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1.- 2. kvìtna probìhla akce UHERSKOBRODSKO 1945 Nejvìtší dík patøí samozøejmì všem starostùm obcí, kteøí 
poøádaná k 64. výroèí osvobození regionu. se  podíleli, Policii ÈR, zdravotníkùm, hasièùm, panu Rigovi 

z ovèárny, firmì Zelený vrch s.r.o.  a  hlavnì všem sponzorùm 
a všem, kteøí pomohli.

Podìkování patøí také všem divákùm, kteøí mìli 
trpìlivost, nebo� „ukázka“ zaèala pozdìji než bylo v plánu, ale 
v takovém mìøítku nelze vše dìlat na povel, jako ve skuteèné 
vojnì.

V pátek 1. kvìtna probìhla krátká bojová ukázka 
na námìstí v Uherské Brodì, které se zúèastnilo 60 úèinkujících 
a  pøihlíželo asi 1500 divákù, ukázka mìla velký obdiv a ohlas 
u divákù i pamìtníkù. Jako host se zúèastnil opìt i vnuk 
rumunského generála, který velel rumunské armádì pøi 
osvobozování Uherskobrodska Gheorghe Radu Stanculescu.

Tìšíme se na další akci, pøi které plánujeme odhalení 
pomníku všem padlým vojákùm, kteøí nedobrovolnì zahynuli 
v dubnu 1945 v našem okolí.

Petr Mikláš, Dušan Uher, Ví�a Koneèný
Vojensko-historický Klub Divize Bílé Karpaty

V sobotu 2. na Korytòanských lùkách probìhla již 
3. rekonstrukce bitvy. Podívat se i pøes studený severní vítr 
pøišlo témìø 3 tisíce divákù, na rekonstrukci se podílelo 300 
uèinkujících s celé republiky i zahranièí a další stovka 
dobrovolníkù, bez kterých by takto technicky a hlavnì finanènì 
nároènou akci nebylo možné uspoøádat.

Vzpomínka na 2. svìtovou válku a osvobození

Zveme vás na

VIII. DEN OBCE
(první èást)

Netradiènì pojatý – sportovnì zábavný den

Sobota 27. èervna 2009 odpoledne
Rybník Žabka a blízké okolí

Odpoledne bude v režii letošních oslavencù:
- 115 let èinnosti letos slaví 

Sbor dobrovolných hasièù Strání a DH Javorinka
- kulatých 100 let mají naši 

divadelní ochotníci ze Strání

Co Vás èeká v progamu?
• 13:30 – 16:30 Dovádìní na lodích

Pøejezd lávky na kole pøes rybník
Hry a ukázky pro dìti a dospìlé

• 17:00 – 18:00 Ukázka divadelního souboru 
Muzikantské pásmo dechové hudby Javorinka

• Od 18:00 ÈERVNOVÁ NOC 
– taneèní zábava do ranních hodin
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dìti chtìjí být hasièi, dokonce i dìvèátka, „hasièky“. Protože Sdružení hasièù Èech, Moravy a Slezska vyhlásilo 
hasiè pomáhá, ochraòuje, zachraòuje životy a majetek. Musí být  soutìž „Požární ochrana oèima dìtí pro rok 2009“. Naše 
rozhodný, rychlý, šikovný, zdatný, silný atd.  je pro dìti mateøská škola se zapojila do soutìže v èásti výtvarné a to:
vzorem.- M1  mladší dìti do 5 let

Všechny své prožitky vyjádøily dìti výtvarnì - malovaly - M2  starší dìti   5 - 6 let
barvami, suchou køídou, tuší - velice peèlivì zdùraznily dìti Jejím cílem bylo zachytit a vyjádøit své prožitky 
5-6leté detaily hasièské techniky a hasièského auta, které mìly výtvarnì, zachycovat skuteènosti ze svého okolí a vyjádøit své 
možnost  si dùkladnì prohlédnout v hasièské zbrojnici. pøedstavy pomocí rùzných výtvarných dovedností - mít 

Pro dìti z MŠ Kvìtná byly  prožitky umocnìny jízdou povìdomí o dùležité práci hasièù, uvìdomovat si nebezpeèí, se 
„požárním autem“ ze Strání do Kvìtné.kterým se mùže dítì ve svém okolí setkat a mít povìdomí o tom, 

Vznikla výstavka výkresù pro základní kolo soutìže, jak se prakticky chránit, vìdìt, jak se nebezpeèí vyhnout, kam se 
prožitky - celá banka prožitkù, na které mùže p. uè. navázat v pøípadì potøeby obrátit o pomoc. 
v dalším vzdìláváním, v pùsobení na rozvoji osobnosti dìtí.Vytýèené obsahové zamìøení soutìže:

Touto cestou chceme podìkovat p. Petrovi Havlíkovi a ! vyjádøení poznatkù o pøíèinách požáru, pøíklady 
celému sdružení hasièù v obci za vzájemnou spolupráci, nedbalostního jednání a nepozornosti pøi manipulaci 
za pomoc pøi vzdìlávání dìtí, umožnìní exkurze a koneènì s ohnìm apod.
za pøislíbenou pomoc pøi aktivitì naší MŠ „Pochod rodièù ! pomoc hasièù pøi haváriích, nehodách, živelných 
s dìtmi“.pohromách a ochranì životního prostøedí

Dìkujeme.! zážitky ze zájmové, sportovní, výchovné èinnosti dìtí 
Dìti a kolektiv MŠ Strání a MŠ Kvìtná.se zamìøením na požární tématiku.

Další informace a oznámení z MŠ

Dìti a kolektiv zamìstnancù MŠ dìkují babièce Katušky 
Havlíkové - p. Bruštíkové, Strání 184, za vyprání dìtských 
rukávcù ke kroji. Maminka Havlíková vyprala chlapecké 
košilky. Babièce a mamince dìkujeme. 

Øeditelka MŠ oznamuje, že dne 30.5.2009 tj. v sobotu 
pøipravujeme XXVI. Pochod rodièù s dìtmi. Start v 9.00  10.30 
h. od Moravských skláren Kvìtná. Trasa vede lesem k nové 
chatì Šajba.

Tradiènì jsou pøipraveny dvì trasy: malá s úkoly 
a soutìžemi pro malé i velké, velká na Velkou Javoøinu.

Startovné dospìlí 20 Kè, dìti do 15 let zdarma. 

Všechny Vás srdeènì zveme.

V naší mateøské škole ve vzdìlávacím procesu Øeditelka MŠ dále oznamuje, že v obou MŠ sbíráme 
využíváme metody prožitkového uèení. Proto výtvarným víèka od PET  lahví. Prosíme rodièe, zapojte se do této akce. 
èinnostem pøedcházela exkurze v hasièské zbrojnici místních 
hasièù.

O prázdninách bude pøerušený provoz v MŠ a to 
v termínech:

od  20.7.2009  21.8.2009 tj  5 týdnù v obou MŠ.

Pan Petr Havlík provedl dìti a ukázkami doplnil svou 
pøednášku. Vyprávìní, pouèení, praktické ukázky byly pro dìti 
zajímavé a poutavé. Dìti se vrátily do MŠ nadšené, plné dojmù
 a zážitkù, nových vìdomostí a poznatkù.  Momentálnì všechny 

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Sebastián Christián Hadbavný, 

Nikola Tóthová, Zuzana a Matìj 
Ševèíkovi, Filip Flekaè, Matyáš Popelka, 
Nikola Vykoukalová 

Navždy nás opustili
Anna Pøikrylová, Marie Tinková, Magdaléna 

Zetková, Olga Kubíèková, Martina Šidlová

Hasièi oèima dìtí
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Na apríla, tedy 1. dubna, se vydal Mikroregion Bílé 
Karpaty na celodenní prezentaci do centra Prahy na 
Staromìstské námìstí do Infocentra CzechTourismu. Celá akce 
se uskuteènila „pod køídly“ Regionu Slovácko, který celkovì 
14tidenní akci zašti�oval.

Úspìch u turistù, ale i u pozvaných hostù, byl obrovský. 
Ze známých osobností se za námi pøišli podívat senátorka Jana 
Juøenèáková a ministr Cyril Svoboda. A kolik rodákù ze Strání 
i Kopanic se k nám v Praze pøihlásilo! I sousedé Slováci, kteøí se 
do Prahy vypravili na fotbal Èesko proti Slovensku, byli 

Naši kulturu a folklór nám pomohli pøedstavit CM Mladí spokojení, že vidí sousední region. Celá akce se uskuteènila 
Bruštíci a skupinka fašanèárù ze souboru Javorinka pøi ZŠ „pod køídly“ Regionu Slovácko, který celkovì 14tidenní akci 
Strání. Byla možnost ochutnat gurmánské speciality našeho zašti�oval. Dìkuji touto cestou Regionu Slovácko, obcím, 
regionu, jako jsou straòanské vdoleèky, lopenická slanina, dìtem, které nás úžasnì reprezentovali, a taky Radkovi 
dolnìmèanské klobásky, chleba se sádlem a cibulí Bruštíkovi a jeho pomocníkùm, kteøí si nad dìtmi vzali dozor 
a samozøejmì slivovice. Vojtìch Vráblík, starosta obce Lopeník, a bezvadnì je zorganizovali. Rozdali jsme stovky letáèkù 
zval na Lopenickou rozhlednu v kostýmu Bílého Karpata, o našem koutu republiky a cizincùm jsme ukázali, že Èesko není 
v kroji náš mikroregion prezentovali i starostové z Dolního pouze Praha a okolí, ale je zde spousta dalších krásných míst 
Nìmèí a Starého Hrozenkova a já ve starém ženském kroji k objevení. Prezentaèní výlet do Prahy se opravdu vydaøil.
za obec Strání. Aktivnì se do prezentace zapojili také starostové Barbora Kubíèková
obcí Strání, Bøezová a Horní Nìmèí. Dìkuji i jim za výpomoc.

Apríl v Praze

26. roèník, vìnovaný památce Miroslava Konèitíka

Sobota 30. kvìtna 2009

Start: 9:00 - 10:30 hod.
od Moravských skláren Kvìtná

Cíl - chata Šajba

Jsou pøipraveny dvì trasy:

MALÁ - s úkoly a soutìžemi pro malé i velké (cca 4 km)

VELKÁ - na Velkou Javoøinu - délka asi 10 km

V cíli na vás èeká pøíjemná atmosféra s country hudbou a opékáním špekáèkù.

Startovné: dospìlí 20 Kè, dìti do 15 let zdarma
Žádáme rodièe a dìti, aby neodhazovali papírky z cukrovinek po lese!!!

POCHOD 
RODIÈÙ S DÌTMI

POCHOD 
RODIÈÙ S DÌTMI
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Early English“ (HD) s využitím interaktivních zpùsobù Vernisáž prací žákù výtvarného oddìlení
výuky. Tato výuková metoda umožòuje pøi výuce Aj Ve ètvrtek byla slavnostní vernisáží zahájena 
zohlednit individuální nadání každého žáka a významnou výstava žákù výtvarného oddìlení ZUŠ Dolní Nìmèí 
mìrou pøispívá k celkové kvalitì výuky Aj na škole. v multifunkèním sále v ZŠ Strání. Probìhla za 
Výuka Aj v 1. a 2. roèníku dle projektu bude zahájena 1. 9. pøítomnosti PhDr. Jany Èivrné, zástupkynì pro ZUŠ 
2009 jako nepovinný pøedmìt. Na projektu pracuje  Dolní Nìmèí, Mgr. Ireny Michalèíkové, øeditelky ZŠ 
od 1. 1. 2009  projektový tým, který se bude podílet Strání, vedoucí uèitelky výtvarného oddìlení  oddìlení 

na jeho realizaci do 31. 12. 2011. Tento projekt je spolu-Mgr. Marty Macíèkové, dále žákù oddìlení, jejich rodièù a další 
financován Evropským sociálním fondem a státním rozpoètem veøejnosti. Po kulturním programu a proslovech si všichni 
Èeské republiky.s velkým zájmem prohlédli tvorbu všech 14ti žákù. práce jsou 

Pro úspìšnou realizaci projektu zejména pro rozšíøení inspirované obcí Strání a nejbližším okolí, proto nese název 
a zkvalitnìní výuky anglického jazyka je vytvoøení NAŠE  OBEC.
materiálních podmínek v rámci dovybavení školy. Tyto 
podmínky obnášejí: vybudování jedné jazykové uèebny, jejichž 
souèástí bude i interaktivní tabule a bude tak možné v hodinách 
anglického jazyka využívat interaktivních metod výuky.

 Všichni pøítomní byli pøekvapeni profesionální úrovní 
jednotlivých prací. V diskuzích se shodnì konstantovalo, že 
otevøení poboèky výtvarného oboru na naší škole bylo 
správným krokem. Je potìšitelné, že už dnes víme, že pro pøíští 
školní rok budou s nejvìtší pravdìpodobností otevøena dvì 

Vzhledem k výše uvedeným podmínkám probìhlo oddìlení výtvarného oboru, ale tentokrát již pod hlavièkou 
3. bøezna 2009 výbìrové øízení na dovybavení uèeben základní umìlecké školy Strání.
anglického jazyka. Pøedmìtem jednání byla dodávka a montáž 
vybavení jazykové uèebny a dodávka výpoèetní techniky pro 
administrativu. Vyhrála firma KLASSA plus, s.r.o., která splnila 
nejlépe požadavky. Smlouva s tímto dodavatelem byla 
podepsána 27. 3. 2009.

V souèasné dobì je v uèebnì vymìnìna elektroinstalace 
a jsou provedeny zednické a malíøské práce. Kompletní 
dokonèení prací vèetnì instalace nábytku a techniky je dle 
smlouvy naplánováno na 31. 5. 2009. Škola tímto získá 
modernì vybavenou uèebnu cizích jazykù.

 Pro vytvoøení lepších podmínek pro práci na projektu 
škola dále získá další poèítaèe, notebooky, tiskárnu a digitální 
fotoaparát. 

Více informací vztahujících se k tomuto projektu je 
možné najít na webových stránkách naší školy. Tyto stránky 
obsahují bližší informace o vzniku projektu, o projektovém 
týmu, obsahuje tiskové zprávy týkající se realizace projektu Irena Michalèíková
a fotogalerii ukázkových hodin výukovou metodou HD.

 Zdenka Davidová
Projekt Inovace a rozšíøení výuky anglického 
jazyka na ZŠ Strání

Náš projekt má název Inovace a rozšíøení výuky 
anglického jazyka na ZŠ Strání. Projekt je zamìøen na posílení 
atraktivnosti, rozšíøení a zvýšení kvality výuky anglického 
jazyka na ZŠ Strání zavedením výukové metody „ Helen Doron 

Zprávièky ze školy
 

Omluva

Redakèní rada zpravodaje se omlouvá autorce 
èlánku „Jedineèný veèer“, pojednávajícím o letošním 
Rodièovském plese, Kristýnì Juráskové, za neuvedení 
jejího jména u èlánku.
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Den Zemì III. roèník v SUDOKU

Ve dnech 20.4. - 24.4.2009 probìhl na naší škole „týDen Mìsíc bøezen byl pro mnohé žáky naší školy ve znamení 
Zemì“. Hlavní téma celého týdne byla voda v krajinì. èísel. Pro 44 dìti pøipravily paní uèitelky Alena Bemerová 

a Alena Žïárská soutìžní hrací karty, které byly dle nároènosti Pro dìti I. stupnì pøipravily jejich tøídní paní uèitelky 
urèeny jednotlivým vìkovým kategoriím. Nejlepší žáci pak celotýdenní netradièní zpùsob výuky. Kromì „barevných dnù“, 
reprezentovali naši ZŠ v Uherském Hradišti v okresním kole kdy se žáci i vyuèující oblékali symbolicky do rùzných barev 
stejnojmenné soutìže.(žlutá - Slunce, modrá - voda a vzduch, zelená - rostliny, hnìdá - 

pùda a èervená - krev a oheò), byla i výuka zamìøena k tìmto 
jednotlivým tématùm. Dìti se také uèily tøídit odpad, uklízely Výherní listina - I. stupeò
svùj pøidìlený úsek v okolí školy, zapojily se do sbírání starého Jméno soutìžícího Tøída body   poøadí
papíru, které zorganizovala naše ZŠ. Nejvíce však dìti ocenily Jakub Štajner 5.A 6 1.
aktivity v terénu a poutavý výukový program „exotiètí plazi 

Martin Fišer 5.A 6 2.a obojživelníci“.
Dana Havlíková 4.A 6 3.

Ondøej Bruštík 5.A 6 4.

Adam Bruštík 4.A 4 5.

Josef Zámeèník 3.A 4 6.

Martin Tokoš 2.A 3 7.

Zdenìk Vintr 3.A 3 8.

Vojtìch Zetka 4.A 2 9.

Jitka Matejíková 5.A 2 10.

Jakub Sušil 3.A 1 11.

Daniel Zámeèník 3.B 0 12.

Naši ZŠ zastupovali 2. 4. 2009 v Uherském Hradišti tito 
žáci:

3. roèník: Josef Zámeèník, Zdenìk Vintr

4. roèník: Dana Havlíková, Adam Bruštík

5. roèník: Jakub Štajner, Martin Fišer
Alena Žïárská

Na II. stupni probíhaly terénní exkurze, cílem bylo 
Výherní listina - II. stupeòvšímat si rázu krajiny, vody v krajinì a cestou oèistit danou trasu 

od odpadkù. Žáci si vyzkoušeli projektové vyuèování Jméno soutìžícího Tøída poøadí
rozèlenìné do 60-ti minutových blokù. Bloky, kterými se táhlo Alena Hrbáková 6.A 1.
téma voda, propojily mezipøedmìtové vztahy v jazykových Markéta Popelková 6.B 1.
komunikacích, v hudebnì-výtvarných dovednostech, 

Žaneta Zámeèníková 6.A 2.

Kateøina Nuzíková 6.B 3 .

Martin Bruštík 7.B 1.

Radim Hrbák 7.B 2.

David Krasnec 7.B 3 .

Anna Voglová 8.B 1.

Petr Tinka 8.B 2.

Svìtlana Moravèíková 8.A 3 .

Markéta Popelková 9.A 1.

Radim Popelka ml. 9.B 2.

Jana Žajglová 9.B 3.

matematicko-fyzikálních znalostech a pøírodovìdném vnímání Naši ZŠ zastupovali 31. 3. 2009 v Uherském Hradišti tito 
okolí. Pøípravy byly èasovì nároèné, odmìnou bylo nadšení žáci: Markéta Popelková, 6.B; Martin Bruštík, 7.B; Anna 
žákù a nevšední zážitky. Získané informace a poznatky Voglová, 8.B; Markéta Popelková, 9.A.
z projektových blokù zdobí nástìnky tøíd.        Alena Žïárská

 Marie Šimková

Zprávièky ze školy
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Z knihovny 

V dobì od 4. dubna až do øíjna letošního roku probíhá 
celonárodní akce vyhlášená Èeskou televizí a Národní 
knihovnou v Praze – KNIHA MÉHO SRDCE, jejímž cílem je 
nalézt nejoblíbenìjší knihu obyvatel Èeské republiky. 
Knihovna Strání se zapojila také, do této akce. 

Televizní diváci budou mít po ètyøi (teï už vlastnì jen po 
dvou – první probìhl 4.4., a druhý veèer probìhl 9.5.) veèerech 
možnost setkat se na obrazovce s významnými osobnostmi 
(herci, zpìváci, spisovatelé…aj.), kteøí nám pøiblíží své 
oblíbené knihy, autory, literární postavy, dále uvidí ukázky 
z filmù natoèených podle slavných literárních pøedloh apod. 
K tìmto ètyøem hlavním poøadùm se pak po celé období bude 
pojit celá øada doprovodných akcí a programù, o kterých budou 
zájemci pøes média vèas informováni. Diváci a ètenáøi pak mají 
možnost hlasovat na webové stránce www.knihasrdce.cz, kde 
se mohou mimo jiné zúèastòovat také diskusí, literárních kvízù, 
apod. V první fázi této akce (4. dubna – 19. dubna) byla možnost 
pro ty, kdo nemají pøístup na internet, hlasovat i pomocí 
hlasovacích lístkù, které byly volnì pøístupné v knihovnì. Této 
možnosti hlasování využila celá øada zájemcù. Proto 
nezapomeòte! Tato akce trvá až do øíjna 2009, takže ji urèitì 
podpoøte. Vždy� tu nejde o soupeøení mezi literáty, ale naopak, 
mezi ètenáøi, tedy mezi tìmi všemi, kteøí mají chu� zvolit si svou 
oblíbenou knihu a dokázat tak všem, že ne nadarmo se o nás øíká 
– národ knihomolù. 

Výsledky hlasování v knihovnì ve Strání

V prvním kole hlasovalo 85 ètenáøù.
1. místo – Javoøícká Vlasta
2. místo – Pittnerová Vlasta
3. místo – Robertsová Nora
4. místo – Rowlingová J.K (Harry Potter)
5. místo – Øeháèková Vìra
6. místo – Lanczová Lenka 
7. místo – Viewegh Michal
8. místo – Foglar Jaroslav
9. místo – Wilsonová Jacqueline
10. místo – Patterson James 

Marcela Schönbaumová

Kniha mého srdce
Naše infocentrum je pøipraveno na novou letní sezónu. 

Potøebujete turistickou mapu s vyznaèenými stezkami, nebo se 
chcete vydat na kole po naší krásné krajinì a nevíte, kudy vede 
cyklostezka? Na to a ještì na víc jsme u nás v infocentru 
pøipraveni. Máme pro Vás: Turistické mapy Bílých Karpat, 
Slovácka, nebo sousedního Považského Inovca na Slovensku. 
Cykloturistické mapy: Bílé Karpaty-Slovácko, Bílé Karpaty-
Hodonínsko, Bílé Karpaty – Hostýnské  a Vizovické vrchy, 
Vinaøské stezky po Uherskohradiš�sku, aj. Pokud plánujete 
dovolenou na Slovensku máme v nabídce cestovní mapy 
„Slovensko – camping, caravaning“ a „Slovensko – hrady, 
zámky“. 

Slaví nìkdo z rodiny svátek, èi narozeniny? Máme pro 
Vás tip na dárek. V minulém roce vyšla kniha „Z vaøajú po 
Slovácku“ do strýca Staòu (vl. jménem Stanislav Krátký) 
ze Šumic.

Knihu vydal jako svoji prvotinu s podtitulem „Dneskaj 
vaøíme spolem“. Cituji ze slova autora: „Tato kniha je psána pro 
radost z vyprávìní o lidech milých, laskavých i tìch druhých, 
ale jsou zde také recepty na dobrá jídla. Míry i množství 
veškerých pøísad a pochutin je, dle rádce pana krále, z pohádky 
Sùl nad zlato, nutno dávat ́ pøimìøenì, pøimìøenì´…“

Tuto knihu mùžete zakoupit za 149,- Kè u nás 
v Infocentru.

Infocentrum láká na novinky



! Ceny zateplení RD  materiál + montáž již 
od 640Kè/m2 

! Regionální zástupci výrobce polystyrenu MAGBUD

! Míchací a tónovací centrum barev a omítkovin FAST

! Velko i maloobchod materiálu zateplovacího systému

! Mìøení termokamerou + vypracování odborného 
øešení 

Naše spoleènost je zapsána v registru SFŽP pro získání 
dotací na zateplování

Více na našich stránkách - www.stabras.cz
Nebo nás navštivte osobnì ve Strání - vjezd do areálu 

pøímo naproti benziny.
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Jožinek zpíval ve Vracovì 19. 4. 2009 spolu asi s 30 V prùbìhu zábavného veèera vzal do rukou mikrofon 
dìtmi na regionální soutìží ,,Zpìváèek Slovácka“. Pøihlásila ho pøedseda poroty p. Rokyta a zaèal vyhlašovat jména 
organizátorka Slavíèka v Uh. Hradišti, kde získal nejvyšší postupujících dìtí.
ocenìní – absolutního vítìze letošní soutìže-Slavíèka r. 2009 Každý z rodièù pøál jistì svému dítìti postup do finále 
okresu Uh. Hradištì. a jak nádherný pocit bylo slyšet jméno - JOSEF ZÁMEÈNÍK… 

Písnièky, které si sám vybral, které asi rád zpívá nejenom Vìø, že tekly i slzy radosti…a nejenom nám.
na vystoupeních, ale i doma, mají pùvod z cimbálové muziky Nedìlní ráno bylo jak vymalované - nádhernì sluneèné 
Huslièky a od p.uè. Pøikrylové. Vystoupení na letošním Fašanku a láznì Velké Losiny celé rozkvetlé. Dopolední zkoušky 
jemu a také nám doma uèarovalo… a bylo rozhodnuto. probíhaly v pøátelském duchu všech zúèastnìných – vznikla 
S písnièkou "Jeden cigáò" šel do Brodu i Hradištì a zvítìzil. nová kamarádství dìtí mezi sebou a také i mezi rodièi.
Cestu a složení písnièky(1, 2 a 3 sloka)  jsem ti už vyprávìla Sezení s porotou pøed vystoupením byla taková malá 
a jsem ráda, že jsem i já mohla pøispìt kapkou k radosti. Soutìž hodinka pravdy - každému dítìti zhodnotili semifinálový výkon 
ve Vracovì byla už o velkých zpìvácích - nìkdy až bìhal mráz a nás rodièe pohladili po duši…
po zádech… Krásný zážitek, podtržený ještì krásným 3. místem Soutìžemi Slavíèka, Zpìváèka prošlo v oblastních, 
Jožinka. okresních a regionálních kolech na 6000 dìtí a podle slov 

Nevím, co mu probìhlo hlavou, když mi pak šeptal p. Rokyty byli všichni, kteøí pøijeli do Losin vítìzové. Finálová 
,,Mami, tentokrát jsem to opravdu neèekal…“ Cítil šanci dvacítka se rozezpívala s takovým nadšením až to bralo èlovìku 
a popral se s ní… dech a vybrat nejlepších deset byl skoro nadlidský výkon. 

Velkou odmìnou je postup do celostátního kola Všichni byli úžasní!
Zpìváèka do Velkých Losin. A a� už to v Losinách dopadne Jožinek skonèil ve druhé desítce nejlepších a získal cenu 
jakkoliv, už teï nás høeje na srdci, kam ta jeho láska ke zpívání øeditele lázní Velké Losiny - velký úspìch a obrovská radost. 
smìøuje. Øíká se – Dìdictví otcù,zachovej nám Pane - teï vùbec Byl to nádherný víkend s nádherným kulturním vyžitím, víkend 
nejde o hmotné statky, ale o dìdictví lásky k hudbì, zpívání plný zpìvu, hudby a pøátelství a podle slov Jožinka - ,,…úplnì 
a talentu. nejlepší bylo, že jsem si našel tolik nových kamarádù…“

A když to všechno ještì podporuješ a pøiléváš ten Jarmila Zámeèníková
pomyslný olej do ohnì povzbuzováním, prožíváš každé malé 

i velké vystoupení tøeba už od školky, pak je to pro nás odmìna, 
když ten ,,náš malý“ pøijde na podium, zazní první tóny a on 
zpívá…a užívá si to celým srdcem…

Celostátní kolo ve Velkých Losinách, zaèalo v pátek 
15. kvìtna – pøijelo zpívat 50 dìtí z celé republiky. Probìhly 
zkoušky zpìváèkù s CM BROLN a veèer koncert vítìzù 
patnácti pøedešlých roèníkù v Šumperském divadle – byl to 
krásný  kulturní zážitek.

Sobota byla ve znamení semifinálových kol. Všech 50 
dìtí si odezpívalo své dvì soutìžní písnièky- jednu 
s cimbálovkou a jednu bez muziky.

Obrovská nervozita nás rodièù se ale vùbec nepøenesla 
na dìti, které se støídaly na podiu – oni prostì pøišly 
a odezpívaly, jako by vùbec o nic nešlo – jeden výkon krásnìjší 
než druhý. A vlastnì šlo o strašnì moc - o postup do nedìlního 
finále, kam z této padesátky postupovalo dvacet dìtí.

Pìvecký úspìch Josefa Zámeèníka v celostátním kole v Losinách

Stabras Plus s. r. o.
Stavební a obchodní spoleènost

Specialista na zateplování fasád
Výhradní regionální zástupci spoleènosti FAST

Prodám stavební pozemek Drahy I, cena dohodou. 
Tel: 775 139 044.

INZERCE

INZERCE
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ZK - CYKLOSPORT VLÈNOV
- PRODEJ  A SERVIS JÍZDNÍCH KOL                 - PRODEJ NA SPLÁTKY
- PRODEJ DOPLÒKÙ A NÁHRADNÍCH DÍLÙ     - NOSIÈE KOL NA TAŽNÉ ZAØÍZENÍ

KOLA - HORSKÁ                  ZNAÈKY- SUPERIOR
             - KROSOVÁ                               - DEMA
             - SILNIÈNÍ                                 - APACHE aj.
             - DÌTSKÁ                                   

                                                                 
DOPLÒKY

DÌTSKÉ SEDAÈKY, OSVÌTLENÍ, COMPUTERY, PØILBY, BRÝLE, 
OBLEÈENÍ A OBUV PRO CYKLISTIKU

AKCE: 30% NA KOMPLETNÍ SORTIMENT TERMOPRÁDLA MOIRA

OTEVÍRACÍ DOBA:PO-PÁ 9:00-11:30  13:00-17:30; SO 9:00-12:00
ZK-CYKLOSPORT VLÈNOV 162

ul.Plesla (hlavní cesta - smìr Veletiny)
tel:777 044 914

e-mail:ZKCYKLO@COOLNET.CZ
WWW.VLCNOV.CZ/CYKLOSPORT
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ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

www.albera.cz
STOJÍ ZA TO SROVNÁVAT

Jaro - Léto 2009 
Akèní nabídky na motorové pily, køovinoøezy a sekaèky

Pøichystali jsme vám jarní akci na vybrané výrobky znaèek Tanaka, Stiga, Dolmar a novì Jonsered. 

Tìší se na vás snadno ovladatelné ridery a traktory, universální a výkonné sekaèky, pily pro všestranné 

použití, snadno startovatelné køovinoøezy a také spousta skvìlých cen a bonusù.

Øetìzová pila Dolmar PS 350 C s katalyzátorem - akèní cena 7 590 Kè 
(bìžná cena 8 830,- Kè). Boèní napínání øetìzu a demotáž vzduchového filtru bez 
použití náøadí.
Obsah 35 ccm, výkon 1,6 kW, lišta 38 cm, Hmotnost: 4,7 kg

Hobby øetìzová pila Jonsered CS 2238 S - akèní cena 5 990 Kè 
(bìžná cena 6 990 Kè) + BONUS šek na pìt broušení øetìzu znaèky Jonsered 
zdarma. 
Obsah 38,1 ccm, výkon 1,5 kW, lišta 40 cm, Hmotnost: 4,7 kg

Køovinoøez Jonsered BC 2126 - akèní cena 6 490 Kè 
( bìžná cena 6 990 Kè) + BONUS ochranné brýle v hodnotì 343 Kè s DPH 
zdarma.  Dvojitý popruh, T&G žací hlava, 4-T nùž
Obsah 28 ccm, výkon 0,8 kW, Hmotnost: 4,8 kg

Travní sekaèka Stiga Combi 46B - akèní cena 7 990 Kè 
(bìžná cena 9 990,- Kè). Akèní model s motorem B&S  o výkonu 4,5 PS, 
o zábìru 45 cm, pojezdem, plastovým košem o objemu 60 lt. centrálním 
nastavením výšky, mulèovací vložkou ve standardu.  Stiga záruka v délce 5 let. 

Albera Morava s. r. o., Oøechová, 
CZ - 687 66 Kvìtná
Tel./fax: 572 697 274
E-mail: albera@tiscali.cz



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

- prodej notebookù, poèítaèù a periferií 
- bezdrátové a kabelové propojení 

poèítaèù
- zpracování dat (odvirování PC, 

záloha dat)
- kurzy, školení, poradenská èinnost 

kontakt: rb.best@centrum.cz, 
mobil: +420 604 471 477
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì paní Marii Tinkovou. 
Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti.
Zvláštní podìkování patøí otci P. Janu Hrudíkovi, 

MUDr. A.Konèitíkové a zdravotní sestøe p. Šidlové.

Podìkování
Upøímnì dìkujeme všem, kteøí doprovodili 
na poslední cestì paní Annu Pøikrylovou. 
Zvláštní podìkování patøí muzikantùm, 

zpìvaèkám a otci Hrudíkovi. Za péèi a starostlivost 
dìkujeme také MUDr. Konèitíkové.

  pozùstalá rodina

Podìkování
Rodina Kubíèková dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s paní Olgou Kubíèkovou. Srdeèné dík 
za projevy soustrasti a kvìtiny. 

Taky chceme podìkovat MUDr. Konèitíkové, 
peèovatelce Anièce Šidlové a otci Hrudíkovi 

za pomoc, vzornou péèi a slova útìchy.

Hospoda Sklípek pøichází opìt, jako každé léto 
s nabídkou sudového piva a limonád. 

Pro vaše oslavy, grilování a nebo firemní akce 
máme pro Vás pøipravenou nabídku sudového piva 

a limonád k tomu samozøejmì chladící výèepní 
zaøízení, jedno i dvou kohoutové. 

Dále nabízíme širokou nabídku námi vyrábìných 
zmrzlin - jak smetanových tak ovocných 

nízkokalorických.

Informace Vám rádi poskytneme na tel:               
604 642 182

anebo pøímo na provozovnì Hospoda Sklípek.
 Dotazy mùžete smìøovat také na email: 

tores@seznam.cz. 
Tìšíme se na Vás!

McDonald's Cup je nejvìtším fotbalovým turnajem pro 
žáky základních škol. Letos probíhá již 12. roèník. Ve dvou 
vìkových kategoriích nastupuje do turnaje témìø 85 tisíc 
chlapcù a dìvèat ve vìku 6 - 11 let. McDonald's Cup se hraje 
na 3 238 základních školách Èeské republiky a stále se zapojují 
další školy.

I letos se naše mužstva zapojila do soutìže. Mladší 
kategorie byla složena z fotbalistù prvních až tøetích tøíd, starší 
kategorie ze ètvrtých a pátých tøíd. V pondìlí 27. dubna 2009 
do turnaje úspìšnì vstoupili mladší žáci, kteøí postoupili 
v Uherském  Brodì do okresního kola. Ve støedu 6. kvìtna 2009 
probìhlo v Uherském Hradišti na høišti Slovácka okresní finále. 
Naši mladí fotbalisti a fotbalistka vybojovali velmi pìkné 
3. místo. Získaný pohár a medaile byly velkým fotbalovým 
zážitkem našich žákù na stadionu Slovácka. Mezi nejlepší hráèe 
a støelce našeho družstva patøili: Jirka Vintr a Martin Žajgla, oba 
ze tøídy 3. B.

Základem výborných výsledkù byl kvalitní výkon 
a pøedevším dlouholetá práce s pøípravkou pana trenéra Jirky 
Moravèíka, který zasluhuje uznání.

Radek Bruštík

McDonald's Cup – fotbalový pohár

Vážení ètenáøi, jsme potìšeni vaším zájmem o obecní 
Zpravodaj. Rádi bychom na jeho stránkách pøinášeli mnohem 
více zajímavých èlánkù, povídek, básní, pøipomínek èi 
fotografií. Vìøíme, že v naší obci žije spousta šikovných lidí, 
jejichž pøíspìvky by na našich stránkách našly své místo.

Proto se na vás obracíme s výzvou - posílejte nám své 
informace, texty, fotografie, a� už se týkají èehokoliv. Budete-li 
mít zájem, napište èi zavolejte, pøijedeme za vámi. Dejte nám 
vìdet také o akcích, které chystáte, nebo o kterých víte!

Dìkujeme za vstøícnost.
Redakèní rada Zpravodaje

Výzva

Inzerce

Inzerce
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