
ZPRAVODAJ
obce Strání

Roèník XXVII          Èíslo 3            rok 2006             cena: zdarma

Výsledky voleb ve Strání

Ve dnech 2.-3.èervna 2006 se konaly Volby do Poslanecké snìmovny Parlamentu ÈR.

V naší obci je zapsáno celkem 3026 oprávnìných volièù. Voleb se zúèastnilo celkem 1941 oprávnìných 
  volièù tj. 64,2%.

Hlasy, které získaly jednotlivé politické strany:

! Èeská strana sociálnì demokratická (ÈSSD) celkem 729 hlasù

! Køes�anská a demokratická unie- Èeskoslovenská strana lidová (KDU-ÈSL) celkem 551 hlasù

! Obèanská demokratická strana (ODS) celkem 318 hlasù

! Komunistická strana Èech a Moravy (KSÈM) celkem 216 hlasù

! Strana zelených (SZ)    celkem 54 hlasù

Ostatní strany získaly ménì než 10 hlasù                                                                    

Dìkujeme všem spoluobèanùm, kteøí si splnili svou obèanskou povinnost.

Oslavy 30. výroèí otevøení nové 
školy ve Strání

Ve dnech 23. 6. - 25. 6. 2006 se uskuteèní oslavy 30. výroèí 
otevøení nové školy. K tomuto výroèí jsme pøipravili následující 
program:

PÁTEK  23. 6.
   8.00  -  17.00 hod. -  Den otevøených dveøí
19.00 - slavnostní setkání souèasných a bývalých 

zamìstnancù

SOBOTA 24. 6.
15.00  -  vystoupení ZŠ v rámci programu Dny obce

NEDÌLE 25. 6.
10.00 hod. - mše svatá  na námìstí U Zámeèku 

      za žáky 9. tøíd
14.45 hod. -  odpolední program, ve kterém se ze ZŠ 

pøedstaví Mažoretky, CM Huslièky se 
souborem a dìtský soubor Javorinka

Ke 30. výroèí pøipravujeme vydání Sborníèku literárních a 
výtvarných prací našich žákù. Najdete v nìm i nìkolik stran pod 
názvem Ze školní kroniky. Mùžete si jej zakoupit v Infocentru  od 
21. èervna 2006.

I. Michalèíková, øeditelka ZŠ

Moravské sklárny Kvìtná, s.r.o.

poøádají

Den otevøených dveøí

15. èervence 2006   

7:00 - 13:00

Ukázka ruèní výroby

Možnost nákupu výrobkù za akèní ceny

Atrakce pro dìti (Skákací hrad, jízda na 
ponících, jízda na motorkách)

Obèerstvení

 

Pr ogr a m 5 . D ne obc e
na jde te uv n i t ø Zpr a v oda je na s t r a nì 1 0
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Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Jakub Moøický, Amálie Šimková a Natálie Šimková, 

Valentýna Vintrová, Daniel Drobný, Beáta Bruštíková, 
Nela Zetíková, Radek Maršálek, Tomáš Orlický, Filip 
Pavloviè

Navždy nás opustili:
Petr Pavluš, Josef Popelka, Anežka Janovská, 

Pavel Haloda, Josef Mikláš, Marie Horòáèková

Informace k cestovním dokladùm 
s biometrickými údaji

Od 1. 9. 2006 nabývá úèinnosti novela zákona o 
cestovních dokladech, která mimo jiné upravuje vydání 
cestovního dokladu s biometrickými údaji. Je tøeba poèítat s tím, 
že v souvislosti s poøizováním biometrických údajù obèanù 
osobnì na pøepážkovém pracovišti Mìstského úøadu Uherský 
Brod, dojde ke znaènému prodloužení èasù k pøijetí žádosti cca 
na 15 minut. Nenechávejte proto vyøizování cestovních dokladù 
na poslední chvíli. 

Od 1. 9. 2006 nebude možné provést zápis dítìte 
mladšího 15 let do cestovního pasu rodièù. To znamená, že dítì 
mladší 15 let mùže vycestovat pouze s vlastním cestovním 
pasem. V pøípadì vydání prvního cestovního pasu pro dítì 
mladší 15-ti let je zákonný zástupce povinen pøedložit originál 
rodného listu a prokázat státní obèanství Èeské republiky dítìte 
osvìdèením o státním obèanství ÈR.

Pokud byl zápis dítìte mladšího 15-ti let v cestovním 
dokladu jeho rodièe proveden pøed dnem 1.9.2006, smí i po 
uvedeném datu toto dítì mladší 15-ti let pøekroèit hranice bez 
vlastního cestovního dokladu s rodièem, v jehož cestovním 
dokladu je zapsán.

Doba platnosti a výše správních poplatkù za vydání 
cestovních pasù od 1. 9. 2006:

! Dítì do 5 let (bez biometr. údajù a bez strojovì 
èitelných údajù) - platnost 1 rok  správní poplatek 
50,-Kè

! Dítì od 5- 15 let - platnost 5 let  správní poplatek 
100,-Kè

! Obèan nad 15 let - platnost 10 let - správní 
poplatek 600,-Kè

Cestovní pasy typu BLESK (v kratší lhùtì) 
! platnost 6 mìsícù  správní poplatek  
! Od 5-15 let  1000,-Kè
! Starší 15-ti let  1500,-Kè

M. Kusendová

Svoz nebezpeèného odpadu
Ve dnech 21. a 22. dubna probìhl v obci Strání svoz 

odpadu vèetnì odpadu nebezpeèného. A jak svoz dopadl?

NEBEZPEÈNÝ ODPAD

Likvidace odpadu   množství  náklady v Kè

200111 - textil   1660 kg   3.753,26 Kè

130208 - mot. oleje     230 kg   1.094,80 Kè

300135 - vyøazené TV   2920 kg   9.729,44 Kè

300123 - chlad. zaøízení   2640 kg   9.267,72 Kè

200127 - barvy, lepidla   1600 kg 17.707,20 Kè

150110 - obaly se zbytky     410 kg   4.391,10 Kè

200119 - pesticidy       46 kg   1.040,06 Kè

160601 - olovìné akumul.   2670 kg          0,00 Kè

Doprava a manipulace    663 km; 12,2 t 31.642,10 Kè

CELKEM 78.625,70 Kè

Odvoz a likvidaci nebezpeèného odpadu, železa a papíru 
zajistila firma Sbìrné suroviny, s.r.o.

KOMUNÁLNÍ ODPAD

Likvidace odpadu   množství  náklady v Kè

odvoz, manipulace, likvidace     32,50 t   54.512,50 Kè

svoz odpadu a pomocné práce   25.000,00 Kè

CELKEM 79.512,50 Kè

Svoz odpadu provádìla firma Místní hospodáøství, s.r.o. 
Odvoz, likvidaci a manipulaci s odpadem provádìla firma 
Trans-Eko, s.r.o.

PØÍJMY

Druh odpadu   množství  cena v Kè

Smíšené sbìrové papíry      2.610 kg   522,- Kè

Šrot starý lehký do 4 mm t   34.177 kg  25.000,00 Kè

CELKEM   36,787 kg 68.876,-- Kè

NÁKLADY CELKEM: 158.138,20 Kè

PØÍJMY CELKEM:   68.876,00 Kè

ROZDÍL (náklady obce Strání) = 89.262,20 Kè 

Svoz odpadu probíhá v obci Strání jedenkrát roènì a 
jeden z hlavních dùvodù proè se svoz i pøes vysoké náklady 
uskuteèòuje je zlepšení životního prostøedí a udržení èistoty v 
obci Strání. 

V souèasné dobì firma Místní hospodáøství pokraèuje v 
pracích na výstavbì sbìrného dvora v prostoru u èistírny 
odpadních vod ve Kvìtné, která by mìla vyøešit problém s 
doèasným ukládáním odpadu v prùbìhu roku.

Obec tímto dìkuje všem brigádníkùm, firmì Místní 
hospodáøství s. r. o. a všem, kteøí se na svozu odpadu podíleli

M. Janovská

Tøídìní odpadu v obci Strání

V minulém èísle zpravodaje jste si mohli pøeèíst èlánek 
o možnosti tøídìní plastového odpadu v obci Strání formou 
pytlového sbìru.

Vzhledem k malému poètu zájemcù o tento zpùsob 
sbìru plastového odpadu se nebude pytlový sbìr v obci Strání 
zavádìt a nadále zùstává možnost  vytøídìný plastový odpad 
nosit do kontejnerù. 

M. Janovská 
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Zprávy z obce
Dopravní situace Zámeèek

Obec Strání získala dotaci ve výši 341.000 Kè od V mìsíci èervenec zaène druhá etapa opravy Zámeèku 
Státního fondu dopravní infrastruktury na zvýšení bezpeènosti dodavatelem, který vzejde z výbìrového øízení na pøelomu 
na silnici 1/54. ,,V prùjezdním úseku obcí Strání“ èervna.

Hlavní dùvod nového dopravného znaèení a stavebních 
úprav je kladen zejména na zvýšení bezpeènosti silnièního Kanalizace
provozu a to zejména vùèi chodcùm a hlavnì dìtem. Zmìna a 
úprava se bude týkat 4 lokalit.

Do konce èervna bude provedeno uložení kanalizaèního 
1. Vjezd do obce od Slavkova - posunutí dopravní znaèky 

potrubí dle projektu vèetnì odlehèovacích komor, zprovoznìní 
,,Strání“ na místo skuteèné hranice zastavìného území. Dále je 

èerpacích stanic a bude zahájen zkušební provoz. 
zde navrženo dopravní znaèení pro snížení rychlosti vozidel 

V èervnu zaènou práce na vybudováni opìrné zídky u pøijíždìjících do obce a stacionární zaøízení pro mìøení rychlosti 
potoka za firmou Petra.vozidel.

Druhá lokalita v blízkosti ZŠ - zde budou stávající 
znaèky nahrazeny velkoplošnými znaèkami se svìtelným 
zaøízením  dvojicí žlutých pøerušovaných svìtel.

2. Dále bude vyznaèen nový pøechod pro chodce a 
vybudován nový chodník od mostu u ZŠ k zastávce ÈSAD.

Tøetí lokalita je u skláren, kde budou stávající dopravní 
znaèky nahrazeny novými v žlutozeleném orámování a 
velikosti 750 x 750 mm. Bude novì vyznaèen stávající pøechod 
pro chodce a oznaèen reflex. znaèkami.

Ètvrtá lokalita je u sídlištì ve Kvìtné u nového dìtského 
høištì. Zde budou novì osazeny znaèky ve velkoplošném 
provedení se svìtelným zaøízením  dvojicí žlutých 
pøerušovaných svìtel typu ,,POZOR DÌTI“.

Sbìrný dvùr

Po obdržení dotace ze Státního fondu životního prostøedí 
V mìsících èervenec - srpen  firma provede dokonèení zaèaly práce na stavbì Sbìrného dvora. Tato plocha bude 

oprav povrchù narušených vozidly a ter. úpravy. Mimo rozpoèet zpevnìna silnièními panely. Buòky budou nadstøešeny 
stavby se provedou nìkteré nutné práce napø. oprava propustu u sedlovou støechou a opláštìny døevìným obkladem. Pro 
silnice 1/54 vè. odvodnìní povrchových vod a kanalizaèní doèasné ukládání nebezpeèného odpadu bude sloužit jedna        
pøípojka v ulici Trávníky.z bunìk vybavená atestovanými nádobami. Pro uložení 

3 V ulici Bøezovská je k dokonèení akce ještì nutné zøízení velkoobjemových odpadù budou sloužit ètyøi kontejnery 5,5 m .
nìkolika vodovodních pøípojek ( MH s. r. o.)Dále kontejnery na uložení vyøazených chladnièek a 

V mìsíci èervnu probìhne také výbìrové øízení na elektrotechniky, kontejnery na plasty, sklo, papíry atd.
dodavatele ,,úprava skládky Jahodná“.Areál po dokonèení bude mít stanovenou pevnou 

P. Mimochodek, místostarostapracovní dobu. 

Úøední deska

Od 1. ledna 2006 je úøední deska správních orgánù 
definována §26 zákona è. 500/2004 Sb.,který vyžaduje obsah 
úøední desky zveøejnit též zpùsobem umožòujícím dálkový 
pøístup (prostøednictvím Internetu).

Výhody pro obèana:

- možnost integrace úøední desky do www stránek úøadu

- zobrazení stavu úøední desky k libovolnému datu

- funkènost dálkového pøístupu z libovolného prohlížeèe

Pøístup k elektronické úøední desce:

- www.strani.cz, odkaz "úøední deska"
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Spoj è. 31 s odjezdem z Uh. Brodu v 17:15 hod. je požadovanou zmìnou vznikla napø. nasazení dalšího autobusu. 
posunut na 17:25 hod., aby byl zajištìn pøípoj pro cestující z Obec Strání již takto doplácí roènì 200 tis. Kè na 
Uh. Hradištì, spoj. è. 63 s odjezdem 17:15 hod. a pøestupem vyrovnání ztrát nákladù k zajištìní dopravní obslužnosti. 
v Dolním Nìmèí (sušièka). Nìkteré žádosti se nedaøí vyøídit vùbec, napø. u spoje     

Spoj è. 27 s odjezdem 14:45 z Uh. Brodu je uspíšen na è. 39 s odjezdem 22:30 z Uh. Brodu, který zajíždí do Dolního 
odjezd v 14:30 hod. Nìmèí a tím cestující z naší obce hradí vyšší jízdné. Nelze 

Spoj è. 30 s odjezdem 14:00 hod. od sklárny je zrušen odklonit mimo Dolní Nìmèí pro malý poèet cestujících, kteøí 
a jede ve 14:18 hod. pøímo do Uh. Brodu. jezdí z odpoledních smìn. Naše obec svou polohou má 

nevýhodu proti jiným, protože pøes ni neprojíždí autobusy z Zmìny jízdních øádù jsou provádìny na základì 
jiných obcí a jak pøepravce, tak vedení tìchto obcí mají vìtší požadavkù cestujících z naší obce. 
šanci najít øešení, které vyžadují jejich obyvatelé. Obec poté požádá Krajský úøad - odbor dopravy a ÈSAD 

Výroky typu ,,Ti hòupi na naší obci nic nevyøídí“ Uh. Hradištì o možné provedení požadovaných zmìn. 
nepøispívají k øešení problémù pokud nejsme s nimi seznámeni. Každá zmìna má své pro a své proti, jedním pomùže a 

Požadavky na zmìny autobusových spojù dávejte vždy druhým ne. Vyøízení jednotlivých požadavkù trvá nìkdy i 
písemnì podepsané co nejvìtším poètem cestujících na Obecní nìkolik mìsícù nebo� pøepravce ÈSAD Uh. Hradištì hledá 
úøad, který je odešle na Krajský úøad k vyøízení.nejvýhodnìjší využití linkových spojù. Pokud se nenajde, 

A. Zámeèníkpožaduje po obci doplatek na úhradu ztráty, která by 

Zmìny jízdního øádu ÈSAD Uh. Hradištì k 28. 5. 2006

Odpovìï na dotaz y ve vìci pøijímání dìtí k celodenní omezena docházka na ètyøi hodiny dennì právnì, ale pouze 
docházce do mateøské školky a možnosti ukonèení fakticky na základì jednostranného úkonu zákonného zástupce 
pøedškolního vzdìlávání v pøípadì uvedení nepravdivých dítìte a toto dítì bude vykazováno jako dítì v celodenním 
údajù v žádosti o pøijetí. O stanovisko byl požádán odbor provozu a i pro úèely stanovení výše normativu bude toto dítì 
legislativní a právní, který nám sdìlil následující: posuzováno jako dítì v celodenním provozu. Samozøejmì je 

nutno poèítat s tím, že se napø. zákonný zástupce rozmyslí a dítì 
zaène docházet na celodenní docházku. Dítìti potom musí být Vyhláška è. 14/2005 Sb., o pøedškolním vzdìlávání, ve 
vzdìlávání v tomto rozsahu umožnìno, nebo� bylo pøijato k znìní pozdìjších pøedpisù, pøedpokládá, že øeditel mateøské 
celodenní docházce a je také takto vykazováno.školy omezí docházku dítìte na ètyøi hodiny dennì na základì 

Uvedení nepravdivých údajù v žádosti o pøijetí k dohody se zákonným zástupcem dítìte podle ust. § 1a odst. 5. 
pøedškolnímu vzdìlávání není dùvodem k ukonèení Pokud øeditel mateøské školy na takovou dohodu nepøistoupí, 
pøedškolního vzdìlávání, dùvody k ukonèení jsou v § 35 odst.  1 mùže pøesto zákonný zástupce omezit dobu pobytu dítìte v 
školského zákona vymezeny taxativnì. V daném pøípadì však mateøské škole na ètyøi hodiny dennì, aby tak zachoval nárok na 
nemusí jít nutnì o nepravdivý údaj, zákonný zástupce mùže rodièovský pøíspìvek. Mateøská škola je potom povinna tomuto 
zmìnit svou vùli, avšak øeditel mateøské školy nemusí na právní zákonnému zástupci vydat potvrzení pro orgán státní sociální 
zmìnu režimu docházky pøistoupit. (viz § 1a odst. 5 vyhlášky    podpory o tom, že dítì fakticky docházelo pouze na ètyøi hodiny 
è. 14/2005 Sb.). Doporuèujeme však, aby se obì strany dohodly.dennì. 

PaedDr. J. Tichá, v.r.Zatímco pro úèely zákona è. 117/1995 Sb., o státní 
øeditelka odboru pøedškolního, základního a umìleckého sociální podpoøe, ve znìní pozdìjších pøedpisù, je rozhodující 

vzdìlávánífaktická docházka dítìte do mateøské školy, z hlediska úplaty 
za pøedškolní vzdìlávání rozhoduje forma, jíž je docházka 
dítìte o mateøské školy omezena. Vyplývá to z organizace Vyjádøení øeditelky MŠ ve Strání:
pøedškolního vzdìlávání stanovené vyhláškou è. 14/2005 Sb. V 
pøípadì, že nedošlo k omezení docházky podle § 1a odst. 5, je  Prosím rodièe, kteøí ve své žádosti pøihlašují (od 1. 9. 

2006) své dìti na „4 hodiny dennì“  a pobírají rodièovský dítì z hlediska vyhlášky è. 14/2005 Sb. nadále dítìtem v 
pøíspìvek (ze zákona è. 117/1995 Sb. o státní sociální podpoøe), pøíslušném druhu provozu mateøské školy bez omezení a 
aby se na základì výkladu vyhlášky è. 14/2005 Sb. o podle toho s ním musí øeditel mateøské školy poèítat pøi 
pøedškolním vzdìlávání dohodli o pøijetí dítìte na celodenní organizaci pøedškolního vzdìlávání.
provoz, nebo provoz s omezením se mnou, øeditelkou MŠ.Pokud tedy zákonný zástupce pøihlásí dítì k celodenní 

Dohoda MŠ a zákonného zástupce je v tomto pøípadì docházce, ale dítì bude docházet pouze na ètyøi hodiny dennì 
nutná. Prosím domluvte si se mnou pøedem konzultaci na tel.: bez dohody s øeditelem mateøské školy, zùstane zákonnému 
572 695 280, nebo 572 695 319, abych byla na pracovišti a to do zástupci sice zachován nárok na rodièovský pøíspìvek, ale 
23.6.2006 nejpozdìji!zákonný zástupce nebude mít nárok na snížení úplaty podle § 6 

odst. 3 vyhlášky è. 14/2005 Sb. a bude tedy muset hradit úplatu Za vstøícnost pøedem dìkuji.
stanovenou pro celodenní provoz. Vzhledem k tomu, že nedošlo D. Starobová, øeditelka MŠ
k dohodì s øeditelem mateøské školy, nebude tomuto dítìti 

Dùležité oznámení pro rodièe dìtí pøedškolního vìku



ZPRAVODAJ                     5                                             3 / 2006

V pátek 28. dubna shlédli dìti velmi pouèné Školní akademie
vystoupení ornitologù s dravci. Doufám, že programy, 
které pro dìti pøipravujeme, v nich zanechají hlubší Dne 14. kvìtna 2006 se uskuteènila školní 
dojmy než nežádoucí pøíklad mnohých dospìlých, pro akademie. I letos byla tato akce vìnována všem 
jejichž chování k životnímu prostøedí je výraz maminkám. Dìti pod vedením svých p. uèitelek 
„necitlivé“ velmi slabé slovo. pøedvedly velmi hezký a pestrý program. Každý z nich 

M. Mazánikchtìl svou maminku svým vystoupením  co nejvíce 
potìšit. Vystupovaly zde mažoretky, country kroužek, prváèci 
popøáli svým maminkám pásmem básnièek, druháci pøednesli 

Dík za moderní pomùckupohádku  O èervené Karkulce a pøedvedli tanec Mùj školní den. 
Tøe�áci zazpívali a zatanèili koèièí Pohádku a také nám odhalili 

Zaèátkem školního roku se nabídl náš bývalý kolega        tajemství moøe. Díky ètvr�ákùm jsme si uvìdomili, jak to 
J. G., že zapùjèí do tøídy 2.A poèítaè.vlastnì v životì chodí a èím vším si každý z nás prochází v 

jednotlivých životních etapách. Pá�áci nám zarecitovali a 
umožnili nám sportovnì se  vyžít pøi hokejovém utkání. VI. A 
zacvièila aerobic a sedmáci zatanèili tanec batolat. Osmáci s 
nìkterými devá�áky nás inspirovali  svými nápady na módní 
pøehlídce. Vlastnoruènì si vyrobili klobouky  a k nim dokonale 
sladìné obleèení. Bìhem programu jsme mìli možnost 
poslechnout si literární práce nìkterých žákù z vyšších roèníkù. 
Celým programem nás úspìšnì provázeli Lucie Fišerová     
z  IX. B a Robin Popelka z IX. A. Dìkujeme všem, kteøí se 
jakoukoli èinností podíleli na organizaci tohoto programu. 
Zejména dìkujeme Milanu Podolínskému a Ondøeji Zetkovi z  
IX. B, kteøí se starali o oponu a mikrofony. 

Podìkování obzvláš� patøí manželùm Šupákovým za 
bezplatný pronájem sálu, za ozvuèení a osvìtlení celého 
programu Bc. Jiøímu Novákovi a Ing. Aleši Blahùškovi, výboru 
SRPDŠ za obèerstvení všem úèinkujícím dìtem. Také 
dìkujeme p. Janu Zámeèníkovi za pomoc s  nahrávanou 
hudbou. Velké podìkování patøí všem zúèastnìným rodièùm, Paní øeditelka, já i dìti jsme nabídku pøijaly s nadšením. 
kteøí svým vstupným pøispìli na potøebné školní pomùcky. Paní uèitelka Iva Stupková nám nainstalovala všechny výukové 

Z. Davidová programy vhodné pro druháky, a tak každou volnou chvíli dìti 
øeší úkoly v „Pohádkové matematice“, doplòují jazykové jevy v 
„Diktátech“, provìøují a rozšiøují si své znalosti v 
„Pøírodovìdných testech“. Práce na poèítaèi je pro nì 22. duben  Den Zemì
pouèením, zábavou, hrou a vlastnì ideálním vyplnìním 

Stejnì jako v uplynulých letech, také i  letos, jsme si Den volného èasu  ve škole. 
Zemì na ZŠ Strání pøipomínali témìø celý duben. Jednotlivé P. Horòáèková
tøídy peèlivì uklidili travnaté plochy kolem školy. Práce byla 
ztížena nepoøádkem zpùsobeným pøi výmìnì oken v èásti 

Dravci v akcibudovy.

Hlavní akce ke Dni Zemì jsme rozložili do týdne   
V pátek v „Týdnu Zemì“ navštívila naši školu  

od 24. do 28.dubna. Na celé škole probìhly „barevné dny“, kdy 
spoleènost „Zayferus“ zabývající se ochranou dravých ptákù. 

si žáci i vyuèující oblékali symbolické barvy. Modrá a bílá 
Na fotbalovém høišti pro nás pøipravila výstavu asi dvaceti 

pøedstavovaly vodu a vzduch, žlutá slunce, zelená rostliny, 
dravcù a deseti sov. Všechny ptáky jsme si prohlédli a vyslechli 

hnìdá pùdu a èervená krev, tedy živoèichy. Také témata hodin 
jsme si o každém z nich poutavý výklad. Pak byli žáci 

ve všech vyuèovacích pøedmìtech byla zajímavými formami 
pøezkoušeni a ti nejlepší odmìnìni. A zaèaly lety. Vidìli jsme 

zamìøena  na ochranu a tvorbu životního prostøedí a výchovu 
útoky dravcù na atrapy zvíøat tažených navijákem. Vše se 

pro trvale udržitelný život.
odehrávalo jako ve skuteènosti. Pøi kroužení dravcù nad našimi 

Vyvrcholením práce v 6. až 9. roèníku byly aktivity v hlavami se nám tajil dech. Celá akce byla pouèná a zábavná 
terénu, které probìhly ve ètvrtek 27. dubna. Šes�áci uklidili zároveò. Víte, který dravec je nejrychlejší? A která naše sova je 
znaèenou trasu na kyselku a cestu na rybník, sedmé a osmé nejvìtší? A proè je nutné dravce chránit? Zeptejte se vašich dìtí.
tøídy se seznámili s Nauènou stezkou Kvìtná,  kterou rovnìž 

 (Sokol stìhovavý  pøes 300 km/hod; Výr velký; likvidují 
vyèistili od stop po neukáznìných návštìvnících. Devátý 

drobné hlodavce).
roèník provedl evidenci èerných skládek v obci, kterých 

Vstupným dìti podpoøily èinnost této spoleènosti. rozhodnì není málo. Nalezená smetištì zaznaèili do 
(www.zayferus.cz)katastrálního plánu obce a odevzdali Obecnímu úøadu Strání a 

P. Horòáèkovástavebnímu úøadu. Výsledky akce budou zveøejnìny i na 
stránkách Zpravodaje.

Zprávièky ze školy
 

Pokraèování na další stranì
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Úspìšní øešitelé se bez problémù dostávají na výbìrové Fyzikální olympiáda
školy a tam dìlají radost škole i rodièùm.

Fyzikální olympiáda je celostátní, dlouhodobì Do matematické olympiády se zapojilo celkem 37 
organizovaná soutìž s pøísnými pravidly. Na ZŠ jsou kategorie žákù. Žáci soutìžili i v Pythagoriádì (soutìž pro 6. a 7. tøídy), 
E (9.tøídy), F (8.tøídy) a G (7.tøídy). Kategorie F a G konèí soutìžilo 26 žákù, do okresního kola postoupilo 7 z nich. 
okresním, kategorie E krajským kolem. Úspìšným øešitelem se Celosvìtovou soutìž Matematický klokan øešilo 198 žákù.
stává ten, kdo získá stanovený limit poètu bodù.  Matematici

Ve školním roce 2005/2006  se úspìšnými øešiteli ze 
žákù 9. tøíd staly Veronika Šimová (9.B), Marie Stutzová (9.B) a Soutìž v informatice
Zuzana Popelková (9.A)

Dne 12.dubna 2006 se ve Starém Mìstì konalo Okresní Veronika Šimová jako první v historii školy 
kolo soutìže v informatice. Soutìž se skládala ze dvou èástí  postoupila do krajského kola a v konkurenci nejlepších, 
teoretické a praktické. Teoretická èást probìhla formou testu, v vìtšinou žákù gymnázií z okresu Kromìøíž, Uherské Hradištì, 
praktické èásti mìli soutìžící za úkol upravit text podle dané Vsetín a Zlín, se stala úspìšnou øešitelkou. Odmìnou jí bude 
pøedlohy. Z naší školy se soutìže zúèastnila Kamila Gratclová, øeditelská pochvala a její úspìch bude zapsán do kroniky školy. 
která obsadila 1. místo a Richard Gurièa  9. místo. Gratulujeme.

I. StupkováŽáci 8. tøíd se odmítli do soutìže zapojit. Pøesvìdèo-vání 
nepomohlo a také snaha o zapojení rodièù, aby vysvìtlili 

Ze sportuužiteènost øešit fyzikální úkoly, vyšla naprázdno.

V kategorii nejmladších jsou úspìšnými øešiteli 
Žáci a poprvé i žaèky naší školy se zúèastnili pod okresního kola Iveta Beòová a Michal Fišer (oba 7.A).

hlavièkou DTJ Kvìtná okresního pøeboru v odbíjené.Oba týmy 
Úspìch Veroniky Šimové je možné pøirovnat k tomu, 

prohrály ze ètyøiadvaceti pouhá 2 utkání a suverénnì 
jako by FC Strání postoupilo do divize a udrželo se tam. 

zvítìzily.Žáci o5 a dívky dokonce o 8 bodù.Kromì této  
Fyzici dlouhodobé soutìže se zúèastnila obì družstva i okresního 

finále škol.Žáci zvítìzili a postoupili do krajského kola,dívky 
skonèily tøetí.Malý botanik

Dìti z Turistického kroužku se zúèastnily soutìže Malý Družstvo žákù ZŠ Strání po vítìzství v okresním kole 
botanik. Libovolnì se rozdìlily do skupinek, které absolvovaly vyhrálo i krajské finále v odbíjené. Porazilo žáky z Halenkova  
sbìr kvìtin a trav. Stìžejní souèástí soutìže bylo urèování 2:0, Holešov 2:0 a Bojkovice 2:0.
kvetoucích pøírodnin podle klíèe.

1. místo získala dvojice Sabina Popelková (2.B) a 
Martina Bruštíková (4.A). 2. místo obhájili Dominika 
Malárová s Davidem Krasnecem (4.A) a Marta Štajnerová 
(5.B). 3. místo si odnesli hoši ze 4.A: Petr Køápek, Dominik 
Fuchs a David Zderèík.

 A. Žïárská

Matematika - soutìže

I ve školním roce 2005/06 žáci naší školy soutìžili ve 
všech kategoriích matematické olympiády. Soutìží se v 5 
kategoriích podle vìku,od 5. do 9. tøídy.V každé z nich máme v 
okresním kole aspoò jednoho úspìšného øešitele a tím se mnohé 
školy nemohou pochlubit.

Úspìšnými øešiteli jsou Lucie FIŠEROVÁ (IX.B), 
Zuzana POPELKOVÁ (IX.A), Dominika REÒÁKOVÁ 
(VIII.A), Iveta BEÒOVÁ (VII.A) a Anna MIMOCHODKOVÁ 
(VI.A  ve své kategorii byla na 2. místì). Zleva nahoøe: Pøemysl Fuchs, Marek Haloda, Marek 

Bušo, Josef Popelka, Žáci 6. - 9. tøídy soutìžili v Uh.Hradišti, nejmladší         
z 5. tøíd soutìžili na domácích ZŠ. Z 10 našich soutìžících bylo Zleva dole: René Dìcký, Marek Janovský, Petr Haloda, 
7 úspìšných, nejlepší byly Svìtlana Moravèíková a Lucie Jakub Motola
Zetková (obì V.A). Dále byli úspìšní Marek Janovský, Pavel V. Luzar
Tomanec, Jan Konèitík (všichni V.A), Anna Voglová a Miroslav 
Popelka (oba V.B).

Všichni úspìšní se mohou tìšit na písemnou 
øeditelskou pochvalu, která ozdobí jejich vysvìdèení. 
Pøejeme øešitelùm, aby ve své snaze pokraèovali, aby jim elán 
vydržel i ve vyšších kategoriích v pøíštím období.

Zprávièky ze školy

PODÌKOVÁNÍ
Dìkujeme DTJ Kvìtná, které nám poskytlo 

280 kusù nápojù „FRUKO“ na setkání dìtí 

ze Strání a Euratsfeldu.
I. Michalèíková
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zápas, tak je dovezou do Hradištì. A už jsou první úspìchy a V tomto pøedletním èase jsem si vzala na mušku muže, 
medaile a tak své dìti moc podporují.“trenéra našich nejmenších fotbalistù pana Moravèíka. Mnozí z 

vás ani nevìdí, kdo to je, kde se tu vzal a co tu dìlá. Ale vìzte, 
Takže spolupráce s rodièi je dobrá?hned na zaèátek, že pan Moravèík u nás dìlá velmi záslužnou 
„Ano. Rodièe musím pochválit. Dìtem se vìnují- práci pro nejmenší a mnohdy velmi nadané kluky fotbalisty.

zavazují kopaèky, vozí je na tréninky a obìtují jim spoustu èasu. 
Mohl byste se našim ètenáøùm pøedstavit? Velký kus práce tady odvádí Jitka Brindzová, ta je prostì na 

metál, kolik ona tìch dìcek na ty zápasy odvozí, to je prostì „Jmenuji se Jiøí Moravèík a jsem z Uherského Hradištì. 
nedocenìné. Bez toho by to asi jen tìžko šlo.Co bych chtìl tady Pracuji v uherskohradiš�ském kinì Hvìzda oficiálnì jako 
podtrhnout: strašnì dùležité je, aby si rodièe uvìdomili, že není technik. A zaøizuji 
èas. Úplnì ideální je, když rodièe pøivedou dìti v 5ti, 6ti letech. vìci pøes propagace 
Pak se s nimi dá pracovat a úspìchy se vèas dostaví. Zaèínat v akcí po dovoz filmù. 
sedmi letech už je pozdì, jen ve výjimeèných pøípadech, když Taky pod to spadá 
jsou pohybovì nadané, to jde.“klub Mír a letní kino. 

Je to hezká a èinorodá 
Kolik dìtí ve Strání trénujete a pomáhá Vám nìkdo?práce.
„Ve Strání mám 20 - 25 fotbalistù. A nejsem na nì úplnì 

A jak jste se sám, pomáhá mi Ondra Popelka a Staòa Zámeèník. Ale kdyby se 
t e d y  d o s t a l  k  nìkdo z tatínkù chtìl pøidat, budeme jen rádi. Je pro ty kluky 
fotbalu? dobré být pod trochu odbornìjším vedením.

„Jednou jsem 
Na jaké zápasy jezdíte?se zašel podívat na 
„Kluci ze Strání hrají prozatím pod hlavièkou SK pøípravku Slovácka a 

Boršice a hrajeme krajskou soutìž napø. s Tescomou Zlín, je j ich  trenér  mì 
Slováckem a pod. Ale od záøí by se to mìlo zmìnit a budeme už oslovil, jestli bych mu 
hrát soutìž za Strání. Taky jsem se domlouval se školou, že bych s tím nechtìl pomoct. 
fungoval pod nimi jako kroužek.Zvládnout 25 klukù v 

jednom, to nebylo 
snadné. A tak slovo Vede se vám, jako týmu?
dalo slovo. Nastudoval jsem si videokazety, tzv. holandskou „V této kategorii to není to nejdùležitìjší, jestli se vede. 
školu, to je práce s míèem. Nìkteré klièky jsem se uèil doma pøed Samozøejmì srovnávat se s Tescomou Zlín nemùžeme. 
zrcadlem. No a vidìl jsem , že mé snažení není marné, protože se Podstatné je, že si kluci zahrají se silnìjším soupeøem, já jako 
z tìch mých svìøencù dostalo 12 na sportovní školu do Hradištì. trenér zjistím, kde je potøeba pøidat. Kluci se vždycky tìší, že 
A to je dobrá motivace. Pak jsem trénoval v Kunovicích a budou na konci kopat penalty... Ale i úspìchy jsou, nedávno 
odtamtud jsem pøešel do Boršic, kde jsem si zaèal vychovávat kluci vyhráli pohár a dostali medaile. To je pro nì pak silný 
úplnì od zaèátku svou pøípravku. Zaèali jsme jezdit po zážitek a obrovská motivace.“
zápasech, dostavily se první výsledky.“

Jak vnímáte své malé fotbalisty, máme tu talenty?
Proè jste zaèal právì s pøípravkou?

„Nìkteøí jsou opravdu snaživí. Všímám si, jak na 
„Na tìch malých dìtech vidíte nejlíp výsledek vaší práce. zápasech dìlají klièky, jak bìhají... a pokud mám jmenovat tak z 

Když pøijdou ze školky, neumí ani pøevalit míè. Ale za pùl roku roèníku 1999 a 2000 to jsou Jirka Vintr, David Bruštík, Jirka 
vidíte obrovské zlepšení a nadšení. Mì by ani nenapadlo Krenek. To jsou talentovaní kluci a teï je potøeba, aby to 
trénovat tøeba muže, u tìch dìtí je to èistý zájem, èistá hra bez neskonèilo. Nìkdy se po nich ptají i trenéøi Slovácka...to prostì 
vulgárností. A když jsou trochu motivovaní dokáží opravdu èlovìk i po pùl roce pozná o koho by byl zájem. Ale všichni co 
velké vìci. Je to takový jiný svìt.“ mají o fotbal od raného dìtství zájem, mají velkou šanci. A je 

nadevše, když je v tom rodièe podporují!“Co vás do Strání pøivedlo?

„To byla taková shoda náhod. Vloni v létì jsme ve Strání Takže myslím, že jsme vyèerpali všechny možné 
domluvili pøátelský zápas, právì s tìmi malými fotbalisty z otázky, chcete nìco dodat na závìr?
Boršic u Buchlovic (bylo to pøes Ondru Popelku). Zápas se „ Snad jen ještì jednou apelovat na rodièe dìtí v 
odehrál  v srpnu, ještì pøed soutìží. No a po skonèení zápasu mì pøedškolním vìku, aby své kluky, ale i holky pøihlásili do 
oslovil jejich trenér, jestli bych mu nemohl ukázat jak s tìma fotbalové pøípravky a tak zajistili vèasnou a kvalitní prùpravu. A 
dìckama trénovat. A  tak jsem pøijel jednou na trénink, kluci tam dìkuji všem, co mi pomáhají, nebo se na to chystají. A ètenáøùm 
v rámci rozcvièky bìhali jen koleèka a to se nemá, mají dìlat bych vzkázal, aby se nìkdy pøišli podívat na zápas pøípravky a 
hlavnì s míèem. Vidìl jsem, že jejich zanedbání je dost veliké. drželi nám i v budoucnu palce.“
Rodièùm se mùj trénink líbil a tak mì požádali, jestli bych sem 
nejezdil. A tak to vše zaèalo.“ Myslím, že Vám mùžu za všechny ètenáøe zpravodaje 

popøát, hodnì úspìchù a pevných nervù s našimi malými, ale 
Jak dlouho jako trenér pøípravky ve Strání pùsobíte? nadìjnými fotbalisty. A� se vám daøí nejen pøi zápasech, ale i v 

„Dá se øíct, že od záøí. Jezdím trénovat sem, ale také je to hodnì osobním životì.
dané tím, že rodièe vozí své dìti do Boršic, nebo když jedem na Ptala se za vás B. Kubíèková

Ptáme se za Vás...
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XXIII. roèník „Pochod rodièù 
s dìtmi“ -  turistická vycházka 
do našeho pohádkového lesa

Celý rok se tìšíme na poslední kvìtnovou sobotu. 
Plánujeme, pøipravujeme masky, stanovištì, peèeme perníkové 
medaile, pøipravujeme batùžky a letos i pláštìnky.

V sobotu 27. 5. 2006 je „Pochod rodièù s dìtmi“. Poèasí 
nám moc nepøeje, je nestálé - chvíli prší a z toho svítí sluníèko. 
Na stanovištích je mokro, cestou lesem bláto, ale i s tím musíme 
v pøírodì poèítat, jsme turisté.

XXIII. pochod vítá 450 úèastníkù, z toho i autobus 
rodièù a dìtí ze Zlína. Zvládají malou trasu pohádkovým lesem, 
nìkteøí velkou až na Javoøinu, užívají si krásnou pøírodu.

Øeditelka MŠ ve Strání dìkuje všem, kteøí se podíleli na 
organizaci této akce. Je to kolektiv zamìstnancù MŠ a školní 
jídelny ve Strání i ve Kvìtné. Velké podìkování patøí p. uè. 
Homolové  za aktivitu, odpovìdný pøístup a dobrou organizaci.

Dále jsou to rodièe a prarodièe dìtí, žáci ZŠ, Èervený 
køíž Kvìtná, DTJ Kvìtná, SDH Strání, sportovci, studenti, 
muzikanti a všichni pøíznivci této akce.

Další podìko-
vání patøí sponzorùm, 
kteøí pochod podporují 
f i n a n è n ì ,  n e b o  
z a b e z p e è e n í m  
sladkostí a drobných 
d á r k ù  p r o  d ì t i :  
Moravské sklárny 
Kvìtná  pí. Jano-
šíková, Santra Strání - 
I n g .  B a r t o ò ,  
Myslivecké sdružení 
Javor ina ,  Jednota  
S t r á n í ,  L é k á r n a  
-  p í .  To m a n o v á ,  
Popelka Jan (Krehák), 
Vintr Václav, Gurièa Josef, Žajgla Pavel. V neposlední øadì 
finanènì podpoøil tuto akci Obecní úøad ve Strání. 

Vážíme si všech dárkù, ochotných dobrovolníkù, kteøí 
vìnovali dìtem celou sobotu. Dìkujeme za radost, za veselé 
dìti, které prožily den v lese, v naší pøírodì se svými blízkými.

D. Starobová

SPOKOS uspìl s projekty

SPOKOS nabídl pomocnou ruku kulturním složkám v 
obci, které si skrze tuto spoleènost mohly podat žádosti o 
poskytnutí grantu. 

Této možnosti využilo pìt kulturních složek a i když 
jsme nìkteré projekty tvoøili na poslední chvíli, stálo to za to.

 Uherskohradiš�ská NADACE Dìti-Kultura-Sport nám 
v nedìli 28. 5. 2006 pøi slavnostním odpoledni v sále Reduty v 
Uh. Hradišti pøedala celkem 70 000,- Kè. A kdo byli ti š�astnì 
obdarovaní? 

Kapela Žajglovka na projekt s názvem: Zvuková 
aparatura obdržela 10 000,- Kè. Divadelní soubor K. Hõgera    
na Nákup materiálu na výrobu kulis dostal 15 000,- Kè. 
CM a FS Huslièky na Krojové vybavení dostala 15 000,- Kè. 
CM Strýci na Zakoupení krojového vybavení dostala 15 000,- 
Kè a DH Javorinka taktéž na Krojové vybavení obdržela          
15 000,- Kè. 

Myslím, že Nadace Dìti-Kultura-Sport posunula rozvoj 
naší kultury zas o krùèek dopøedu. Dìkujeme. Všem obdaro-
vaným pøejeme, a� se získanými prostøedky co nejlépe naloží.

B. Kubíèková

Podìkování

Dìkujeme organizátorùm Pochodu rodièù s dìtmi a 
Výletu do pohádky, kteøí pøipravují pro naše dìti k jejich 
svátku bohaté a zajímavé programy, a že i pøes nepøíznivé 
poèasí dokázali zajistit vystoupení a ukázky pohádkových 
bytostí i v nepøíznivých pøírodních podmínkách v prostoru 
chaty ,,Šajba“ nebo náhradního pohádkového výletu na 
námìstí U Zámeèku. 

Svým úsilím udìlali našim dìtem k jejich svátku 
velkou radost.

Dìkujeme.
A. Zámeèník

Dùležité upozornìní
Žádáme obèany, aby nenoslili vìci do charitní sbírky 

na dìtské støedisko ve Kvìtné mimo vyhlášenou dobu! 
Dìkujeme.



Tipy na prázdniny a dovolenou...

Víte, že...

Beletrie
Javoøická, V. Prstýnek
Denker, H. Experiment
Cook, R. Únosné riziko
Hessová, A. Neposkvrnìné poèetí
García, G. Všechna špína svìta
Pacner, K. Vyzvìdaèky pod rudou
McClure, K. Experiment
Kurthy, I. Haló, tady Miriam
Stínil, L. Duhová touha
Evanovich, I. Dvakrát øež, jednou mìø
Abrahamová, J. Slepý dùm
Kessler, L. Ïáblùv pancíø 

Nauèná literatura

Šmolka, P. 100+1 návodù jak pøežít lásku
Škorpil, T. Torino 2006
Chodilová, E. Brno
Matìjèek, Z. Prvních 6 let ve vývoji dítìte
Jablonská, E. Dárkové kytice

Pro chovatele a tvoøivé

Hollmann, P. Mùj zakrslý králík a já
Wegler, M. Mùj køeèek a já

Pro dìti
Bøezinová, I. Blonïatá Kerolajn
Holmberg, A. Detektiv Sventon
Lanczová, L. Zlodìjka snù
Baxter, N. Pohádky o zvíøátkách

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

l máme novì upraveny ceny za Internet (12 Kè/hod)

l se pøipravuje mapa Strání

l v infocentru zakoupíte rovnìž turistické i cykloturistické 
mapy širokého okolí

l infocentrum nabízí širokou škálu grafických služeb: 
výroba pozvánek, vizitek, plakátkù

l máte možnost prohlédnout si programy kin, divadel a 
pozvánky rùzných kulturních akcí v regionu

l nabízíme i hudební nosièe (Javorinka, Straòanka, Strýci, 
Vlasta Grycová)

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

L. Koláøová, B. Kubíèková

Straòanský slavíèek

Základní škola a Spoleènost pro kulturu obce Strání 
uspoøádaly v nedìli 7. kvìtna 2006 dìtskou pìveckou soutìž 
Straòanský slavíèek.  Výkony sedmnácti zpìváèkù bedlivì 
sledovala odborná porota, které pøedsedala paní Vlasta 
Grycová. Celou soutìž doprovázela cimbálová muzika Strýci, 
které patøí velké podìkování a obdiv za profesionální pøístup ke 
zpìváèkùm na všech  zkouškách a pochopitelnì v nedìlním 
soutìžním odpoledni. 

Vy, kteøí jste si udìlali èas a pøišli naše dìti povzbudit, 
jste urèitì nelitovali. Vidìt a slyšet tolik velmi dobrých až 
excelentních pìveckých výkonù se nepodaøí každý den. 

Mezi jednotlivými kategoriemi  pøedvedly své nové 
programy dìtské národopisné soubory STRAÒÁNEK (vedoucí 
p.uè.Marie Janovská a  p.uè.Jarmila Homolová - MŠ Strání)  a 
JAVORINKA ( vedoucí p.uè. Jana Bruštíková z MŠ Korytná a 
Mgr.Irena Michalèíková - ZŠ Strání) . Obì vystoupení 
doprovodila opìt zcela bezchybnì CM Strýci. 

Nìkolikanásobné vítìzky okresní soutìže Zazpívej 
slavíèku Barbora Popelková a Alena Mimochodková svým 
nádherným zpìvem ukázaly zaèínajícím zpìváèkùm správnou 
cestu v této oblasti.Celou soutìž vtipnì provázela moderátorská 
dvojice našich žaèek z devátých tøíd Lucie Fišerová a Kamila 
Gratclová.

 A jak slavíèek dopadl?

Kategorie MŠ :
1.Josef Zámeèník
2.Dan Zámeèník
2.Markéta Jachníková
3.Ráchel Jankových

Kategorie 7 -  9 let :
1.Denisa Bortlová
2.Adam Bruštík
3.David Bruštík

Kategorie 9 - 12 let :
1.Klaudie Èaòová
2.Anna Voglová
3.Martina Zámeèníková
3.Antonín Bruštík

Již nyní se mùžeme tìšit na další roèník Straòanského 
slavíèka.

I. Michalèíková
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Pøi pøíležitosti 120. výroèí divadelního souboru Karla Högera, 
80. výroèí dechové hudby Straòanka, 

30. výroèí Základní školy a 
15. výroèí vzájemné spolupráce mezi obcemi Strání a Euratsfeld (Rakousko), 

se koná ve dnech 23. - 25. èervna 2006

5. DEN OBCE STRÁNÍ

Pátek 23. èervna:

Zámeèek - sál: 17:00 Rodné Strání v obrazech - slavnostní zahájení vernisáže obrazù 
p. Dr. Stanislava Knotka pøi pøíležitosti životního jubilea
úèinkují Tamburáši

Sobota 24. èervna:

Nám. U Zámeèku: 15:00 Vystoupení ZŠ Strání - mažoretky, moderní tance aj.

16:00 Divadelní soubor K. Högera - scénka

16:20 Rodinná muzika z Euratsfeldu - "Baumis"

16:40 Divadelní soubor K. Högera - ukázka z divadelní hry

17:00 Soubor Svatý pluk, Uherské Hradištì

18:00 Malá dechová hudba Euratsfeld - "Tanzlmusic"

19:00 Taneèní zábava - DH Javorinka, DJ "Kofi", hosté z Euratsfeldu

24:00 Ukonèení zábavy

Výstava fotografií a obrazù od 15:00 do 19:00 hod. na sále na Zámeèku

Nedìle 25. èervna:

Nám. U Zámeèku:   9:45 Sraz úèastníkù prùvodu u obecního úøadu

10:00 Slavnostní mše svatá na Námìstí u Zámeèku

Nám. U Zámeèku: 14:45 Mažoretky, ZŠ Strání

15:00 DH Straòanka

15:30 Folklorní soubor Javorinka a CM Huslièky - ocenìní pro  ZŠ Strání 

pøedávají zástupci obce

16:15 Divadelní soubor K. Högera - ocenìní - pøedávají zástupci obce

16:30 Vystoupení Euratsfeld  Baumis a Tanzlmusic - ocenìní partnerství -  

starostové obou obcí, zasazení stromu pøátelství v parku na námìstí

17:00 DH Straòanka - ocenìní pøedávají zástupci obce

18:30 Taneèní zábava - hraje DH Straòanka a disko - Jan Zámeèník

24:00 Ukonèení zábavy

Výstava fotografií a obrazù od 15:00 do 19:00 hod. na sále na Zámeèku

Obèerstvení zajištìno. Vstupné zdarma!
Jste srdeènì zváni!

Organizaèní výbor 5. Dne obce
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Kdo je to Svatý Pluk?

V sobotu 24. èervna 2006, v rámci programu Dne obce 
vystoupí uherskohradiš�ský Svatý Pluk. Abychom vìdìli kdo 
a co nás èeká, pøináším malou prezentaci.

Rockový sbor Svatý Pluk byl založen v roce 1995 
z podnìtu studentù Gymnázia v Uherském Hradišti jako recese 
na tamìjší dlouho trvající sbor Svatopluk, který zpívá skladby 
klasického charakteru. Sbormistrem se stal Jan Gajdošík, 
uèitel hudební nauky a korepetitor na Základní umìlecké škole 
a Gymnáziu v Uherském Hradišti.

V souèasné dobì tvoøí sbor asi 40 nadšencù, vèetnì 
samotného „Otce Pluka“ Jana Gajdošíka. Jejich repertoár èítá 
pøes 170 hitù z let šedesátých a sedmdesátých. Základnou sboru 
je Gymnázium v Uherském Hradišti, kde sbor vznikl a dodnes 
pravidelnì dvakrát týdnì zkouší.

V roce 1999 natoèil Svatý Pluk své první CD s názvem 
„Jsme napùl dìti“. O tøi roky pozdìji pokøtili své druhé CD 
s názvem „Come Together“, kde jsou nahrané písnièky od kapel 
Rolling Stones, The Beatles, Led Zeppelin, Pink Floyd aj.

V èervnu 2003 pøedstavil sbor svým posluchaèùm tøetí 
CD „Rockové koledy“. V roce 2005 oslavil Svatý Pluk 10 let 
a pøi této pøíležitosti vydal první DVD. Jako kmotøi a gratulanti 
souèasnì se zde pøedstavili Kamil Støihavka a 4TET s Jiøím 
Kornem. Ale to nejsou jediná slavná jména, která se 
v souvislosti se Svatým Plukem vyskytují. Jen pro ilustraci, 
Svatý Pluk se jako „pøedskokan“ úèastnil koncertù skupiny 
Kabát a v únoru 2006 se Svatý Pluk úspìšnì pøedstavil jako 
jediný „pøedskokan“ svìtové hard rockové kapely Deep Purple 
na jejich koncertech v Brnì a Liberci.

Myslím, že se máme na co tìšit! Takže nezapomeòte, 
sobota 24. 6. v 17 hodin na Námìstí U Zámeèku.

Z dostupných materiálù zpracovala B. Kubíèková

Sružení výtvarných umìlcù Moravsko-slovenského 
pomezí a obec Strání vás zvou na výstavu

„Stanislav Knotek 
- rodné Strání v obrazech“

Výstava se koná u pøíležitosti jeho životního jubilea a 
Dnù obce Strání. Vernisáž probìhne v pátek 23. 6. 2006 v 17h 
na Zámeèku ve Strání. Úvodní slovo pronese: PeadDr. Oldøich 
Páleníèek, k dobré náladì zahrají TAMBURÁŠI. Výstava bude 
veøejnosti pøístupná do nedìle 25. 6. 2006 do 19 hod. 

Pøinášíme malé seznámení a panem Stanislavem 
Knotkem.

Rodák ze Strání, malíø a grafik, èlen sdružení výtvarných 
umìlcù moravsko-slovenského pomezí.

Žije a tvoøí ve Strání na uherskobrodsku. To co nejvíce 
ovlivòuje jeho tvorbu je krajina Bílých Karpat, život lidí na 
moravsko-slovenském pomezí a lidová kultura tohoto regionu.

Zde nalézá nepøeberné množství námìtù a nevyèerpa-
telný zdroj inspirace pro malíøské a grafické ztvárnìní pøírody, 
lidové architektury i života lidí. Jeho expresivnì romantické 
krajiny a vesnická zákoutí z moravsko-slovenských kopanic, 
Lopeníka a Strání zachycují v úsporných tvarech a strukturách 
drsnou poezii tohoto pohranièního kraje. Každé jeho dílo je 
výsledkem dùkladné znalosti malovaného objektu a pøevážnì 
lyrickým pøebásnìním skuteènosti, tak jak ji sám cítí a prožívá. 
Pøíklon k impresionistickému pojetí krajiny mu umožòuje 
udržet charakteristickou a poetickou tváø každého místa a 
zároveò vyvolat estetické emoce, které jsou dùležitým èinitelem 
každého obrazu. Ústøedním motivem jeho tvorby je snaha 
hledat a nalézat souzvuk mezi pøírodou a èlovìkem, mezi 
formou a obsahem, mezi vnìjším projevem a vnitøním 
prožitkem.

Celkovým pojetím pak pøímo vyvolává u èlovìka vnitøní 
klid a v tak neklidné dobì, uchovává stálost základních 
duchovních a estetických hodnot.

Stanislav Knotek se svou tvorbou zaøadil mezi 
výtvarníky, kteøí obhajují krásu pøírody a dávají nám nový, 
poetický pohled na krajinu Bílých Karpat a východní èást 
moravsko-slovenského pomezí.

Gratulace mladým zdravotníkùm!

Hlídka mladých zdravotníkù: Ingrid Straussová, Silvie 
Nuzíková, Simona Kolajová, Denisa Popelková, Simona 
Gabrhelová a Barbora Jurtíková obsadila na Okresní soutìži 
Hlídek mladých zdravotníkù v Uh. Hradišti 1. místo. Všem 
dìvèatùm gratulujeme a pøejeme hodnì úspìchù nejen pøi 
podávání první pomoci.

V. Kubíèková
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SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ÈECHÙ A SLOVÁKÙ
VELKÁ JAVOØINA 30. 7. 2006

Program bude probíhat od 9:30 hod do 16:00 hod

Na hlavním pódiu vystoupí: DH Javorinka ze Strání, dìtský FS Krajòanèek z Krajného, FS Pentla 
z Boršic, folková skupina Slnieèko z Pieš�an, soubor moderního tance Aura z Trenèína, FS Svìtlovan 
z Bojkovic, FS Slneènica z Pieš�an, FS Skalièan z Bojkovic, mužský a ženský pìvecký sbor, 
CM Burèáci a chasa z Míkovic, country skupina Dostavník z Bánovec nad Bebravou

Na malém pódiu úèinkují: Dychová hudba Borovienka z Lanèára a Tamburáši ze Strání

! Pobìží se XIII. roèník Behu bratstva na Velkou Javoøinu
! Skauti z Nového Mesta nad Váhom a z DDM Uherský Brod pøipravili pro dìti soutìže a hry na celý den
! Pøíjezd z èeské strany na Velkou Javoøinu je umožnìn os. automobilem pouze  po Kamennou búdu, dále je 

možno pokraèovat pìšky nebo na kole
! Další informace na www.velkajavorina.com

Organizaèní výbor Javoøinských slavností

Odjezdy autobusù ze Strání
Celkem bude na slavnosti pøipraveno 6 autobusù (z Uh. Hradištì, Uh. Brod, Luhaèovic), které pojedou pøes Strání 

v èasovém rozmezí 8:15 hod. až 8:30 hod.
V záloze bude pøípraven 1 autobus pøímo ve Strání (odjezd 8:30), který pojede pouze v pøípadì potøeby zvýšeného 

poètu úèastníkù oslav. Doporuèujeme pøijít na zastávky ÈSAD v obci v pøedstihu a nenechávat odjezd na poslední chvíli.
Èasové odjezdy z jednotlivých obcí závisí od poètu cestujících. Autobusy budou oznaèeny symbolem Javoøina 2006. 

Doprava na Javoøinské slavnosti je zdarma. Nezapomeòte sebou platné osobní doklady (pas nebo OP) 

Za pøípravný výbor Javoøinských slavností
A. Zámeèník, starosta obce Strání

TAMBURÁŠI slaví kulatiny

V letošním roce dovrší souèet let devíti èlenù souboru 
TAMBURÁŠI úctyhodného èísla „700“. Založení tohoto 
uskupení má na svìdomí Slávek Tanner a na jeho èinnosti se v 
souèastné dobì nejvìtší mírou podílí Stanislav Knotek.

Pøejeme všem ze srdce hodnì zdraví a duševní pohody. 
Pøejeme také, aby jim vzájemné pøátelství bez rozdílu vìku, 
trvalo i nadále. Od prvního vystoupení pøed ètyømi roky je toto 
pøátelství propojeno od slovenských Šancù pøes Kvìtnou až po 
konec Strání - a to doslova. 

Bylo uskuteènìno, pro potìšení spoluobèanù jak v naší 
obci tak v Uherském Brodì i Nezdenicích nìkolik úspìšných 
vystoupení. 

Dík patøí panu starostovi, že souboru umožòuje dopravu, 
jedná-li se o vzdálenìjší místo.

Jejich dnes již témìø zapomenuté „muzicírování“ na 
mandolíny, bendža a kytaru je vzpomínkou asi jen té starší 
generace, ale ovace, kterých se jim dostává pøi vystoupení na 
„Javorinských slavnostech“ Èechù a Slovákù každého roku 
dokazují, že i mladí lidé se dovedou nadchnout pro písnì, které 
každému zapadnou do srdce.

A proto pøes všechny trampoty, problémy a neduhy, které 
pøináší stáøí, HRAJTE DÁL!

vaši pøíznivci

Obvazy pro malomocné

Již témìø pøed rokem jsem vyzývala zruèné ženy 
pletaøky, aby pomohly s pletením, pøesnìji háèkováním, obvazù 
pro malomocné. Našlo se jich nìkolik a právì jim patøí tato 
slova díku. Dìkuji jménem pana Dr. Riedla z Kunovic, který má 
na starosti distribuci obvazù na konkrétní místa, paní 
L. Benešíkové, L. Pavlušové, A. Guryèové, M. Tinkové, 
M. Benešíkové, M. Jachníkové, J. Krasnecové, V. Janovské, 
R. Konèitíkové a pokud jsem na nìkoho zapomnìla tak i jim, 
za obìtavou a velmi prospìšnou práci, kterou tímto odvedly. 
Obinadla Vámi upletené se dostaly pøímo do Kalkaty k øádu 
Matky Terezy a tam slouží malomocným k utišení jejich 
bolestí. Pan Dr. Riedl píše „ Kdo udìlá radost druhým, 
obdarovává sám sebe. Svými skutky jste vydali svìdectví-
pøinášíte malomocným nadìji. Jste hrdinové všedního dne! 
Srdeènì a upøímnì s pozdravem i podìkováním z Oblastní 
charity v Uh. Hradišti B.Riedl“

Pro ty, kteøí by se ještì do našeho projektu chtìli zapojit, 
pøinášíme znovu návod na háèkování obinadel. Na vámi uhá-
èkovaná obinadla èekáme v Infocentru na Zámeèku ve Strání. 
Pøidejte se! Tajemství štìstí netkví ve vlastnìní, ale v dávání.

Návod na zhotovení obvazù pro malomocné

Materiál: bílá nebo svìtlá vlna Snìhurka

Jehlice: è. 2,5

Rozmìry: úzké obvazy- 1.øada 25 ok vèetnì krajových, 
všechny øady hladce, délka 275 vroubkù; široké obvazy  1. øada 
30ok vèetnì krajových, délka jako u úzkých.

B. Kubíèková
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úpravy. Problém je i v sypání nevhodných materiálù na cesty Naši pøedkové nám zanechali krajinu ve velmi dobrém 
(kusy betonu, asfaltu, vìtších kamenù aj.). Dochází pak k stavu. V této krajinì mìli svá políèka, žili tady a mìli k ní dobrý 
poškozování pneumatik, drucání. Po cestách taky èasto teèe vztah. Nevadil jim osamìlý strom na jejich pozemku. Nechali 
voda, ta splachuje rùznorodý materiál do polí a z nich pak rùst duby, plané hrušnì, vysazovali lípy aj. Vìdìli, že stromy 
odplavuje pùdu. Strouhy na odtok vody dnes nikdo neèistí mají velký vliv na vzhled krajiny, poskytují stín v parném létì. 
jakoby nikomu nepatøily.Odsávají pøebyteènou vodu, èistí vzduch a zabraòují erozím 

pùdy. Na vhodné místì rostlé stromy mìli v úctì a chránili je Na ošklivé zaplevelené místo vysadíte napø. lípu a ještì 
pøed poškozením. Díky tomu se zachovaly tyto staleté stromy, než staèí vyrùst, hned ji nìkdo oøeže a oláme vìtve kvùli 
jako pøírodní památky a každá obec je na nì náležitì pyšná. kvìtùm. Pøitom by si je mohl natrhat na místì, aniž by strom 

poškodil. Z takového stromu se pak stává mrzák. Dìlá to nìkdo 
nevìdomostí?

V souèasnosti jsou i vìci pozitivní. Zatravnìním svahù 
kolem obce vznikly stále zelené plochy a to pøispìlo k lepšímu 
vzhledu celého Strání. Byly vysázeny stromy v krajinì i v obci. 
Nestaèí mít jen úpravu kolem domù, celé okolí je naší vizitkou. 
Pokud pojedeme smìrem na Lopeník, podobné nešvary jaké 
jsou u nás neuvidíme. Nebo navštívíme-li Vysoèinu taky na nás 
udìlá velmi dobrý dojem svou upraveností.

Èasto spatøíme v televizi èi osobnì krajiny v cizinì a 
urèitì se nám líbí jak jsou èisté a neznièené. Okolí Strání je èasto 

Naši pøedkové zkušeností vìdìli, kudy odvést to, co na návštìvníky velmi zapùsobí. Naštìstí nevidí zblízka, 
pøebyteènou vodu, aby za deš�ù tolik neškodila. Sloužila k tomu co máme za humny.
celá sí� dùmyslných vodnic. Vìdìli taky, že v blízkosti svého Nebuïme proto lhostejní, staèí trochu dobré vùle. Stav 
pole, nesmí nechat rùst obrovský plevel, který by je zamoøoval. krajiny o nás hodnì vypovídá. Snažme se jí proto alespoò 
Byli dobrými hospodáøi v lese a vìdìli, že nemá být jen èásteènì navrátit pestrost a malebnost, jakou kdysi mìla.
ekonomicky  výnosný. Proto nám po nich zùstali lesy, které 

Netolerujme chování bezohledných jedincù a veïme ke 
zadržovaly vodu a kam taky bylo radost vyjít si na procházku. 

správnému jednání pøíkladem i  mládež. Važme si toho, že 
Lesy taktéž tvoøí významnì ráz krajiny, chovali se proto ve své 

žijeme v chránìné krajinné oblasti a podle toho se taky 
èinnosti citlivì.

chovejme.
To platilo do let padesátých, kdy násilnou kolektivizací 

Nemáme ani právo promarnit toto dìdictví.
bylo všechno pøerušeno. Došlo k hrubým zásahùm do krajiny. 

O. VintrVelké množství osamìlých stromù bylo vytrháno buldozery. 
Údajnì vadily leteckým postøikùm polí. Vodnice byly rozorány. 
Byly rozorány i louky na svazích, aby se fiktivnì zvýšily 
hektarové výnosy. Tím docházelo ke znaèné erozi pùdy. Pole 
byla bièována velkým množstvím umìlých hnojiv. Z pøírody se 
pomalu vytrácel život. Znemožòoval se chov hospodáøských 
zvíøat jednotlivcùm. S jejich pomocí byly døíve udržovány 
neobdìlávané plochy proti rùstu plevelù. Nastalo drancování 
lesù.

Lidem byl vnucen jiný zpùsob života, na který si 
postupnì zvykli. Dobrý vztah ke krajinì se u znaèné èásti 
vytratil. Hlavnì ve Strání není dobrý. Je to patrné, když pùjdete 
kolem statku zadem. Dvoumetrový plevel kolem cesty i potoka 
zarostlé hromady. Odhozené PET láhve. Za plot do statku se 
radìji nedívejte, není to vábný pohled. A to tam kdysi byla 
upravená políèka, na kterých se velmi daøilo zeleninì. Je to 
typická ukázka, jak se chovají špatní hospodáøi bez vztahu k 
pùdì a krajinì.

Podobné nešvary, tìm kolem statku, jsou vidìt i jinde v 
naší obci. Rùzné odpady se jednoduše vysypou do køoví èi k 
potoku a bývá to smìs plastù, skla èi zbytkù stavebních 
materiálù. I když to dìlají jen jednotlivci, taková hromada tam 
pak straší po léta. Pøitom by staèilo, kdyby se odpady dávali tam, 
kam patøí, a kdyby v tìsné blízkosti svého pole dvakrát do roka, 
každý posekal plevel. Velký problém jsou neobdìlávaná pole. 
Øešení již bylo nabídnuto v podobì výmìny, za úèelem slouèení 
pozemkù a umožnìno efektivnì hospodaøit tìm, kteøí o to mají 
zájem. Nebylo však podpoøeno dostateèným poètem obèanù. 
Pøitom mohli být provedeny a dotovány i protipovodòové 

KRAJINA KOLEM NÁS

Vážení spoluobèané,

rád bych Vám alespoò 
touto cestou podìkoval za 
Váš hlas pro kandidáty 
KDU-ÈSL ve volbách do 
Poslanecké snìmovny 
Parlamentu ÈR. Jsem hrdý 
na to, jak velké podpory se 
KDU-ÈSL v mojí rodné 
obci dostalo. Já osobnì i 
zvolení lidoveètí poslanci 
Michaela Šojdrová a 
Ludvík Hovorka si Vaší 
podpory velmi vážíme a 
ujiš�ujeme Vás, že i 
nadále budeme v rámci 
svých možností podporovat rozvoj a aktivity naší obce. 

DÌKUJEME VÁM! 

Za Místní organizaci KDU-ÈSL Strání-Kvìtná

Ondøej Benešík
krajský zastupitel a kandidát do poslanecké snìmovny 
za KDU-ÈSL  
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Hudeèka a pedagogové JAMU v Brnì. Mezi úèinkujícími se Stejnì jako v loòském roce poøádal senátor Josef Vaculík 
objevil také mladý nadìjný houslista Marco Èaòo ze Strání.   v týdnu po Velikonocích sérii benefièních koncertù s názvem 

Srdce na dlani. Série ètyø koncertù byla zahájena 18. 4. v Senátu Žák osmé tøídy navštìvuje od sedmi let ZUŠ v Uherském 
PÈR a byla ukonèena 23. 4. v Salla Terrenì na zámku v Brodì obor housle a od desíti let ZUŠ Uherské Hradištì obor 
Buchlovicích. Na koncertech vystoupili mladí interpreti z sólový zpìv. V deseti letech se zúèastnil Celostátní pøehlídky 
Moravy, absolventi Letních houslových kurzù Václava dìtských zpìváèkù lidových písní poøádané pod patronací 

Petera Dvorského, kde se umístil mezi deseti nejlepšími.Ve 
dvanácti letech získal 1. místo v krajském kole soutìže ZUŠ v 
sólovém zpìvu. Od tøinácti  let dojíždí na pravidelné konzultace 
na Konzervatoø Brno k  profesorce Alenì Èechové. V roce 2005 
získal èestné uznání v houslové soutìži Josefa Muziky v Nové 
Pace a èestné uznání v ústøedním kole Národní soutìže ZUŠ ve 
høe na housle. V témže roce se zúèastnil letních houslových 
kurzù Václava Hudeèka v Luhaèovicích.  V letošním roce se 
zúèastnil Kociánovi houslové soutìže v Ústí nad Orlicí a 
houslové soutìže TALENTY PRE EURÓPU v Dolnom Kubínì.

Kristina Fialová, Marek Blaha, Jan Maceèek a Marco 
Èaòo spolu s Libuší a Radimem Panèochovými uvedli 
na koncertech díla E. Laly,  J. Masseneta, N. W. Gade, 
F. Kreislera, V. Trojana, O. Ševèíka, J. S. Bacha,  
H. Vieuxtempse, A. Piazzolly a B. Smetany. Výtìžek tìchto 
koncertù byl vìnován na vybavení mobilní hospicové jednotky 
pro Oblastní charitu v Uherském Hradišti. 

J. Váverková, asistentka senátora Josef Vaculíka

Marco Èaòo zahrál na benefièních koncertech senátora Josefa Vaculíka

v roce 1948 za dodnes nevyjasnìných okolností k jeho V polovinì kvìtna CM Strýci úspìšnì reprezentovala 
osudnému pádu z okna koupelny na vnitøní nádvoøí paláce. náš folklor na mezinárodním zasedání Klubu generálních 

øeditelù celních správ, který se konal v budovì Ministerstva 
zahranièí ÈR v Èernínském paláci v Praze. Dané akce se 
zúèastnilo 25 delegací z celé Evropy, nechybìly èlenové 
Evropské komise      z Bruselu. Doprovodný program zasedání 
zajiš�ovala místní swingová kapela a cimbálová muzika Strýci, 
která sklidila velký úspìch nejen z øad mezinárodních delegací, 
ale hlavnì od zástupcù pùsobících v Evropské komisi èi 
parlamentu. Pøíkladem byly jejich dìkovné dopisy èi pøípadná 
pozvánka do Bruselu na reprezentaci èeské kultury.

Rád bych pøipomnìl pár historických údajù o 
Èernínském paláci. V pováleèných letech zde žil ministr 
zahranièních vìcí Jan Masaryk, syn prvního èeskoslovenského 
prezidenta Tomáše G. Masaryka. V Masarykovì bytì také došlo 

Reprezentaèní prostory Èernínského paláce jsou místem 
významných jednání, slouží pro potøeby rùzných konferencí a 
zasedání. Není náhodou, že právì zde byla poèátkem 
devadesátých let rozpuštìna Varšavská smlouva. Èernínský 
palác navštìvuje øada hlav státù, ministrù zahranièí a dalších 
významných osobností z celého svìta. Své kanceláøe zde mìli 
všichni èeskoslovenští ministøi zahranièí a v této tradici 
pokraèují i ministøi zahranièních vìcí Èeské republiky.

Doufám, že takových setkání na podobných místech 
bude více, a že se náš folklor bude šíøit dál a dál za hranice 
našeho regionu a to nejenom v podání cimbálové muziky.

 R. Bruštík

CM Strýci v Èernínském paláci
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Pùjèit si peníze je nyní jednoduché!
Britská  spoleènost  se 120letou  tradicí 
vám nabízí krátkodobé pùjèky                  
k jakémukoli  úèelu do 50 000 Kè!

splácíte pevnì stanovené èástky
nepotøebujete žádného ruèitele
hotovost obdržíte maximálnì    
do dvou dnù

!

!

!

Kontaktujte našeho obchodního zástupce:

Ivana Konèitíková

Telefon: 572695257

Mobil:    777209238

Máte se na koho obrátit

Jen do 30. 6. 2006 platí u pojiš�ovny 
Generali sleva 20% na pojištìní rodinného 
domu a domácnosti. Navíc mùžete získat bonus 
až 30 % za bezškodní prùbìh (za 6 let bez 
pojistné události).

Rodinný dùm v hodnotì 2 000 000 Kè
- bìžné roèní pojistné 1800 Kè
- po slevì 20 % roèní pojistné 1440 Kè
- po 6-ti letech bez poj. události už jen 1058 Kè

Domácnost v hodnotì 500 000 Kè
-  bìžné roèní pojistné 650 Kè (bez odcizení)
-  po slevì 20% roèní pojistné 520 Kè
-  po 6-ti letech bez poj. události už jen 382 Kè

Další výhody:  
- pojištìní bez spoluúèasti
-  rychlé vyøízení škod po telefonu
- možnost pøipojištìní dalších spec. rizik

Využijte možnosti pojistit vaši nemovitost za stávajících 
velmi výhodných podmínek! Kontaktujte vaše pojiš�ovací 
poradce:

Marie Miklášová Dagmar Parmová
U Zámeèku 55 Nám.Pát.St.Spáèila 19
687 65 Strání 687 65 Strání
Tel: 572 695 272 Tel: 777 622 928
       731 472 972
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Podìkování
Rodina Pavlušova dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s panem Petrem Pavlušem a doprovodili 
ho na jeho poslední cestì. Dìkujeme za upøímné 
projevy soustrasti všem, i tìm kteøí se nemohli 
pohøbu zúèastnit. Velký dík patøí roèníku 1966 

a kamarádùm muzikantùm. Za slova útìchy 
dìkujeme otci Hrudíkovi a otci Nuzíkovi.

Podìkování
 Pozùstalá rodina dìkuje kolegùm, roèníku 
a všem, kteøí doprovodili na poslední cestì 

pana Josefa Popelku. Rovnìž dìkuje za projevy 
soustrasti a kvìtinové dary. Podìkování za slova 

útìchy patøí i otci P. Hrudíkovi, 
otci P. Nuzíkovi a MUDr. Konèitíkové.

Podìkování
 Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì paní Marii Horòáèkovou. 
Rovnìž dìkujeme za kvìtinové dary a projevy 

soustrasti. Zvláštní podìkování patøí duchovnímu 
otci P. Janu Hrudíkovi a MUDr. Tomeèkovi.

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: 10. srpna 2006

Zpravodaj
obce Strání

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

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

kontakt:  +420 604 471 477rb.best@centrum.cz, "Poèítaè je mùj nejlepší kamarád..."

- pøipojení k internetu (ADSL, Wi-Fi)

- zpracování dat, poskytování software
- kurzy, školení, lektorská èinnost
- prodej poèítaèù, notebookù, pøíslušenství a periferií   
   (elektonický obchod, doprava zboží až domù)

Prodám RD. 
Informace na tel. è. 731 822 219

Prodám RD, Trávníky èp. 586 ve Kvìtné.
Informace na tel. è. 607 589 207, 

+421 387 600 687

Firma z Nového Mesta nad Váhom nabízí 
opravu kožené obuvi a kožených výrobkù.

Vìci na opravu mùžete nosit k p. Miroslavu 
Podolanovi, Sídlištì 577, 687 66 Strání  Kvìtná, 

každé úterý od 10:00 hod. - 18:00 hod.

Koupím staré fotografie a pohlednice 
Strání a Kvìtné. Dobøe zaplatím. 
Tel: 572570747 mobil 605 525149 
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