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Pozvánka na 

Slavnosti bratrství Èechù a Slovákù 

na Velké Javoøinì
26. èervence 2009 - program uvnitø èísla

! Odjezdy autobusù ze Strání budou v rozmezí 8.15 až 8.30 hod.

! Celkem bude vypraveno 8 autobusù ÈSAD Uh. Hradištì, které pojedou z Veselí nad 
Moravou, Uh. Hradištì, Uh. Brodu a Luhaèovic. Autobusy budou oznaèeny symbolem 
slavností a èíslem 1 až 8. Autobus è. 6 jede pøímo ze Strání a è. 7 pojede rovnìž 
ze Strání pokud budou autobusy z jiných obcí obsazeny.

! Doporuèujeme všem návštìvníkùm, aby byli na zastávkách ÈSAD radìji v pøedstihu.

! Doprava autobusy ÈSAD na slavnosti je ZDARMA.

! Jednotný odjezd autobusù je v 16.15 hod. z Velké Javoøiny.

! Každý musí mít u sebe platný osobní doklad (obèanský prùkaz nebo cestovní pas).

! Pøíjezd osobním automobilem z èeské strany je umožnìn po „Kamennù búdu“, 
dále pouze pìšky nebo na kole.

! Pozor: slavnosti probíhají na území Slovenské republiky, proto je nutné poèítat s platbou 
za obèerstvení v EURECH. Není zaruèeno, že stánky budou pøijímat i èeské koruny. 
Toto se týká i prodeje piva „Janáèek“ jehož prodej zajiš�uje slovenský distributor.

Na setkání se tìší Pøípravný výbor slavností!

Setkání cykloturistických patriotù z obou stran st. hranice na Velké Javoøinì

V sobotu 25. 7. 2009 ve 14.00 hod se uskuteèní neformální setkání cyklistù z obou 
stran, kteøí pøijedou odkudkoliv na kole a takto podpoøí Èesko-Slovenskou 
vzájemnost.

Každý cyklista obdrží pivo zn. Janáèek a odznak Javoøinských slavností zdarma.

Antonín Zámeèník, místostarosta a èlen Pøípravného výboru slavností

Janáèek TOUR
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Zprávy z obce
úpravám se nyní chystá sousední Slavkov a Suchá Loz, kde Koupalištì
obèané tento zámìr podpoøili. Snad po zkušenostech 

Na druhou èást rekonstrukce koupalištì ve Kvìtné se z letošních, ale i z povodní roku 1997, 2002 a 2006 najdeme 
podaøilo zajistit dotaci ve výši 15 miliónù korun. Tuto dotaci se pochopení i v naší obci a odpovíme na výzvu, kterou zasíláme 
podaøilo získat, díky iniciativì bývalého ministra práce a soc. postupnì všem vlastníkùm pozemkù. K zahájení a realizaci je 
vìcí RNDr. Petra Neèase (ODS). potøeba souhlasu 51% vlastníkù.

V druhé etapì bude provedeno: stavba nové provozní Chtìl bych touto cestou podìkovat našim hasièùm, kteøí 
budovy (šatny, sprchy, WC, bufet, pokladna, technické zázemí), pomohli s odstraòováním škod, našim pracovníkùm MH Strání 
sportovní høištì, terénní a svahové úpravy (chodníky, plážové s.r.o., (èerpání sklepù, úklid nánosù), Policii ÈR za øízení 
plochy, travnaté plochy, výsadba døevin), dìtské høištì, oplocení dopravy v ohroženém úseku a všem spoluobèanùm, kteøí 
(èásteènì døevìné), osvìtlení vèetnì rozhlasu, inženýrské sítì  jakýmkoliv zpùsobem pomohli ke zmírnìní velkých škod. 
2. èást (vodovod, kanalizace), vyložení bazénù fólií, masážních Dìkuji.
trysek, lavic a vybudování vodních atrakcí  tobogánu, 
skluzavky, vodního høibu, brodítek  aj.

MAS - Východní SlováckoSouèástí této etapy mìlo být i zajištìní ohøevu bazénové 
vody z Moravských skláren Kvìtná (využití odpadního tepla). 

Obec Strání (usnesením ZO z 20.6.2008) vstoupilo 
Vzhledem k omezení výroby se tento zámìr v tuto chvíli nebude 

do obèanského sdružení „Místní akèní skupina Východní 
realizovat a hledáme náhradní øešení (sluneèní kolektory). 

Slovácko“ (dále jen (MAS) Toto obèanské sdružení je složeno 
Pøíjemcem dotace je DTJ Kvìtná. Náklady budou vyšší ze zástupcù regionu obcí Východního Slovácka (Suchá Loz, 

(cca 17,8 mil. Kè) než zmínìná dotace. Podle pravidel Bánov, Bystøice pod Lopeníkem, Korytná, Nivnice, Vlènov) 
poskytovatele dotace je minimální podíl pøíjemce 10%, tj DTJ a neèlenù regionu Uh. Brod a Strání. Dalšími èleny jsou 
Kvìtná musí uhradit ze svých prostøedkù rozdíl, který musí být neziskové organizace, zástupci církve a podnikatelské sféry.
minimálnì 1,5 mil Kè, v opaèném pøípadì celý rozdíl 2,8 mil. 

Prvoøadým úkolem MAS bylo vytvoøit “Strategický 
Kè v pøípadì realizace všech stavebních objektù. Zastupitelstvo 

plán LEADR 2007-2013.
obce  Strání zatím schválilo pøi pøípravì rozpoètu na rok 2009 

Tento strategický plán obsahuje priority rozvoje venkova podporu na dofinancování rekonstrukce koupalištì (2. etapa). 
ve zmínìných obcích MAS a jeho pøíprava trvala necelý rok. Na první etapu uvolnilo v roce 2007-2008 èástku 1,7 mil. Kè. 
Každá obec pøedložila své zámìry na rozvoj infrastruktury Spolu s pøedsedou  DTJ Kvìtná Ing. Danielem Sedleckým se 
(Strání - 26), kultury, školství, sportu, životního prostøedí, snažíme o zajištìní finanèních prostøedkù i z jiných zdrojù, aby 
sociální sféry, církve a malého podnikatelského sektoru.  dopad na obecní rozpoèet byl co nejmírnìjší.
Strategický plán byl  schválen na Ministerstvu zemìdìlství 

Druhá etapa rekonstrukce koupalištì byla zahájena 
v dubnu letošního roku, jako jeden celek z 32 nejúspìšnìjších 

koncem kvìtna. Stavbu provádí VHS Veselí nad Moravou, která 
v celé ÈR (celkem bylo podáno 84 projektù z toho 32 

byla realizátorem i první etapy.
úspìšných, 32 èásteènì úspìšných a 20 bylo vyøazeno).

Dotace na koupalištì je úèelová k tomuto projektu a 
Tento projekt LEADR je souèástí Operaèních 

nelze ji použít k jiným investicím!
programù EU a v období 2009-2013 bude možné na zmínìné 

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem èlenùm zámìry èerpat finanèní prostøedky. Nositelem projektu je 
Zastupitelstva obce Strání, kteøí podpoøili dofinancování tohoto Ministerstvo zemìdìlství ÈR. V letošním roce budou mít 
projektu. možnost zmínìné obce, neziskové organizace, církve, drobní 

podnikatelé a živnostníci èerpat až 9 mil. Kè na opatøení, které 
budou vyhlašovány jednou za rok. Do roku 2013 bude takto Povodnì v naší obci - pozemkové úpravy
možné èerpat kolem 10 mil. Kè roènì. První výzva a pøesné 

Pøívalové srážky, které v posledním období ohrožují podmínky pro podání žádosti budou zveøejnìny po 20.èervenci 
celou èeskou republiku (vyžádaly si již 14 lidských životù 2009 na adrese www.masvychodnislovacko.eu.
a témìø za 7 miliard korun škod) se nevyhnuly ani naší obci. Chtìl bych touto cestou podìkovat obcím sdruženým 
V úterý 30. 6. zasáhly zvýšené srážky èást Kvìtnou, kde byl v regionu Východní Slovácko za pøijetí obce Strání do MAS 
zatopen jeden dùm (sklepní prostory) a 1. 7. èást obce  v lokalitì a vìøím, že jakákoliv finanèní èástka, která bude získána 
Drahy. Zde bylo zasaženo 10 rodinných domù a byla poškozena z tohoto projektu pøispìje k rozvoji naší obce.
novì vybudovaná komunikace III. tø. ul. Bøezovská vèetnì Antonín Zámeèník - místostarosta
nového chodníku. Škody na  majetku, komunikacích a zástupce obce v MAS Východní Slovácko
a kanalizaci se odhadují kolem 100 - 150 tis Kè. 

Pøi prùbìhu srážek a odstraòování nánosu kamení a bláta 
docházelo k oprávnìným, ale i emotivním reakcím ze strany 
spoluobèanù dotèených pøívalovým deštìm. Pøedejít tak 
velkým pøívalùm vody není jednoduché, vyžaduje to velkou 
pøípravu, finanèní zajištìní a hlavnì pochopení a spoluúèast 
vlastníkù pozemkù.           

Nejvhodnìjším øešením  v tuto chvíli se naskýtají 
POZEMKOVÉ ÚPRAVY, které by mohly vyøešit nejen úpravu 
pozemkù, ale hlavnì protipovodòové a protierozní opatøení, 
pøístupové cesty, vìtrolamy atd. K tìmto pozemkovým 

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Martin Vintr, Soòa Matejíková, 

Martin Havlík

Navždy nás opustili
Jan Mikláš, Jaroslav Zetka, Anna Popelková, 

Jan Havlík
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Kanalizace - 6. stavba Povodnì

Obec Strání obdržela od SFŽP ÈR pozastávku dotace  1. èervence byla èást naší obce zasažena náhlou povodní, 
ve výši  4,8 mil. Kè. která napáchala škody na soukromém, krajském i obecním 

majetku. Kanalizace 6. stavba v rozsahu 8230 m probìhla v naší 
obci v r. 2005-2006. Na tuto akci získala dotaci ve výši 80% Po vyèíslení škod zvážíme možnost požádat ministerstvo 
celkových nákladù zejména z dùvodu své polohy v území pro místní rozvoj o dotaci na opravy ponièeného majetku. 
CHKO Bílé Karpaty a vodní tok Klaneènice vtéká na území Máme pøíslib od Zlínského kraje, že naši žádost podpoøí. 
jiného státu (SR), který byl znaènì zneèištìn splaškovými V této souvislosti chci podìkovat všem, kteøí se 
vodami. na likvidaci škod bezprostøednì po povodni podíleli. Zvláš� 

dìkuji našim dobrovolným hasièùm, pracovníkùm místního 
Celkové uznatelné náklady èinily 60.236.000,-Kè hospodáøství i všem obìtavým obèanùm.
Dotace 48.188.800,-Kè

Podíl obce 12.047.200,-Kè
Blahopøání

Podle pravidel SFŽP ÈR obdržela obec Strání v první 
Koncem èervna se v Praze uskuteènilo Mistrovství fázi 90% celkových nákladù dotace tj. 43.370.000 Kè. Zbylých 

Evropy dechových hudeb, které poprvé vyhrála DH Straòanka. 10% obdrží až po splnìní všech podmínek smlouvy. 
Kromì absolutního vítìzství si Straòanka odvezla i první cenu 

Základní podmínky smlouvy byly tyto:
v nejvyšší profesionální tøídì. 

1) Akce bude provedena dle projektu tj. v rozsahu 8230m

2) Po dokonèení bude na ÈOV pøivedeno a tím odstranìno 
min. 39,4 CHSK  Cr a 18,1 t, nerozpustných látek za rok

3) Akce bude provedena v termínu dle (SMO v r. 2005-2006)

4) Do 31.12.2007 bude pøedloženo závìreèné vybudování 
akce (ZVA)

5) Akce bude zkolaudována dle termínu a uvedena 
do provozu

6) Akce bude dofinancována v plném rozsahu, vèetnì 
pozastávky 10% a to pro pøípad, že by obec Strání jako 
pøíjemce nesplnila nìkterou ze základních podmínek.

 V rámci tìchto pravidel musela obec Strání uhradit  
nikoliv zmínìných 12.047.200,- Kè, ale 16.866.000,-Kè. 
Na dofinancování celé akce si v prvním roce díla (2005) vzala 
od dodavatele stavby VHS Veselí nad Moravou dodavatelský Chtìl bych za vedení obce poblahopøát DH Straòanka 
bezúroèný úvìr, který splatila v r. 2006-2007. Po dokonèení, k tomuto úspìchu a podìkovat za skvìlou reprezentaci naší 
využila obec Strání výhodný bezúroèný úvìr tzv. FORFETING obce.
od KB Brno ve výši pozastávky, který splatila do konce r. 2008. Pavel Mimochodek, starosta  

Závìreèné hodnocení (ZVA) bylo pøedloženo v øádném 
termínu 31.12.2007 (pøedloženo 19.12.) Pro upøesnìní uvádím, 
že stavba byla pøedána v záøí 2006, bylo ale nutné sledovat 
po dobu jednoho roku pod dohledem Èeské inspekce životního 
prostøedí ÈR  množství pøivedených odpadních vod.

Po veškerých kontrolách obdržela obec Strání v dubnu 
letošního roku, bez shledání jakýchkoliv nedostatkù, plnou výši 
pozastávky tj. 4.818.800,- Kè.

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem institucím 
státního dohledu nad touto akcí, SFŽP ÈR, dodavatelské firmì 
VHS Veselí nad Moravou, KB Brno aj. za dobrou spolupráci.

Oznámení

Oznamujeme všem spolkùm, kolektivùm, pracovníkùm 
firem a dalším, že pokud mají zájem o využití tréninkového 
fotbalového høištì popø. umìlého víceúèelového høištì v areálu 
ZŠ Strání, aby kontaktovali správce fotbalového høištì p. Josefa 
Zderèíka tel. è. 732 761 588, se kterým je možné si domluvit 
volné termíny na využití tìchto sportovních ploch.

Antonín Zámeèník - místostarosta

Zprávy z obce

Projekt Chutì a vùnì slovácké kuchynì byl vytvoøen 
s cílem oživit bohatství stravování na Slovácku, které pomalu 
upadá do zapomenutí. Chceme se o to pokusit nashromáždìním 
co nejvìtšího poètu receptù, ze kterých by byly vybrány tradièní 
recepty slovácké kuchynì a reprezentovaly tuto jedineènou 
gastronomii. Cílem sbìru i celé kampanì je vydání publikace  
slovácké kuchaøky, jejíž náplní by byly tradièní slovácké 
recepty s uvedením lokality, ze které pochází a fotografie jídel.

P r ù b ì h  k a m p a n ì  m ù ž e t e  s l e d o v a t  n a  
www.slovacko.cz/chuteavune a v regionálních médiích.

Za Vaše recepty Vám budeme velmi vdìèní. Mùžete je 
pøinést osobnì na Obecní úøad Strání nebo do Informaèního 
centra Strání-Kvìtná, areál ZŠ.

Partnery našeho projektu jsou: Slovácké muzeum 
v Uherském Hradišti, které dohlédne na odborné posouzení 
receptù, dále mediální partneøi Èeský rozhlas Brno a Dobrý den 
s Kurýrem.                         

Zapojte se do projektu 
Chutì a vùnì slovácké kuchynì
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Psalo se 1.èervence 2009. Obyvatelé obce 
se probouzeli do krásného sluneèného rána, které 
pøedznamenávalo pìkný letní den. Nikdo netušil 
že to, co se dìlo v nìkterých èástech republiky a co 
jsme vidìli nìkolik dní v televizních novinách, se 
mùže stát i ve Strání. Bohužel stalo se, i když 
v menší míøe než na severu Moravy nebo jihu 
Èech. 

Toho dne odpoledne po ètrnácté hodinì se 
rychle pøehnaly bouøkové mraky a krátce na to se 
v oblasti od Loskù pøes korytòanské lùky až po 
D ù b r a v y  s p u s t i l  p ø í v a l o v ý  l i j á k  
s kroupami, doprovázený vìtrem, hromy  a blesky. 
Zatímco na dolním konci obce spadlo jen nìkolik 
kapek a nic se nedìlo, na horním konci  v ulicích 
Slavkovská, Korytòanská, Drahy III. a Bøezovská 
se v nìkolika málo minutách pøihnala velká 
pøívalová vlna, která sebou brala vše co jí 

našli „viníky“ a mìli pohotovì po ruce jednoduchá 
øešení bez toho, aniž by znali všechny pøíèiny 
vzniklé situace. 

Je na vedení obce, aby na základì 
odborného posouzení pracovníkù vodního 
hospodáøství a životního prostøedí pøijalo úèinné a 
systémové protipovodòové opatøení. Nezbytnost 
takového postupu potvrzují zkušenosti z povodní v 
roce 1997, 2002 a z tìch letošních zvláštì. 
Spoluobèané z horního konce Strání to oèekávají a 
za obìtavost pøi každé velké vodì si to zaslouží.

Stanislav Knotek

pøekáželo v cestì a co z velké èásti pracnì navozili 
neodpovìdní obèané na divoké skládky pøímo u 
potoka. Ucpaly se tím odpadní kanály i ocelové 
vpustì a dál už velká voda postupovala 
nekontrolovanì do volného prostoru po 
zahradách, po cestách, do domù, kde zpùsobila 
škody na soukromém i veøejném majetku. 

Zøejmì nejvìtší vzedmutí hladiny potoka 
bylo na ulici Slavkovská, kde ústí do místní 
kanalizace. Tam jsem namìøil hladinu vody 
vysokou až 1,5 metru. Po hlavní cestì teklo v první 
fázi až pùl metru vody. Bylo štìstím, že v tu dobu 
pøijíždìli do Strání jen ukáznìní øidièi a staèili svá 
auta pøed vlnou vody zastavit. V krátké dobì 
p ø i j e l i  n a  m í s t o  z á s t u p c i  o b c e  
a pracovníci místního hospodáøství, èlenové 
hasièského sboru a policie. Brzy se pøišli podívat i 
kritici (to už voda èásteènì opadla), kteøí hned 

Blesková povodeò udeøila i ve Strání
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Základní umìlecká škola Mgr. Iveta Popelková-Gibalová a Radka Popelková se 
školení zúèastnily. Kurzy anglického jazyka Super Nature 

Ve školním roce 2009/2010 budou otevøeny dva 1 a Super Nature 2 byly vytvoøeny speciálnì pro výuku 
obory: hudební a výtvarný. Je naplnìna povolená žákù ve vìku 6 až 9 let na 1. stupni základních škol. Cílem 
kapacita, tedy 100 žákù. Zástupkyní øeditelky této vzdìlávací akce bylo nauèit uèitele používat moderní 
souèástí školy je od 1. 9. 2009 Mgr. Klára Kolajová. metodické postupy v hodinách anglického jazyka. 

Zábavnou formou uèit dìti cílovou slovní zásobu  Do výtvarného oboru se  pøihlásilo  23 žákù 
pøimìøenou jejich vìku, kterou budou dìti umìt používat a budou tak otevøena dvì oddìlení podle vìku pøihlášených. 
ve správném kontextu. Pomocí pøíbìhù, interaktivních her Vyuèovat bude Mgr. Marta Macíèková.
a aktivit pak dìtem vysvìtlí slovní zásobu v rámci tzv. „Green V hudebním oboru je pøihlášeno 77 žákù, kteøí jsou 
English“, tedy týkající se pøírody, ekologie, rostlin a zvíøat. Živé,  rozdìleni do  následujících  oddìlení:
pùvodní písnièky a øíkanky jim pomohou vzbudit u žákù zájem. - smyècové nástroje (housle, violoncello)
Uèitelé dostali i tipy, jak povzbuzovat práci ve skupinì - klavír a klávesové nástroje 
a uspokojovat zájmy a vývojové potøeby žákù této vìkové - strunné nástroje (kytara, el.kytara)
skupiny. Dìti pak pracují s obrovským zájmem a rády se zapojují 

- dechové nástroje (flétna, klarinet, tenor)
do aktivit, zpìvu, hry. Žáci se tak uèí jazyk pøirozenou cestou, 

- hlasová výchova jsou motivováni a tím si hodnì zapamatují. Zúèastnìné uèitelky 
Vyuèující hudebního oboru: získaly certifikáty Helen Doron, SUPER NATURE pro 1. a 2. 
p. Róbert Bánovec - 14 žákù (kytara, klarinet, flétna roèník. 

klávesy)
SUPER NATURE - je revoluèní kurz anglického jazyka p. Katarína Bánovcová - 7 žákù (klávesy)

pro 1. a 2. roèník základních škol, který umožòuje všem dìtem sl. Aneta Chvílová - 13 žákù (klávesy, hlasová výchova)
absorbovat angliètinu pøirozenì a bez námahy- jakoby Mgr. Klára Kolajová - 10 žákù (klavír, klávesy)
mávnutím kouzelného proutku! Program se zamìøuje 

p. Anna Pøikrylová- 18 žákù (housle)
na mluvenou angliètinu, propaguje autentické užití jazyka 

sl. Helena Pøikrylová - 4 žáci (violoncello) a pøedstavuje slovní zásobu více než 500 slov v každém z kurzù 
p. Pavel Vacek - 11 žákù (dechové nástroje) doplnìnou o spoustu dalších zábavných aktivit. Prostøednictvím 

her, písnièek, øíkadel, pohybových aktivit, scének a poslechu V souèasné dobì poøizujeme hudební nástroje, notový 
napínavých pøíbìhù se dìti uèí o pøírodì, ekologii, rostlinách, materiál a o prázdninách budeme zaøizovat a vybavovat uèebny 
zvíøatech a vìcech, které obklopují jejich každodenní život.pro novou souèást naší školy.

Super  Nature vytváøí, posiluje a upevòuje vztah dítìte Mgr.Irena Michalèíková
k pøírodì a ekologii.

Více informací vztahujících se k našemu projektu je 
Projekt Inovace a rozšíøení výuky možné naj í t  na  webových s t ránkách naší  školy 

anglického jazyka na ZŠ Strání (www.zsstrani.cz). Tyto stránky obsahují bližší informace 
o vzniku projektu,  projektovém týmu, tiskové zprávy týkající se 

Náš projekt má název Inovace a rozšíøení výuky 
realizace projektu a fotogalerii ukázkových hodin výukovou 

anglického jazyka na ZŠ Strání. Projekt je zamìøen na posílení 
metodou HD.

atraktivnosti, rozšíøení a zvýšení kvality výuky anglického 
Zdenka Davidová jazyka na ZŠ Strání zavedením výukové metody „Helen Doron 

Early English“ (HD) s využitím interaktivních zpùsobù výuky. 
Výuka Aj v 1. a 2. roèníku dle projektu bude zahájena 1. 9. 2009 Ze sportu
jako nepovinný pøedmìt. Na projektu pracuje od 1. 1. 2009  

Ve støedu 27. kvìtna se naši  žáci zúèastnili 10. roèníku projektový tým, který se bude podílet na jeho realizaci 
Lhotského poháru, turnaje smíšených družstev v softbalu, do  31. 12. 2011. Tento projekt je spolufinancován evropským 
odbíjené a tenisu.  sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky.

V jubilejním roèníku dosáhli žáci naší školy zatím Aby byla realizace projektu úspìšná, musely se vytvoøit 
nejvìtšího úspìchu. V konkurenci sedmi škol tradiènì vyhráli vhodné materiální podmínky v rámci dovybavení školy. 
odbíjenou, ale pøekvapivì zvítìzili v softbalu a pár Dáša Koncem mìsíce kvìtna se na naší škole kompletnì dokonèily 
Bruštíková - Dan Brindza skonèil v tenisu tøetí. Stali jsme se také práce v uèebnì anglického jazyka. Je zde vymìnìna 
držiteli Superpoháru pro nejúspìšnìjší školu ve všech sportech. elektroinstalace, provedly se zednické a malíøské práce 
Naši školu dále reprezentovali: Radim a Jakub Popelkovi, Erik a výmìna podlahy. Uèebna je vybavena novým nábytkem 
Stýskal, Denis Zetka, Angelo Šupák, Katka Adámková, a technickým zaøízením - kromì keramické tabule zde byla  
Vendulka Baladová, Denisa Popelková, Ingrid Straussová nainstalována i tabule interaktivní. Bìhem dvou mìsícù  dubna 
a Martina Zámeèníková. Pøitom mnoho nechybìlo a poháru a kvìtna tohoto roku vznikla nová jazyková uèebna, která 
jsme se vùbec nezúèastnili, nejen kvùli špatné pøedpovìdi splòuje veškeré odborné požadavky pro výuku cizích jazykù 
poèasí. Nejvìtším problémem bylo zajištìní øidièe Avie. Situaci v zaèátku 3. tisíciletí.
vyøešili rodièe - Jitka Brindzová a Jaroš Balada. Spoleènì jsme 

Výukové centrum Helen Doron Early English (HDEE) dìti na soutìž odvezli. Chtìl bych jim proto za jejich ochotu 
poøádalo v Opavì v mìsíci dubnu školení uèitelù ZŠ SUPER podìkovat.
NATURE. Vladimír Luzar

Naše uèitelky anglického jazyka Bc. Dagmar Halodová, 

Zprávièky ze školy
 

pokraèování na další stranì
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Pexesový král

Jak si zpøíjemnit poslední týdny ve škole? Co tak si 
zahrát pexeso? A tak se pøes 70 dìtí I. stupnì pustilo do souboje 
o titul „pexesový král“. Nejlepší hráèi tøídních kol se pak utkali 
ve finále (viz. výsledková. listina). Nejlepší pamì� a snad 
i kousek štìstí má Vašík Vintr ze tøídy 2.A. Všichni vítìzové byli 
odmìnìni diplomy, upomínkovými pøedmìty a sladkostmi, 
které do soutìže opìt vìnovala paní P. Hrbáková ze školního 
bufetu.

Vítìzové tøídních kol: 1.A  Sofie Flekaèová; 2.A  Václav 
Vintr; 2.B  Jakub Žajgla; 3.A  Ráchel Jankových; 3.B  Josef 
Žajgla; 4.A  Miroslav Dobiáš; 5.A  Eva Grebíková; 5.B  diplomem a drobnými  cenami. Ještì jednou vítìzným 
Antonín Hájnik družstvùm gratulujeme. 

Vítìzové finále: 1. místo  Václav Vintr; 2. místo  Eva Všem úèastnìným dìtem a také jejich uèitelùm 
Grebíková; 3. místo  Miroslav Dobiáš dìkujeme za vzorný prùbìh celé soutìže. Tato soutìž se 

každoroènì poøádá u pøíležitosti Dne dìtí. Chceme tímto Alena Žïárská
alespoò z èásti pøispìt k menší nehodovosti dìtí na silnicích 

Dopravní soutìž a zabránit jejich úrazùm. Vìøíme, že si žáci rádi zasoutìží 
v podobných úkolech i pøíští rok. 

Dne 1. èervna 2009 se v dopoledních hodinách konala Dìkujeme paní Petøe Hrbákové za sladkosti, které 
pro žáky prvního stupnì na školním høišti Dopravní soutìž. vìnovala  dìtem z nižšího stupnì k jejich svátku  ke Dni dìtí.

Pøed zahájením soutìže probìhlo slavnostní otevøení  Jména vítìzù Dopravní výchovy i fotografie z tohoto dne 
novì zbudovaného dopravního høištì pøi naší škole. jsou uloženy na webových stránkách naší školy  
Slavnostního pøedávání se zúèastnili øeditelka školy Mgr. Irena (www.zsstrani.cz).
Michalèíková, starosta obce Strání Pavel Mimochodek, 

Poøadatelé soutìže Zdenka Davidová, Ivana Bartoòová
místostarosta obce Antonín Zámeèník, krajský zastupitel Bc. 
Ondøej Benešík a krajský koordinátor pro BESIP Zdenìk Patík. 

Popøáli jsme maminkámTyto dopravní prostory budou dìtmi  využívány  pøi osvojování 
základních pravidel silnièního provozu. 

Dne 17. 5. 2009 se uskuteènila ve velké tìlocviènì  ZŠ Finanèní zajištìní dopravního høištì:
školní akademie poøádaná ke Dni matek. Žáci pod vedením Dotace Zlínského kraje 40.000,-Kè
svých uèitelù nacvièovali program pro své maminky. Byl to Úspìšný grant u Nadace dìti,kultura,sport 10.000,-Kè
pøece dárek k jejich svátku.Firma V.S.B.P. Ant.Bruštíka, sponzorský dar   7.000,-Kè 

Celým programem nás provázeli Kateøina Adámková Z vlastních pronájmù 34.000,-Kè
z IX. A a  Radim Popelka z IX. B . Mìli jsme možnost zhlédnout celkem 91.000,-Kè
tance témìø všeho druhu, k èemuž nám pøispìli  mažoretky, 

Za celkovou sumu bylo poøízeno: školní družina, kocouøi a koèky z II. A, B  , žáci z V. B, VI. A , 
Nástøik høištì 34.500,-Kè VI. B, country kroužek a kroužek orientálních tancù. Prvòáèci 
Nátìr mantinelù a ploch na høišti 17.000,-Kè popøáli svým maminkám k jejich svátku básnièkami 
Pøekážky pro jízdu zruènosti na kole 32.500,-Kè a pohádkou. S žáky   tøetích tøíd jsme  procestovali svìt, ètvr�áci  
Sloupky pro dopravní znaèky    7.000,-Kè svojí scénkou dokázali, že na „Strání je najlepší“, V. A 

pøedvedla, jak se žije v Mexiku. VII. A nás pobavila humornou 
Po slavnostním pøedání byli žáci seznámeni s pravidly scénkou a  IX. A  zatanèila aerobic.  Pohybová pøedstavení se 

soutìže. Dìti soutìžily ve tøech kategoriích. Nejmladší støídala s básnièkami, které recitovali  vítìzní školní recitátoøi 
kategorii „Oveèky“ obsadili  prvòáèci. Žáci druhých a tøetích z  I. A (Filip Drobný), II. A (Roman Tomáš), IV. A (Marian 
tøíd tvoøili druhou kategorii a soutìžili pod názvem „Pejsci.“ Flekaè) a VII. A (Martina Bruštíková). K velkému zpestøení 
Tyto dvì nejmladší kategorie plnily úkoly chodce jako programu pøispìla hned na zaèátku Dìtská cimbálová muzika. 
úèastníka silnièního provozu. Tøetí kategorie byla sestavena Dìkujeme všem úèinkujícím dìtem a uèitelùm, kteøí s 
z žákù ètvrtých a pátých tøíd a soutìžili pod názvem „Draci.“ nimi vystoupení pøipravili, pak   žákùm z osmých i devátých 
Tato nejstarší kategorie si ovìøovala, do jaké míry zvládá tøíd, kteøí s velkou ochotou pomáhali chystat náøadí a mikrofony 
základní pravidla silnièního provozu v roli cyklisty. Vìtšinou bìhem celého pøedstavení, jiní zase ochotnì pomáhali v 
pìtièlenné skupinky žákù rùzných kategorií museli projít ètyømi zákulisí. Je nutné podìkovat SRPDŠ za pomoc pøi prùbìhu 
stanovišti, kde spoleènì plnily zadané úkoly. Žáci øešili rùzné tohoto programu a za zajištìné obèerstvení pro rodièe a dìti. 
otázky s dopravní tématikou, jednoduché dopravní situace Dìkujeme zvukaøùm Ing. Jiøímu Novákovi a Ing. Aleši 
chodce a cyklisty a také si ovìøili znalost dopravních znaèek. Blahùškovi  za výborné ozvuèení a osvìtlení pódia. Nemalé 
Nelehký byl praktický úkol - projet bezchybnì na kole podìkování patøí všem rodièùm, kteøí se akademie poøádané ke 
(kategorie Draci) èi kolobìžce (kategorie Oveèky a Pejsci) již Dni matek zúèastnili. Vìøíme, že i v pøíštím roce se u této 
pøedem pøipravenou trasu sestavenou z novì vyrobených pøíležitosti opìt sejdeme v tak hojném poètu. Fotografie ze 
pøekážek. Bìhem soutìže si dìti opekly špekáèky. Vítìzové školní akademie si mùžete prohlédnout na webových stránkách 
jednotlivých kategorií byli na konci soutìže odmìnìni naší školy (www.zsstrani.cz).    

Zprávièky ze školy

 Zdenka Davidová



 

Tipy knihovny Nauèná literatura
Dìjiny novovìku Mandelová, H
Dìjiny pravìku Mandelová, HBeletrie
Dìjiny støedovìku Mandelová, HBezmezná ctižádost McClure, K
77 výletù s dìtmi po Èechách Paulík, IDokonalá past Clem, Bill K
Logopedické poradenství Peutelschmiedová, ADùvìrné tajnosti Michaels, F
Moje vlast je v Evropì Mandelová, HMìsíèní kámen Kid, B

Fritzsche, PRoberts, N Zlatý køeèekMìsíèní perly
Nezkrotná nevìsta Coulter, C Èarodìjka po èesku Nowak, J
Nìžné intriky Becnel, R
Tygøí princ Hoyt, E Pro dìti
Výstraha Patterson, J Dášenka, èili Život štìnìte Èapek, K
Zlatá liška Smith, W Pohádky, které šeptají víly Fantová, E
Jsem tady už tisíc let Venezia, M Terezka a kaštanový skøítek Brožíková, H
Pták štìstí Tokareva, S Kluk ze záhrobí Brezina, T
Nebezpeèné radosti Small, B Pøízraky bez tváøe Brezina, T
Ve znamení blížencù Pilcher, R Modrý albatros Bartošíková, A
Vìzení Muchamore, R

Ninža z druhého patra Svobodová, V
Deník matky na pokraji Greene, N

Princezna Viktorie Brezina, T
Myslím jenom na tebe Mansell, J

Kdo nevìøí, a� tam bìží Žáèek, JTudorovci Gracie, A
Než nám bude šestnáct Plaisted, CMoskevská pravidla Silva, D

Poslední konkubína Downer, L
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Z knihovny 

Marcela Schönbaumová

XXVI. Pochod rodièù s dìtmi by plný zmìn, i tak se líbil 
a myslíme si, že splnil oèekávání úèastníkù. Dìti byly veselé, 
rodièe spokojeni a poøadatelé také. 

První zmìna - odložený termín konání pro nepøíznivé 
poèasí. Poèasí bylo opravdu nepøíznivé, protože tato turistická 
vycházka se koná i za mírného deštì. Odložený termín zpùsobil, 
že cílová chata Šajba nebyla volná a museli jsme hledat nová 
øešení. Našli a pøipravili jsme orientaèní mapku  s vyznaèenou 
trasou od Moravských skláren, Oøechovou, u hájenky do lesa 
k Sladké jabloni a pak podél potoka dolù na sídlištì do zahrady 
mateøské školy ve Kvìtné. Poté pøes silnici na høištì 
u tìlocvièny DTJ. 

Rodièe a dìti si vše užívali, poèasí vydrželo. Z 375 
úèastníkù chtìl každý razítko do orientaèní mapky, nikdo 
nezabloudil. Dìti odvážnì prolézaly strachovým pytlem 
u Budulínka, vodníci, Krakonoš a Ježibaba nemìli chybu. 
Ježibaba dokonce vaøila lektvar na otevøeném ohništi, rozdávala 
perníkové medaile. Stanovištì u potoka s lany má pokaždé 
velký úspìch, koníci Zuzky Margetinové povozili dìti i nìkteré 
rodièe po Margetinových louce. Touto cestou dìkujeme celé 
jejich rodinì. V zahradì mateøské školy dìti vytrvale plnily 
úkoly, bìhaly, házely, houpaly se, skákaly. Køemílek 
a Vochomùrka je vyprovodili k cíli. Tam je èekalo zodpovìdnì 
pøipravené stanovištì pro støelbu ze vzduchovky a z luku na terè. 
Toto stanovištì zajímalo hlavnì starší kluky. 

Organizátorù a jejich pomocníkù bylo víc než 100 - všem 
dìkujeme a tìšíme se na další spolupráci. Nové prostøedí v cíli mìlo své kouzlo. Pøipravené 

Podìkování patøí také všem sponzorùm za finanèní posezení s country hudbou, obèerstvení, hry a soutìže pro dìti. 
pøíspìvky a sladkosti pro dìti.Uzavøené prostranství od hlavní silnice hlídala policie ÈR 

Necháme se pøekvapit, kam nás XXVII. Pochod rodièù a usmìròovala øidièe. 
s dìtmi pøivede, zda na Šajbu, nebo k tìlocviènì ve Kvìtné. Veselé výtvarné práce dìtí mateøské školy ze Strání 

Za kolektiv mateøinek Mgr. Drahomíra Starobováoznamovaly  „tady se nìco dìje, nìco oslavuje“. 

XXVI.  Pochod rodièù s dìtmi



Pøedposlední týden školního roku byl slyšet v MŠ Strání V pátek pøedškoláci byli slavnostnì pasováni na školáky 
indiánský pokøik. Tøída dìtí pøedškolákù se promìnila a rozlouèili se s ostatními dìtmi i zamìstnanci školky.
v indiánskou osadu.

Dort od paní Kolajové byl nejen krásnì nazdobený, ale
i moc dobrý. Dìtské špunty darované rodièi tekly proudem.

Pøejeme našim ,,školáèkùm“ hezké prázdniny!
Kolektiv zamìstnancù MŠ Strání

Maminky shánìly pro malé indiány ptaèí pera do èelenek 
a obleèení, které dìti spoleènì s paní uèitelkou vyzdobily 
malováním, rozstøíháním trièek. Dìti s nadšením namalovaly 
totem, sedìly u indiánského ohništì u týpí, zpívaly indiánské 
písnì, uèily se indiánské znaky a dovednosti. Na krk si navlekly 
korálky a vyrobily zub ,,z medvìda“.

V úterý 23. 6. jsme indiánský týden zakonèili indiánskou 
nocí v MŠ. Nejvìtším pøekvapením pro dìti bylo, že i paní 
kuchaøky a personál MŠ se promìnil v indiány. Navštívily nás 
i Rybana a Nšoèi.

V 18°° hod. pomalovaní malí indiáni vyrazili po dìdinì 
na indiánskou stezku za pokladem.

Veèer pokraèoval opékáním špekáèkù na zahradì MŠ, 
indiánským tancem za doprovodu bubnu, hrou na kytaru 
a zpìvem. S dìtmi jsme sedìli kolem totemu, ,,vykouøili“ 
pomyslnou dýmku míru a podìkovali Velkému Manitù, že nás 
ochránil pøed deštìm.

Po  setmìní se zahrada MŠ promìnila v prostor plný 
duchù, svìtýlek a strašidel. Nakonec všichni š�astnì usínali 
u pohádky s plyšáèkem v ruce, které jim darovalo strašidlo za to, 
že ,,nebojácnì“ prošli celou stezku odvahy.

Potìšilo nás, když druhý den všichni s úsmìvem volali, 
že by si noc v MŠ ještì zopakovali.
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Druhý, opravdový test tenisového umu a hlavnì 
psychické odolnosti, se uskuteènil v nedìli 21. 6. 2009 na tenis. 
dvorcích DTJ Kvìtná. 

Po osmi týdnech usilovného snažení soutìžily dìti 
na skuteèném tenisovém turnaji. Žaèky a žáci (zaèáteèníci) 
soutìžily v minitenisu, pokroèilí (žáci a jedna žaèka v tenisu 
celodvorcovém. 

Výsledky: Minitenis - žáci:    1. V. Vintr 
   - žaèky: 1. Zd. Popelková

   2. P. Škrieèková
   3. V. Èankyová
   4. J. Matejíková
   5. A. Èankyová

Pokroèilí - tenis: 1. M. Jachníková, 
2. J. Barták
3. L. Popelka
4. E. Popelka

Turnaje se nezúèastnili další tøi žáci a dvì žaèky. 

Rodièe, pokud chcete pøihlásit své dìti mezi nás, na jaøe 
2010 bude opìt nábor dìtí, vìk 8 - 14 let. 

Vladimír Autrata

Tenisová škola mládeže 
pøi DTJ Kvìtná informuje

Indiánský týden

Vážení spoluobèané, 

dovolte, abych Vám podìkoval za podporu ve volbách 
do Evropského parlamentu. I Vaše hlasy pøispìly k dobrému 
výsledku KDU-ÈSL v tìchto volbách, ve kterých jsme ohájili 
2 mandáty. Za podporu naší kandidátky Vám dìkuji i jménem 
europoslancù Zuzany Roithové a Jana Bøeziny. 

Podpora pro kandidátku KDU-ÈSL a zejména velké 
množství preferenèních hlasù, které jsem získal, je pro mne 
další motivací k práci pro naši obec jak z pozice obecního 
radního tak krajského zastupitele.

Dìkuji Vám!

Váš Ondøej Benešík
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Na tradièní celorepublikový roèník Bambiriády 2009 
poøádané Èeskou radou dìtí a mládeže se pøihlásila dìtská 
Orientální skupina Saturn pod vedením lektorky Alice Bušové 
(IPTISAM).

Nejmenším poøádajícím mìstem Bambiriády byla 
Chropynì a na druhou stranu nejvìtší, nejvzdálenìjší a nejdéle 
vystupující skupinou na Bambiriádì byla právì Orientální 
skupina Saturn. 

Poèasí zrovna nepøálo, ale dìvèata v kostýmech, bosky 
na trávì po všechny tøi dny stateènì èelily nepøízni poèasí. Pro 
dìti byly pøipraveny soutìže, ukázky dovedností rùzných 
organizací a spousty atrakcí. Urèitì nejvìtším zážitkem byla 
procházka sklepením noèního zámku Jeèmínek, kde dìti 
ukázali pravý rozsah jejich hlasivek a strašidlùm se jen tak bez 
boje nedaly. Orientální skupinu Saturn doprovázela Orientální 
skupina Luna, které je taneènicí a manažerkou Alice Bušová 
/IPTISAM/, taneènice Abal a Banahzir. Další plánovanou akcí 
je pokus o zápis do Guinessovy knihy rekordù, orient 
a koleèkové brusle, orient na svatbì a další akce...

Dìkujeme za pøízeò a podporu!
Alice Bušová (IPTISAM)

V dubnu roku 2009 se mi doneslo slovíèko GRAND. 

Zaèala jsem se trochu více zajímat kdo nebo co je to 
vlastnì NADACE dìti-kultura-sport a jak vlastnì tato nadace 
pomáhá dìtem  jako vedu já, aby jejich volný èas byl co 
nejzajímavìjší. Byl vypsán milionový Grand, podala jsem 
žádost a k mé velké radosti mi paní øeditelka Michalèíková 
oznámila, že moje žádost o poskytnutí Grantu na podporu 
školství a zájmové èinnosti pro Orientální skupinu Saturn byl 
schválen a to na celou požadovanou èástku 20000 Kè. 

Slavnostní pøedání se uskuteènilo 28. 6. 2009 
v Uherském Hradišti, kde mi byl pøedán symbolický šek 
na 20000 Kè. Peníze samozøejmì využiji plnì na pomùcky 
na tanec pro dìti Orientální skupiny Saturn jak jsem se zavázala. 
Zneužití této èástky jinou osobou je prakticky nemožné. Jsem 
moc ráda za všechny dìti co tanèí orient se mnou a budu se 
snažit, abychom byli známé nejen doma, ale také po celé Èeské 
Republice. 

Alice Bušová (IPTISAM)

Bambiriáda Chropynì 4.-6.6. 2009 20 000 Kè pro ORIENTÁLNÍ 
skupinu SATURN

Oznámení
FC Strání oznamuje, že turnaj neregistrovaných hráèù 

probìhne 1. srpna 2009. 
Bližší informace v tipsport baru.

Firma Novatex  dovozce látek nabízí široký 
sortiment látek na všechny druhy obleèení. 

Nabízí rovnìž látky ve slevì a zbytky za výhodné 
ceny.

Látky zakoupíte a objednáte u p. Vlasty Jankù 
ve Kvìtné. Info na tel: 572 695 420.

Inzerce
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Rodina Miklášová dìkuje všem, kteøí se pøišli 

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

dary a projevy soustrasti. Zvláštní dík patøí otci 
P. Hrudíkovi a roèníku 1941.

Podìkování
Pozùstalá rodina Pastrnkova dìkuje 

p. Mudr. Pavlu Tomeèkovi a všem pracovnicím 
Domu s peèovatelskou službou za obìtavou 

péèi o p. Marii Pastrnkovou.

Podìkování
Pozùstalá rodina Šidlova dìkuje všem, 

kteøí se pøišli na poslední cestì rozlouèit se sleènou 
Martinou Šidlovou. Za projevy soustrasti a 

kvìtinové dary patøí konkrétnì díky roèníku 86/7, 
spolužákùm z nástavby u Uherském Hradišti, 

FS Javorina, hokejovému fanclubu 
HC Slovan Bratislava, kamarádùm, 
muzikantùm i Otci P. J. Hrudíkovi.

Podìkování
Rodina Zetkova dìkuje všem, kteøí doprovodili 
na poslední cestì pana Jaroslava Zetku. Zvláštní 

podìkování patøí otci Janu Hrudíkovi, 
MUDr. Konèitíkové, roèníku 1942, muzikantùm 

a chrámovému sboru. Dìkujeme také 
za projevy soustrasti a kvìtinové dary.

Inzerce

Prodám stavební pozemek - Drahy I. 
Cena dohodou. Tel: 775 139 044

Inzerce

Hledám ve Strání nebo Kvìtné byt 1+1 
nebo 2+1 k pronajmutí. 

Nabídky volejte na tel: +421 903 705 931.

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

- TERMOPRÁDLO MOIRA A CRAFT

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

                                                                 
DOPLÒKY

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

POSEZÓNNÍ VÝPRODEJ MODELÙ 2009 - 10 až 20%!

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

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

Inzerce
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