice z roku 1971 
mìsíc lásky. zpracoval: Bohuslav Matula; redakènì zkráceno

Stoletý prorok v kvìtnu a èervnu

Poèasí ve Strání - rok 2005

Prùmìrná 
teplota za rok 
2005 byla 7,4 
stupnì Celsia.

Srážky v roce 
2005 dosáhly 
výše 898,4 mm.

Zpracoval: 
Stanislav Zetka



ZPRAVODAJ                    14                                             2 / 2006

STAVÍTE,PØESTAVUJETE, DÌLÁTE REKONSTRUKCI  
INTERIÉRU?

POTØEBUJETE INTERIÉROVÉ DVEØE, OBLOŽKOVÉ 
ZÁRUBNÌ, PLOVOUCÍ PODLAHY, BALKÓNOVÉ ZÁBRADLÍ?

Ve spolupráci s autorizovanou firmou PH INTERIER V.O.S.

Nabízíme Vám naše služby, poradenství, zamìøení, nacenìní zakázky, montáž.

Dveøe standard plné, prosklené, dvoukøídlé, jednokøídlé posuvné, dvoukøídlé 
posuvné, posuvné do zdi, celosklenìné dveøe.

Povrchy dveøí:

Fólie - dveøe opatøené dekoraèní folií (imitace døeva) bílá, javor, buk, dub, olše, 
tøešeò.

Laminát - dveøe opatøené laminátovým povrchem (imitace døeva). Mechanicky 
odolné dveøe, bílá, javor, buk, dub, olše, tøešeò.

Dýha - dveøe opatøené døevìnou dýhou (pøírodní materiál) buk, dub, olše, tøešeò, 
mahagon, oøech. 

Skla - kùra èirá, kùra kouøová, grepi, èinèila èirá, èinèila kouøová, krizet, 
mastercarre, lakomet, kathedrál.

Kování - výbìr z nejprodávanìjších klik  interiérové kování, nerezové, kované, 
hliníkové, bezpeènostní a jiné kování. 
Novinky roku 2006 : Apollonia, Kalypso, Lavina, Xenia. 

Plovoucí podlahy nabízíme: zamìøení, vyrovnání podkladu, pokládka, lištování. Euro 
clic  Contract clic  Vivaldi clic  Clic go.

Balkónové zábradlí: Masivní smrkové døevo, 10 standardních balkónových typù, 
možnost dalších kombinací sestavy.

Pro bližší informace nás kontaktujte:

POPELKA JOSEF  STRÁNÍ  mobil: +420/608443631
Vzorky plovoucích podlah v Restauraci u Popelkù +  další letákové materiály k nahlédnutí.

     www.phinterier.cz

Vzorková kanceláø: Praha 5 - Radotín, UH.Hradištì - Sokolovská ul.                                

Tìšíme se na Vaši spolupráci. Cenová nabídka zdarma.    

PH INTERIÉR V.O.S. -   POPELKA JOSEF

pecvik.bar@seznam.cz 
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V dnešní moderní dobì by jen málokdo øekl, že se obejde mobilní telefony. Dají vám veøejné telefonní èíslo, na které se 
bez telefonu. Každý z nás si potøebuje nìco zaøídit nebo kdokoli dovolá a poskytují sekundovou tarifikaci, takže 
popovídat si s jiným èlovìkem. Tato obousmìrná komunikace zaplatíte jen to, co opravdu provoláte. Poplatky za volání na 
probíhá napøíklad prostøednictvím pevné telefonní linky, pevné linky v ÈR se pohybují kolem l Kè/min, na mobil pak      
mobilního telefonu èi veøejného telefonního automatu. Poslední 4-5 Kè/min. Mùžete tedy klidnì zrušit pevnou linku a oprostit se 
dobou se ovšem èím dál více rozšiøuje tzv. IP telefonie, jinými od nepøíjemných paušálù za její provoz. Chcete-li, mùžete si 
slovy telefonování pøes internet. Nejen každá domácnost, ale navíc ponechat vaše stávající èíslo a nikdo tak nic nepozná. 
pøedevším firmy se snaží ušetøit prostøedky za telefonování. V Pøenos èísla se pak vyøídí mezi Èeským Telecomem a Vaším 
dnešní dobì je to více než 30% firem, které využívají novým internetovým poskytovatelem umožòující Vám 
internetové telefonie. internetové volání. Kromì ceny je velikou výhodou i mobilita. 

Jedete-li na pracovní cestu, mùžete se s telefonem pøipojit Co k tomu potøebujeme? Nejdùležitìjší je mít kvalitní 
odkudkoli na svìtì a lidé se vám dovolají stále za lokální tarif pøipojení na internet (minimálnì 128kb/s, více Vám øekne Váš 
bez placení drahého roamingu.poskytovatel internetu). Samozøejmostí je poèítaè se zvukovou 

kartou (dneska bìžné), komunikaèní program (napø. Co na závìr? Dùležité je to, aby se každý dokázal 
nejpoužívanìjší, nekomerèní, volnì používaný z internetu) „vyznat“ a pochopit obchodní pøedevším finanèní strategii 
Skype. Pro seznámení se s internetovým telefonováním bude každého operátora. Je jasné, že, co poskytovatel, to pestrá paleta 
postaèovat mikrofon, sluchátka èi reproduktory, pro paušálù.
pohodlnìjší telefonování mùžete využít USB telefon. Buï  Mgr. Radek Bruštík
budete mít USB telefon a poèítaè stále zapnutý, abyste mohli 
pøijímat hovory nebo si poøídíte hardwarový telefon, který Vám 
plnì nahradí telefonní linku a nemusí být pøitom zapnutý 
poèítaè.

A kolik to stojí? Zdarma telefonujete buï spoleèným 
použitím nekomerèních programù mezi dvìma uživateli (napø. 
pomocí programu Skype) nebo telefonováním s uživateli ze 
stejné èi partnerské komerèní sítì poskytovatelù internetové 
telefonie (napø. Volný, Sitkom, Blutone aj.). Poskytovatelé 
internetové telefonie umožòují volat i na pevnou linku nebo na 

Telefonování pøes internet

Pronajmeme nebytové prostory
       OD Kvanto Uherský Brod.  

Plocha 63 a 45 m2.
Vhodné pro služby, drobnou výrobu, kanceláøe, 

prodejnu. Nájemné 1000Kè/m2/rok. 
Informace na tel.: 604951628

INZERÁT
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Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì pana Martina Kolaju. 
Rovnìž dìkujeme za kvìtinové dary 

a projevené soustrasti. Zvláštní podìkování patøí 
otci Hrudíkovi a MUDr. Konèitíkové.

Podìkování
Dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary 

všem, kteøí doprovodili na poslední cestì 
mého syna a bratra, pana Pavla Mikláše. 

Zvláš� dìkujeme roèníku, spolupracovníkùm, 
MUDr. Konèitíkové za obìtavou péèi a duchovnímu 

otci P. Janu Hrudíkovi za slova útìchy.

Podìkování
 Rodina Grebíková dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì pana Františka Grebíka. 
Rovnìž dìkuje roèníku 1944, všem pøátelùm 

a známým a duchovnímu otci P. Janu Hrudíkovi 
za slova útìchy.

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: 25. kvìtna 2006

Zpravodaj
obce Strání

RÁMOVÁNÍ A  PASPARTOVÁNÍ  

R á m u j e m e : o b r a z y, g r a f i k u , v ý š i v k y, z r c a d l a , f o t o g r a f i e a p o d . 
P r o d e j r e p r o d u k c í . P o t ø e b y p r o u b r o u s k o v o u t e c h n i k u , m r a m o r o v á n í , 

v a t o v é k u l i è k y, d e k o r o v á n í s k l a .

tel: 572 63 99 38,  728 26 95 40

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

Havlík Petr
montáž sádrokartonù

Provádíme:

   - pùdní vestavby

   - pøíèky a podhledy

   - izolace stìn a stropù

   - kazetové podhledy

   - montáž støešních oken

     (Velux, Prima Fenestra)

STRÁNÍ, Na Kopci 38
Tel.: 572 695 147

MOBIL: 605/478859
Jsem plátce DPH!
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