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Straòanské hody se stárkem a mládkemStraòanské hody se stárkem a mládkem
12. - 14. záøí 2008

Pátek 12. 9. 2008

20:00 hod.  Tìlocvièna ZŠ Strání ZAPALOVÁNÍ HODÙ
Hraje hudební rocková kapela Sacchie Phantes a diskotéka
vstupné 50,- Kè

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Sobota 13. 9. 2008

13:00 - 14:30 hod.   Objížïka chasy na voze po Strání- svolávání na hody

14:30 hod. Sraz chasy u Zámeèku

15:00 - 17:00 hod.   Prùvod chasy k mládkovi  - U MLÁDKA
Prùvod chasy ke Dvoranì -  U STÁRKA
Prùvod k obecnímu úøadu
- žádání starosty o povolení poøádat hodovù zábavu
Odchod prùvodem k Námìstí U Zámeèku

20:00 hod.  Tìlocvièna HODOVÁ ZÁBAVA
a jídelna ZŠ Strání hrají DH Javorinka a KISS Publikum

vstupné 50,- Kè, krojovaní vstup zdarma

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *

Nedìle 14. 9. 2008 

10:00 hod. Sraz krojované chasy u Zámeèku

10:15 hod. Prùvod krojovaných - chasa, dìti, veøejnost ke kostelu 

10:30 hod. SLAVNOSTNÍ HODOVÁ MŠE SVATÁ v kostele Povýšení sv. Køíže

15:00 hod.  HODOVÉ ODPOLEDNE S PÍSNIÈKOU 
- nám. U Zámeèku (v pøípadì špatného poèasí sál Zámeèku)
CM „Mladí Bruštíci“, CM „Huslièky mladší“,
Spjevulenky z Bøezové, DH Javorinka a DH Bøezovjané

Poøádají: Straòanská chasa + Rychtáré, Obec Strání, OS SPOKOS
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Zprávy z obce
do 30. 11. 2008.Touto cestou vás žádáme, abyste po dobu Zateplení budov
rekonstrukce neparkovali svá vozidla na místních 

Jak jsme již informovali, zaèaly práce na zateplování komunikacích z dùvodu, aby byla zajištìna prùjezdnost 
školních budov. Tato akce se týká ZŠ Strání a obou školek. 
V ZŠ se provádí dokonèení výmìny oken a venkovních dveøí, 
zateplení obvodového pláštì v tlouš�ce 16 cm na celé budovì. 
Dále bude provedena izolace stropu.

V MŠ Strání se provádí kompletní výmìna oken 
a zateplení celé budovy v tlouš�ce 14 cm. Souèástí tìchto prací 
je také izolace stropu. Z rozpoètu obce se provede nutná 
rekonstrukce støechy, do které již nìkolik let zatéká.

V MŠ Kvìtná se provádí zateplení obdobnì. To znamená 
výmìna oken, dveøí, zateplení obvodového pláštì a izolace 
stropu.

z lokality Drahy, ale také vozidel dopravní obslužnosti, firmy 
Rumpold pøi svozu odpadù a vozidel záchranné služby a hasièù. 
Autobus Strání - Bøezová bude mít možnost projet stavební 
uzávìrou, pokud to bude možné. V nutném pøípadì bude 
projíždìt ulicemi Korytòanská, Drahy III a Zajaèí. Ostatní 
vozidla budou mít zákaz vjezdu do obce Strání na Studeném 
vrchu (U Køížku). Obyvatelé, kteøí využívají ulici Cigánskou, 
budou mít pøíjezd i výjezd ze silnice 1/54. Vlastníci pozemkù 
v polní trati „Pole“ mohou využít pøíjezd pøes statek popø. kolem 
høištì. Obyvatelé ulice Bøezovská byli vyrozumìni 
samostatným dopisem. Vážení spoluobèané, vìøíme, že 
pochopíte tato opatøení, která pøispìjí ke zlepšení životního Tyto akce jsou finanènì podporovány z prostøedkù 
prostøedí a základní infrastruktury v naší obci.operaèního programu životního prostøedí pro realizaci opatøení 
Dìkujeme za pochopení.„Zlepšení tepelnì technických vlastností školských budov“. 

Technologický systém zateplení tìchto budov se provádí 
na základì energetického auditu, který byl nedílnou souèástí Zlínský kraj poskytl dotaci na Zámeèek
žádostí. Bohužel se nepodaøilo státnímu fondu tyto žádosti 

Zastupitelstvo Zlínského kraje na doporuèení Rady vyøídit do období prázdnin, proto bylo zahájení prací posunuto 
Zl. Kraje schválilo na svém zasedání 18. 6. 2008 úèelovou na záøí. I když zdržení nebylo zpùsobeno vedením obce, 
dotaci na èásteèné dokonèení „Rekonstrukce Zámeèku, omlouváme se všem, kterým opravy komplikují zaèátek 
III. Realizaèní etapa“ ve výši 800 000,- Kè. Finanèní prostøedky školního roku. Doufám, že nová okna, izolace a fasády 
budou použity na úhradu nákladù na vnitøní interiér - tj. vykompenzují tyto krátkodobé problémy.
osvìtlení, obklady stìn, nové parkety v salóncích aj. Dìkujeme 
touto cestou všem pøítomným èlenùm Zastupitelstva Zlínského Areál bývalé Chronotechny
kraje (celkem 45), kteøí podpoøili naši žádost.

Koncem srpna probìhlo první jednání s novým 
majitelem areálu bývalé Chronotechny. Nový majitel chce areál Investice jiných subjektù v obci
postupnì opravovat a opìt zprovoznit. Vedení obce je 

V mìsíci záøí zaènou práce na regulaci potoka pøipraveno ke spolupráci. Vìøím, že další jednání s novým 
Klaneènice v úseku od mostu k ZŠ Strání po st. statek. majitelem budou probíhat ve stejném duchu a pøispìjí k novým 
Investorem jsou Lesy ÈR  Správa tokù.pracovním pøíležitostem v naší obci.

Koupalištì: V rámci rekonstrukce koupalištì ve Kvìtné Pavel Mimochodek, starosta
bude v mìsíci záøí vybudována nová trafostanice, která posílí 
i èást ulice Slovenská a Mlýnky. Investorem je spoleènost Rekonstrukce silnice III. tø.  4983 - Bøezovská
E-ON, úz. pracovištì Otrokovice.

Antonín Zámeèník, místostarostaOd 1. záøí 2008  probíhají stavební práce na rekonstrukci 
silnice III. tø. 4983 Strání - Bøezová v úseku od køižovatky 
st. silnice 1/54 po nový høbitov. Komunikace bude uzavøena Dìkujeme tímto Zastupitelstvu ZK za dotace 
oboustrannì a budou také uzávìry vjezdu do ulice Za Dvory, poskytnuté Zlínským krajem v r. 2008
Zajeèí, Cigánská  a polní tratì ,,Pole“. Práce budou probíhat 
v celém úseku podle harmonogramu a vozovka bude tímto ! 150.000,- Kè z rozpoètu ZK na zabezpeèení 
n e p r ù j e z d n á  z e j m é n a  p r o  o s o b n í  a u t o m o b i l y. akceschopnosti jednotky SDH
Pøíjezd i odjezd k vašim domùm a bytùm bude odklonìn pouze ! 800.000,- Kè z Fondu kultury ZK na dokonèení 
na ulici ,,Korytòanská“. Uzávìra bude probíhat od 1. 9. rekonstrukce interiéru kulturního zaøízení Zámeèek
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Jednání o koridoru vysokého napìtí 
byla zahájena pouze v pøípadì, že by stávající sí� nebyla V pátek 15. srpna 2008 probìhlo v naší obci jednání 
schopna kapacitnì zvládat dodávky elektøiny do tìchto ohlednì zámìru vybudovat vedení vysokého napìtí, které by 
obcí. procházelo i katastrem naší obce. Tento zámìr vyvolal v naší 

obci znaèný nesouhlas. Pøi prezentaci této problematiky 4. Protože se napìtí nebude minimálnì do roku 2015 
v médiích se objevila celá øada nepøesných a nepravdivých realizovat, je koridor pøesunut ze závazné èásti územnì 
informací, které se na tomto jednání podaøilo osvìtlit.    plánovací dokumentace do územní rezervy, s úkolem, aby byl 

daný zámìr ještì jednou vzhledem k charakteru území Jednání se zúèastnili starostové a zástupci dotèených 
dostateènì provìøen. obcí (Strání, Korytná, Bøezová, Horní Nìmèí, Nivnice, Uherský 

Brod), zástupci Zlínského kraje (Alena Miklová - vedoucí 5. Pøed pøípadnou výstavbou vedení vysokého napìtí 
odboru územního plánu a Miroslava Knotková - øeditelka by bylo rozhodnuto o zpùsobu vedení s ohledem na ráz 
Energetické agentury ZK) a starosta obce Suchá Loz. Toto krajiny (podzemní, nadzemní, kombinace obou). 
jednání navazovalo na schùzku starosty Strání Pavla 6. Závìrem bylo konstatováno, že pokud se domácnosti 
Mimochodka s hejtmanem Zlínského kraje. a podnikatelé v tìchto obcích budou chovat energeticky úspornì 

Závìry jednání: (používání spotøebièù s menší spotøebou elektrické energie, 
vìtší využívání alternativních zdrojù apod.) nemusí k výstavbì 
vedení vùbec dojít. 1. Nárùst spotøeby elektrické 

energie v obcích Nivnice, Korytná, 
Suchá Loz, Horní Nìmèí, Bøezová a 
S t r á n í  è i n í  
za posledních 5 let 36%. Spotøeba v 
t ì c h t o  o b c í c h  r o s t e  j a k  
v  d o m á c n o s t e c h  t a k  u  
velkoodbìratelù.

2. Plánovaný koridor 
N E N Í  U R È E N  P R O  
TRANZITNÍ VEDENÍ mezi 
È e s k o u  r e p u b l i k o u  
a Slovenskem jak bylo nesprávnì 
uvedeno v nìkterých sdìlovacích 
prostøedcích, ale pouze PRO 
Z Á S O B O V Á N Í  V Ý Š E  
U V E D E N Ý C H  O B C Í  
(samozøejmì vèetnì Strání) 
v pøípadì, že souèasná pøenosová 
sí� pøestane staèit. 

3.  Pøípadná výstavba 
vedení vysokého napìtí by tedy Ondøej Benešík, èlen obecní rady a krajský zastupitel    

Koncem srpna probìhl už 7. Den obce a také 7. roèník pìveckému sboru S.E.N., CM Strýci, paní Vlastì Grycové, 
Festivalu dechových hudeb „Pod Javorinù“. Páteèního Annì Pøikrylové, ženám z chrámového sboru a všem, kteøí 
programu u Štrbákovce se zúèastnily jak místní pìvecké sbory, zorganizovali a svým zpìvem pøispìli k páteènímu programu.
tak jsme si mohli poslechnout i hosty, a to mužské sbory z Boršic 
u Blatnice a Hradèovic. V tìchto sborech se pøedstavili také 
starostové obou obcí - pan Bohuslav Vávra a místní rodák pan 
Jan Popelka. Zazpívat si pøijeli starosta Bøezové Josef Trecha, 
otec Jan Kornek a také bývalý folklorista a dnes poslanec PÈR 
Ludvík Hovorka. Výbornou atmosféru podporovala CM Strýci. 
U Zámeèku své umìní nejen pro mladší generaci pøedvedla 
místní kapela Sacchie Phantes. Jak se mùžete doèíst v pøíspìvku 
Marušky Veselé, Štrbákovec se v pátek promìnil v olympijskou 
vesnici. Zrovna v tento den probìhlo slavnostní ukonèení 
Olympiády v Pekingu, ale veèer na Štrbákovci se v nevšedních 
olympijsko-neolympijských disciplínách vesele pokraèovalo. 
Za pøipomenutí také na tomto místì stojí, že nás straòanský kroj 
v Pekingu reprezentoval, více se opìt doètete v èlánku Báry 
Kubíèkové.

Dìkuji FS Javorina, dìvèatùm Marii Veselé a Katce 
Myšinské za nevšední nápad s olympiádou, mužskému 

Den obce se vydaøil 

Pokraèování na další stranì
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Den obce se vydaøil 
krojovaných, kteøí nás èekali na Námìstí u Zámeèku. Dìkuji V sobotním programu jsme si mohli prohlédnout 
všem, kteøí se nastrojili, byla to opravdu krásná oslava nedìlní zrekonstruovaný Zámeèek a navštívit vernisáž pana Stanislava 
mše a pána Boha. V prùvodu i pøi mši svaté se k nám pøipojil Knotka, pøi které zahráli Tamburáši. Výstava obrazù 
další významný host - místopøedseda vlády a ministr pro místní „Z rodného Strání“ trvala 2 dny a mìla u návštìvníkù velmi 
rozvoj p. Jiøí Èunek. Mši svatou sloužil otec Richard 
Wojciechowski, pùsobící na Valašsku za asistence otce Jana 
Korneka a našeho pana faráøe Jana Hrudíka. 

pozitivní ohlas. Sobotní odpolední program na námìstí 
U Zámeèku byl vìnován dìtem, které si pod vedením holek 
ze Spokosu mohly zatanèit, zasoutìžit ve sportovních 
i zábavných disciplínách. Návštìvníci se také mohli informovat 

Úderem 15. hodiny zaèal dechovkový festival, o zajímavostech našeho regionu ve stánku našeho Infocentra ve 
ve kterém své umìní pøedvedly: Bojnická kapela, DH Hulíòané, vestibulu Zámeèku. V podveèer jsme spolu s našimi hosty 
Túfaranka, Májovanka Holíè a vítìz Zlaté køídlovky Vojtìchem Jurèíkem - statutárním námìstkem hejtmana ZK, 
DH Straòanka. Naši nedìlní hosté, oba námìstci hejtmana Antonínem Seïou - poslancem PÈR a místostarostou 
Vojtìch Jurèík a Stanislav Mišák, pokøtili nové CD Straòanky. Antonínem Zámeèníkem pøestøihli symbolickou pásku novì 
Celý festival moderoval už tradiènì pan Hrabal.zrekonstruovaného Zámeèku. Následoval veèer èeské 

a moravské dechové hudby s DH Krajanka z Prahy a místní 
Touto cestou dìkuji všem, kteøí se podíleli na letošním DH Straòanka. V tomto programu byli naším hostem Vojtìchem 

Dnu obce a festivalu dechovek: Místnímu hospodáøství pod Jurèíkem ocenìni pohárem naši fotbaloví žáci jako vítìz 
vedením pana místostarosty Antonína Zámeèníka za skvìlou Krajské soutìže mladších žákù. Pohár a novou vlajku pøevzali 
pøípravu celé akce, obci Bøezová za zapùjèené stany, holkám také zástupci FC Strání - Josef Popelka (Joly) a Josef Popelka 
z MŠ za vynikající vdoleèky a osúchy, Petru Houš�ovi a Ondøeji (Šmídek) k 80. výroèí kopané ve Strání. Ocenìní se dostalo také 
Benešíkovi za organizaci a pomoc pøi zajiš�ování finanèních dalším oslavencùm, a to CM Strýci, která slaví letos 30 let 
prostøedkù na akci, provozovatelùm Zámeèku za zvládnutí od svého založení.
první vìtší akce v naší obci, všem návštìvníkùm za podporu Jelikož se blíží straòanské hody, pøedal stárek Jeòo 
a úèast, dìvèatùm u vstupného a za organizaci sobotního Mikláš (Hulín) hodové povinnosti novému stárkovi a mládkovi.
odpoledne pro dìti, panu Knotkovi za pìknou výstavu obrazù, V nedìli jsme se již tradiènì setkali u kostela ke 
našemu otci Janovi, otci Richardovi a otci Janu Kornekovi slavnostnímu prùvodu na mši svatou. V prùvodu bylo vidìt jak 
a  všem dalším, kteøí se jakkoliv podíleli na tìchto dnech. letošní oslavence CM Strýci s vlajkou, tak i nejmladší fotbalisty 

Závìrem pøipojuji podìkování všech našich hostù v dresech, dorostence, kteøí pøekvapili a pøišli stejnì jako 
za pøíjemnì strávené chvíle v naší obci.sedmdesátníci vystrojení v krojích. Také zpìvaèky a ministranti 

Pavel Mimochodekse do krojù oblekli a všechny mile pøekvapilo veliké množství 
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Ohlédnutí za školním rokem 2007/2008  Další novinkou školního roku 2008/2009 je 
nabídka pøedplaveckého kurzu pro naše prvòáèky a také 

Slavnostní zahájení nového školního roku skuteènost, že jsme se zaøadili mezi školy, které nabízejí 
probìhlo 1. záøí za pøítomnosti rodièù žákù 1. tøídy, pana žákùm mléèné výrobky z automatu  formou 
starosty obce Mimochodka, otce Jana Hrudíka, pøedplacených kreditek. 
p. øeditelky MŠ Strání Mgr. Drahomíry Starobové a pana Škola má také zpracovanou podrobnou Koncepci 
pøedsedy rodièovského sdružení Bc. Václava Konèitíka. svého rozvoje do roku 2013, kterou schválila pedagogická 
Velmi dojatá paní øeditelka MŠ Strání nám oficiálnì rada na konci školního roku 2007/2008.
pøedala do první tøídy 24 dìtí, kterým byla pøedstavena jejich Úkoly pracovního plánu nového školního roku nejsou 
nová paní uèitelka - Mgr. Zdenka Davidová. Prvòáèky jsme jednoduché a není jich málo. Pøeji všem žákùm a kolegùm, aby 
pøijali pøedáním pamìtního listu a pak už na nì a jejich rodièe se nám spoleènì podaøilo je  splnit. 
èekala vyzdobená tøída, uèební pomùcky a také dáreèky. Jsem Vám, vážení rodièe, pøeji v dalším školním roce hodnì 
velmi potìšena, že díky aktivitì p. starosty mají nejen prvòáèci trpìlivosti a shovívavosti s Vašimi dìtmi  a pamatujte si, prosím, 
v den zahájení školního roku  nová plastová okna ve své tøídì, ale že my , uèitelé, jsme pøipraveni spoleènì s Vámi øešit  problémy, 
že  v dobì, kdy toto èíslo Zpravodaje bude  vytištìno, budou které eventuálnì mohou nastat.
na hlavní školní budovì, v šatnách a uèebnách pod tìlocviènami 
vymìnìna všechna okna. Poté následují stavební práce Poèty žákù ve školním roce 2008/2009
na zateplení celé školy a pochopitelnì nová fasáda. 

Oproti loòskému roku nastaly v naší škole nìkteré zmìny. 
Snížil se poèet  žákù školy ze 323 na 303. Poèty žákù 
v jednotlivých tøídách dokumentuje tabulka pod èlánkem, poèet 
tøíd zùstal nezmìnìn. 

Zmìny nastaly i v uèitelském sboru. Do dùchodu odešel 
pan uèitel RNDr. Jiøí Steckbauer a novì nastoupila p. uèitelka 

 Irena Michalèíková, øeditelka školyRadka Popelková, která bude vyuèovat anglický jazyk 
na 1. stupni. 

Ve školním roce 2008/2009 budeme podle vlastního 
školního vzdìlávacího programu uèit v prvním, druhém, šestém 
a sedmém roèníku, v ostatních roènících  dobíhá vzdìlávací 
program Základní škola. Souèástí našeho vzdìlávacího 
programu jsou i projekty a jedním z nich je projekt Bezpeènì 
na silnici. Jeho cílem je vést žáky od nejútlejšího vìku  
k bezpeènému chování na silnicích a dodržování dopravních 
pøedpisù a pravidel. Již v minulém Zpravodaji jsem informovala 
o tom, že jsme od Nadace Dìti, kultura sport obdrželi 
10.000,- Kè na rozšíøení a zkvalitnìní výuky dopravní výchovy . 
S radostí mohu oznámit, že nám v prùbìhu prázdnin  vyšla další 
dotace. Tentokrát se jedná dotaci od Zlínského kraje ve výši 
40.000,- Kè, která je urèena na vybavení dopravního høištì 
mobilními znaèkami, vyznaèením dopravních situací 
a na zakoupení kolobìžek a kol. Velmi dìkuji našemu krajskému 
zastupiteli Bc.Ondøeji Benešíkovi za jednání s krajským radním 
pro dopravu, který pak následnì tuto dotaci doporuèil krajské 
radì ke schválení.

Zprávièky ze školy
 

Tøída Celkem žákù Dìvèat Chlapcù
I.A 24 8 16
II.A 16 9 7
II.B 16 6 10
III.A 17 6 11
III.B 20 9 11
IV.A 26 10 16
V.A 15 8 7
V.B 14 8 6
I.stupeò 148 64 84

VI.A 19 13 6
VI.B 17 10 7
VII.A 19 12 7
VII.B 17 8 9
VIII.A 21 10 11
VIII.B 18 7 11
IX.A 23 14 9
IX.B 21 10 11
II.stupeò 155 84 71

Škola celkem 303 148 155

Informace Èeské pošty

V rámci optimalizace provozu pošt, která probíhá 
celostátnì, došlo ke snížení pracovních úvazkù, a to ve Strání 
o 1 a ve Kvìtné o pùl pracovního úvazku. Z dùvodù dvou pošt 
v obci bude na každé otevøena pouze jedna pøepážka. Nová 
pracovní doba bude od 1. 10. 2008 v obou poštách následující: 

PO: 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.30
ÚT: 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.30
ST: 8.00 - 11.00, 13.30 - 16.00
ÈT: 8.00 - 11.00, 13.00 - 15.30
PÁ: 8.00 - 11.00, 13.30 - 16.00

INZERCE

Nabízíme pronájem, nebo i prodej zahrádky 
ve Kvìtné na sídlišti u garáží. Taky darujeme 

za odvoz starší nábytek napø. ložnici.
 Informace na tel.: 777 067 417
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zavázanými oèi. Krakonoš hlídal les a pøipomínal: „Radujte Jubilejní XXV. Roèník „Pochod rodièù s dìtmi“, aneb 
se z pøírody a neniète ji.“ U Budulínka se zpívalo a pak prolézalo vycházka pro dìti a dospìlé lesem plným hádanek, soutìží 
strachovým pytlem a u vodníkù se opìt chytaly rybky.a kouzelných bytostí se i letos vydaøil. Nádherné májové 

sluníèko, zelený les plný vùní pøijal 700 úèastníkù  dìtí, rodièù Zdravotní sestra p. Kubíèková se ptala a pouèila dìti 
i prarodièù v sobotu 31. 5. 2008. o první pomoci, o léèivých rostlinkách, jak se chovat pøi nehodì 

v lese. Motýl Emanuel a Maková panenka pøipravili hmatové Akci organizuje mateøská škola Strání, mateøská škola 
hádanky v klobouku. Motýl byl trochu smutný, že si dìti pletly Kvìtná v rámci EVVO - Enviromentální výchova, vzdìlávání, 
Makovou panenku s vílou Amálkou. V lese bydlela v chaloupce osvìta  ekologické výchovy. 
Ježibaba, dìti vítala, zkoušela a hodné dìti odmìnila sladkou Naše motto: Raduj se z pøírodních krás a neniè je.“
perníkovou medailí.Pøi jubileu se vyhodnocuje a my si uvìdomujeme, že dìti 

tøíleté, které s rodièi byly na „pochodu“ v roce 1983, letos jsou 
zde jako organizátoøi a aktéøi celé akce. Tìší nás, že vznikla 
jakási tradice a „pochod“ má své pokraèovatele, cíle a obsah 
jsou obohaceny, pøidružují se nové, nápadité, zajímavé 
stanovištì  úkoly, podle souèasných potøeb a zájmù dìtí, lidí 
naší vesnice.

Souèasnì vzpomínáme na skláøe a zamìstnance MS, 
jmenovitì p. Miroslava Konèitíka, kteøí nás první podpoøili a tak 
nìjak nastartovali tuto akci. Podporují nás dodnes, paní uèitelka 
Radka Kolajová - organizátorka prvních pochodù, øíká: 
„Omládla jsem dnes na pochodu a na nové chatì Šajba o 10 let. 
Ještì, že to není èastìji, byl by ze mne školáèek.“

Cituji dojmy dìtí: „Nejkrásnìjší pochod v mém životì, 
nejlepší perníkové medaile, Ježibaba skvìlá, Krakonoš 

Malá trasa konèí na chatì Šajba  v cíli po obèerstvení, ohromný, poprvé sedím a vozím se na živém koni, vodníci jsou 
opékání špekáèkù všichni oddechují, poslouchají pìkné písnì kamarádi, pleteme si Makovou panenku s vílou Amálkou“.  
country muzikantù. Skupina historického šermu letos pøipravila V závìru jsou pyšní: „Mami, tati, všechno jsem zvládl, poznal, 
i hrátky pro dìti, možnost prohlížení historických zbraní umìl.“
a skvìlé pøedstavení historického šermu. Pan Rytíø zabezpeèil Mateøinky i letos pøipravily trasu s 11 stanovišti. Podle 
profesionálnì støelbu ze vzduchovek na terè - vystøílelo se 2400 orientaèní mapky jsou stanovištì na stejném místì, zadání, 
diabolek. Dìkujeme za zodpovìdný pøístup k dìtem. plnìní úkolù je nové, obmìnìné. Nápadité a zajímavé masky, 

Stejnì zodpovìdné stanovištì u støelby z luku na terè si pohádkové bytosti a pomùcky na plnìní úkolù. Každý chce 
dìti vyzkoušely za asistence p. Èanky. Anièka Mimochodková razítko do orientaèní mapky a èeká i nìkolik minut, aby splnil 
malovala  oblièeje, dìti si prohlížely policejní auto. úkol. Na stanovišti  trpìlivì pøináší kamínek na ruce pro Ferdu 

mravence, pøejde, nebo pøeruèkuje po lanì nad potokem, Nároènìjší turisté zdolali Javoøinu a hrdì se vraceli 
na slovenské stranì zkusí lanovkou zpìt. Stanovištì u potoka na Šajbu, kde pak odpoèívali a bavili se. 
s lanami, houpaèkou, lanovkou je profesionálnì pøipravené, Pøestaly zvonit telefony - jednak je na Šajbì špatný signál 
zabezpeèené a zde si dìti vyzkouší zdatnost, odvahu  a pak lidé se bavili o všem možném, jen ne o každodenních 
samozøejmì za pomoci i svých rodièù. Dìkujeme rodièùm, kteøí starostech.
nám již nìkolik let toto stanovištì pøipravují. 

Za tyto prožitky dìkujeme p. uè. Homolové a kolektivu 
pracovníkù MŠ ve Strání, MŠ ve Kvìtné. Dále pomocníkùm, 
které p. uè. Homolová oslovila a všichni ochotnì pøiložili ruku 
k dílu. Sportovci, lyžaøi, volejbalisti, policie, žáci a uèitelé ZŠ, 
rodièe, prarodièe, dobrovolníci a pøátelé MŠ.

Sponzoøi „Pochodu rodièù s dìtmi“  finanèní podpora: 
Obec Strání, Moravské sklárny Kvìtná, Angliètina pro dìti - 
Helen Doron, Popelka Jan, LILA - obchod Kvìtná, Viktor 
Hupka.

Sponzoøi  sladkosti a obèerstvení pro dìti a rodièe dìtí: 
Santra Strání, Popelková Kvìtná - stánek, Benešík Ondøej - 
Strání, Brímusová Martinka - Strání, Gabrišovi - Strání, 
Havlíková Nikolka - Strání, Hrbáková Petra - bufet ZŠ Strání, 
Tomanová Marcela - lékárna Strání, Obchod U Popelkù - Strání, 
Moravské sklárny Kvìtná - odbory.

Dìkujeme všem a vážíme si pomoci a podpory této akce.
Speciální podìkování patøí Zuzce Margetinové XXV. roèník „Pochodu rodièù s dìtmi“ byl v pohodì, 

s maminkou, již po druhé umožnila dìtem povozit se na koních. den, kdy jsme všechny starosti nechali doma a prožili jsme 
Živé koníky, jízda je ohromným zážitkem pro dìti. Letos Pat a oslavili „svátek dìtí“ spoleènì v lese ve Kvìtné. 
a Mat pomáhali dìtem orientovat se v lese mezi stromy se Drahomíra Starobová, øeditelka MŠ 

XXV. „Pochod rodièù s dìtmi“ 
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Pøikládáme alespoò dvì z nich k vašemu nahlédnutí. Doufám, že jste prožili aktivní prázdniny plné 
Pohlednice mùžete zakoupit u nás v Infocentru, ale cestování a dobrodružství. My v infocentru jsme mìli taky 
i v trafikách  ve Strání i Kvìtné a také na benzínce, obecním plné ruce práce s turisty (èeskými i zahranièními). Cestu 
úøadì, èi v kostele. Doufáme, že se Vám budou líbit.k nám do Infocentra, sídlícího v pùdní vestavbì školy 

Strání, díky dobrému znaèení od hlavní silnice v pohodì Na podzimní mìsíce pro Vás Infocentrum chystá 
našli. Tímto chci podìkovat chlapùm z MHáèka pokraèování z cyklu „Cestopisných besed“ a besed na rùzná 
za namontování cedulí. témata. O akcích budete vèas informováni. 

Bìhem mìsíce èervence jsme dali dohromady Tìšíme se na Vás v Infocentru v areálu ZŠ Srání.
a nechali vydat 4 druhy nových pohlednic obce Strání. Barbora Kubíèková

Infocentrum Strání - Kvìtná informuje o svých aktivitách

 

Tipy knihovny Nauèná literatura
Rodièovství chce odvahu Dobson, J

Beletrie Kryštof Kolumbus Marino, R
A láska pøišla Pittnerová, V Prùvodce partnerským vztahem Vengláøová, M
V panských sídlech Pittnerová, V

Baby lexikon Stollowsky, L
Kouzlo noci svatojánské Coulter, C

Dekorace z ubrouskù
Modrá dáma Sierra, J

Jak nauèit dìti pravidlùm Kast-Zahn, AKastrátka Lorentz, I
Matka v krizi Monyová, S

Pro dìtiVùnì deštì Lanczová, L
Bum, Bam a Bim Dolanová, AKrálovská láska Bøezinová, A
Zvíøátka na farmìJejí královská výsost Steel, D
Krtkùv den Miller, ZJehlový podpatek McBain, E
Smaragdový pták Carvani, EPirátská nevìsta Lindsey, J

Nebezpeèná žena Collins, J
Safírová kletba Lowell, E

Z knihovny 

Marcela Schönbaumová

Leckdo z milovníkù divadla, zvláštì pak anglické vinou pùlhodinového zdržení, se celý jeho plán zhroutí jako 
komedie, má dosud v živé pamìti loòské veleúspìšné podzimní domeèek z karet. John neví, kudy z toho ven a jak se zachovat, 
pøedstavení Postel plná cizincù, které v prostorách Klubu aby vyvázl se zdravou kùží,“ prozradil Otto Kallus, herec, 
kultury odehráli protagonisté populárního seriálu TV Prima pøedstavitel seriálového Fífy Rubeše a rodák z Uh. Hradištì.
Velmi køehké vztahy. Pøedstavení se uskuteèní v pondìlí 6. øíjna 2008 v 19:30 

Dobrou zprávou je, že se brilantní anglický humor, jakož ve velkém sále Klubu kultury. Cena vstupenky je 200,- Kè (její 
i herecký ansámbl Divadla Kompanyje, do Uherského Hradištì zakoupení je možno v bìžných pøedprodejích v pokladnì Klubu 
po roce znovu vrací. Tentokráte s inscenací 1+1=3 anglického kultury), pøièemž veškerý výtìžek bude vìnován dennímu 
dramatika Raye Cooneyho v režii Romana Štolpy v hereckém stacionáøi pro klienty s hlubším mentálním a kombinovaným 
obsazení: Jan Révai, Otto Kallus, Anna Kulovaná, Petra postižením.
Špindlerová, Roman Štolpa a Tomáš Valík. Diakonie ÈCE - støedisko CESTA dìkuje Klubu kultury 

„Dìj se odehrává v Londýnì. Taxikáø John Brown je za neocenitelnou pøízeò a obrovský dík patøí též protagonistùm 
ženatý se dvìma ženami  samozøejmì z donucení. I když nemá pøedstavení, kteøí se ve prospìch sociálních služeb støediska 
chvilku odpoèinku, zatím všechno zvládá díky úzkostlivì CESTA vzdali nároku na honoráø. 
dodržovanému dennímu harmonogramu. Jednoho dne však, Adéla Kotková

„Velmi køehké vztahy“ míøí do Uherského Hradištì
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Klub dùchodcù ve Strání se zúèastnil zájezdu Za vše patøí velký dík p. Anežce Jankových, pøedsedkyni 
do Olomouce. Autobus plnì obsazený seniory, rodinnými Klubu dùchodcù, i našemu panu faráøi J. Hrudíkovi, který pøi 
pøíslušníky i pøáteli mìl první zastávku v Olomouci. Zde jsme si organizaci hodnì pomohl.
prohlédli katedrálu (Dóm sv. Václava) - provedl nás prùvodce 
s odborným výkladem. Arcidiecézní muzeum nás zaujalo 
pøíjemným prostøedím i velmi zajímavými a cennými exponáty. 
Zde k nám promlouvala historie - obdivovali jsme zruènost 
a šikovnost našich pøedkù.

Po obìdì jsme zajeli do arboreta „Pøírodní ráj“. 
Procházka krásnou pøírodou nám pøišla vhod. Kdo chtìl, mohl si 
nakoupit v zásilkové prodejnì „Horizont“ nebo v prodejním 
centru „Ráj kvìtin“. Vìtšina z nás si odtud odvezla pozornosti 
pro své blízké - hlavnì kvìtiny. 

Poslední zastávka nám pøipadala jako pou�. V Dubu 
u Olomouce nás pøivítal páter Jan Kornek. Provedl nás svým 
„královstvím“ a po mši svaté nám pøipravil na faøe pohoštìní. 
Harmonika p. Stanislava Popelky, mariánské i lidové písnièky 
pøivodily slavnostní náladu a pøíjemnou atmosféru celého 
zájezdu. Všichni úèastníci byli moc spokojeni. Anežka Jankových

Vydaøený zájezd

se ukázat všem, co skrývají ve svých hrdlech. Nakonec výbor Toho krásného páteèního veèera konèily v Pekingu 
udìlil zlatou perníkovou medaili místnímu sboreèku v èele nejsledovanìjší olympijské hry a u nás ve Strání zaèínal víkend 
s paní Vlastou Grycovou a pøespolnímu zpìvákovi z Boršic plný hudby, zábavy, zpìvu a tance. Strání slavilo Den obce. 
u Blatnice. Atmosféra byla opravdu výborná, celý veèer se Na páteèní setkání mužských a ženských sborù u Štrbákovca 
zpívalo a všichni jsme se dobøe bavili.  Poèasí nám pøálo a tak jsme si pozvali pøespolní zpìváky z Hradèovic a Boršic 
jsme se pomalu, ale jistì prozpívali až do brzkého rána. u Blatnice. Z místních pøišly zazpívat chrámové zpìvaèky, paní 
Skonèily olympijské hry a skonèil i náš krásný veèer. Myslím, Vlasta Grycová a sboreèek žen ze Strání a nesmìl samozøejmì 
že mùžu za všechny pøítomné øíct, že je pìkné se takto spoleènì chybìt ani mužský sbor S.E.N. Celým veèerem nás vtipnì 
setkávat a zazpívat si spolu u dobrého vínka a slivovice. Proto už provázel Ondra Benešík.

CM Strýci oslavila v tomto roce 30 let od svého založení 
a tak chlapi z muziky pøišli oslavovat a doprovodili nejen místní, 
ale i pøespolní zpìváky a svým zpìvem a krásnými písnièkami 
zpøíjemnili urèitì nám všem tento nezapomenutelný veèer. A co 
by to byla za olympijská vesnice, kdyby se v ní nesoutìžilo? 
Zahájení bylo opravdu famózní a stylové, nesmìl chybìt 
olympijský oheò a samozøejmì uvítací delegát (Strýc 

teï se tìšíme na další setkání u Štrbákovca, na pøátele, 
na písnièky a dobrou náladu.

Velké podìkování patøí všem, kteøí se na této akci 
podíleli a pøidali pomocnou ruku, zejména OÚ Strání, panu 
starostovi Pavlu Mimochodkovi a místostarostovi Antonínu 
Zámeèníkovi, Ondrovi Benešíkovi, IC a sleènì Báøe 
Kubíèkové, Katce Myšinské, CM Strýci, Janu Zámeèníkovi, 
Petru Houš�ovi a mužskému sboru S.E.N., paní Anièce Zetkové Marèochových) a jeho pøekladatel (Strýc Jankových).  
a kuchaøkám z MŠ Strání a samozøejmì všem zúèastnìným Olympijský organizaèní výbor mìl v rukávu hodnì disciplín, 
a úèinkujícím.ale nakonec se usnesl a vybral pro zpìváky velmi nároènou 

disciplínu  jódlování. Zpìváci se však nezalekli a rozhodli Marie Veselá

Olympijská vesnice  Štrbákovec 2008
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Slavnosti bratrství Èechù a Slovákù na Velké Javoøinì
V nedìli 27. èervence 2008 se uskuteènilo tradièní Pøítomnost nejvyšších pøedstavitelù obou státù na tìchto 

setkání Èechù a Slovákù na Velké Javoøinì. To letošní se konalo slavnostech tradièního setkávání Èechù a Slovákù nebyla 
v roce 90. výroèí vzniku spoleèného státu Èechù a Slovákù politická, ale mìla a urèitì splnila cíl posílit soužití obou kdysi 
(1918). spoleèných národù Èechù a Slovákù v naší pøíhranièní oblasti 

Bílých Karpat.V rámci pøíprav jsme se snažili o úèast nejvyšších 
pøedstavitelù obou státù na tìchto slavnostech. Naše pozvání Úvod kulturního programu patøil souborùm z naší obce: 
pøijali a slavností se zúèastnili: prezident SR p. Ivan Gašparoviè Ženskému chrámovému sboru, FS Javorina a CM Strýci. Naši 
s manželkou, pøedseda senátu PPS ÈR p. Pøemysl Sobotka, úèinkující nezklamali a za své vystoupení sklidili velký potlesk 
pøedseda parlamentu PS ÈR p. Miroslav Vlèek, ministr obrany a odmìnou jim byly také kvìtinové dary od nejvyšších 
SR p. J. Baška, velvyslanec ÈR na Slovensku p. V. Galuška, pøedstavitelù.
generální konzul SR v Brnì p. I. Nejezchleba, poslanci 
a senátoøi PPS ÈR a poslanci Národní rady SR. Slavností se dále 
zúèastnili pøedstavitelé krajù z pod Velké Javoriny, hejtman 
Zlínského kraje p. Libor Lukáš, zástupce Jihomoravského kraje, 
èlen rady p. Vít Blaha (hejtman St. Juránek se omluvil), 
pøedseda Trnavského samosprávného kraje p. Tibor Mikuš, 
predseda Trenèianského samosprávného kraje p. Pavol 
Sedláèek. Pro nemoc se omluvil prezident ÈR p. Václav Klaus 
a z dùvodù pracovních a dovolených se omluvili pøedseda vlády 
ÈR p. M. Topolánek, pøedseda NR SR p. J. Paška a pøedseda 
vlády SR p. R. Fico.

Pøítomnost témìø 8 tisíc návštìvníkù na slavnostech 
a pìkné poèasí naplnili hlavní myšlenku tohoto setkávání Èechù 
a Slovákù „ Tu bratia vždy sa streta� budù“.

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem úèinkujícím 
z naší obce za vystoupení na tìchto slavnostech, otci 
J. Hrudíkovi za zmìnu bohoslužeb, èlenùm rady obce 
za schválení finanèního pøíspìvku a úhrady dopravy souborù 
na tyto slavnosti, ale také Vám všem, kteøí jste podpoøili svou 
pøítomností spoleèné setkávání Èechù a Slovákù na Velké 
Javoøinì.

Antonín Zámeèník, místostarosta obce 

Mìsíc èerven je poslední mìsíc školního roku 2007 - Budoucí prvòáci navštívili ZŠ ve Strání, seznámili se 
2008. Je ve znamení aktivit a slavností - také rozlouèení s novým prostøedím, uèitelkami a už se tìší na záøí.
s mateøskou školou . Budoucí prvòáci se louèí s MŠ, kde nìkteøí chodili 3-4 

Poslední kvìtnovou sobotu se vydaøil „Pochod rodièù roky. Trávili v MŠ celé dny a dnes prožijí i noc v MŠ bez 
s dìtmi“ - je to vycházka  pro dìti, rodièe a pøátele, jde se lesem maminky, tatínka, veèer plný her a soutìží, kdy o dìti peèují jen 
plným hádanek, soutìží a kouzelných bytostí, letos XXV. p. uèitelky. Dìti odvážnì s baterkami hledají poklad, plní úkoly, 

hrají si, tancují.  Je to první èást rozlouèení s mateøskou školou.  Mateøinky tuto aktivitu pøipravují k svátku dìtí. Je 
podpoøena místními sponzory, rodièi dìtí a hlavnì OÚ Strání. Ta slavnostní, vážná, je v poslední den školního roku, je 
Hned v pondìlí jsme slavili svátek dìtí zmrzlinou u p. Grebíka. rozluèková, dìti se tìší na prázdniny a jsou plné oèekávání. 

Pøejeme jim všechno dobré, myslíme si, že jsme je dobøe Za týden nás místní hasièi provedli hasièskou zbrojnicí, 
pøipravili na vstup do života. Všem, co nám pomáhali, pouèili nás o nebezpeèí požáru, obìtavé a nebezpeèné práci pøi 
spolupracovali - dìkujeme.hašení požáru. Dìti plné dojmù vykreslovaly omalovánky, které 

dostaly jako dárek. Za dìtmi do Kvìtné hasièi pøijeli a pøedvedli V období prázdnin je plánovaná velká rekonstrukce 
hravou formou støíkání z hadice do kelímkù - co si mohly budov obou mateøských škol. Nová støecha MŠ Strání, výmìna 
vyzkoušet i dìti. Dìkujeme moc p. Havlíkovi, Halodovi oken, zateplení v obou mateøských školách.
a tìšíme se z omalovánek a pouèení. Tato rekonstrukce bude velmi rozsáhlá, vyžaduje velkou 

Dalším zážitkem je exkurze do Moravských skláren pøípravu a není možná za provozu zaøízení. Doufáme, že práce 
ve Kvìtné, kde pracují rodièe dìtí. Výroba skla a zajímavé zaènou co nejdøív.
prostøedí byla pro dìti zážitkem o to víc, když sklenièku fouká Kolektiv uèitelek a pracovnic MŠ 
tatínek, strýc nebo dìdeèek. ve Strání a MŠ ve Kvìtné

Èerven 2008 v mateøské škole Strání
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od nás z republiky a tak jsem všem vysvìtlovala, že pochází Jak jste asi mnozí zaregistrovali, starý straòanský kroj 
od vás z moravsko-slovenského pomezí z obce Strání, všichni odjel koncem èervence 2008 na Olympijské hry do Èíny. Jak nás 
z nìj byli nadšeni. Èínští poøadatelé se na nìj také nemohli v olympijské vesnici pøi slavnostním vyvìšování èeské vlajky 
vynadívat, hlavnì pentle na hlavì se jim moc líbily, všichni se reprezentoval a jak se kroj líbil prozradila našemu zpravodaji 
se mnou fotili. Èínská televize se mnou dokonce díky vašemu paní Kateøina Ïurove, která pracuje na ekonomicko-správním 
kroji natáèela rozhovor… no zájem byl ohromný. Navíc úseku èeské ambasády v Èínì.
se velmi líbil zahranièním týmùm, napø. Jihoafrické republice, Do kroje se, dle profesionálního návodu a ilustraèních 
Egyptu, Jordánsku“.fotografií vypracovaných Eliškou Zetkovou a Míšou 

Janovskou, nastrojila a do olympijské vesnièky zamíøila.

Katka tedy mìla o zážitky spojené s našim krojem „Jen díky vašemu krásnému kroji jsem se do olympijské 
postaráno. Moc jí touto cestou dìkujeme, za zprostøedkovaní vesnice dostala, takže díky díky, díky moc (byl tam omezený 
„cesty“ straòanského kroje na Olympiádu a doufáme, že jim pøístup, takže i my z ambasády jsme se tam nemohli jen tak 
tento dar Obce Strání bude i nadále sloužit k propagaci našich lehce dostat). Mìla jsem tu èest ozdobit uvítací akt spojený 
tradic a kultury.s vyvìšování naší státní vlajky. Jediná Èeská republika mìla pøi 

Dìkujeme všem, kteøí se na této prezentaci podíleli této slavnostní chvíli národní kroj“, podotkla Katka. 
a pomáhali nám.Jak se olympionikùm a poøadatelùm z Èíny náš kroj líbil? 

Barbora Kubíèková„Nìkteøí èeští novináøi ani nechtìli veøit, že tento kroj pochází 

Straòanský starý kroj na Olympiádì v Èínì

Vážení spoluobèané, v tìchto dnech budou do vašich víceúèelového høištì v ZŠ Strání, zøízení Základní umìlecké 
domovù doruèeny rùzné volební a propagaèní materiály školy v naší obci, (která by mìla zahájit svou èinnost v roce 
od politických stran a nezávislých skupin èi jiných obèanských 2009) a také podpory úspìšného projektu z evropských fondù na 
iniciativ, které se budou ucházet o vaši podporu pøi krajských rozvoj a inovaci anglického jazyka v naší ZŠ. 
a senátních volbách 17. - 18. øíjna 2008. Èlenové v orgánech kraje také každoroènì podpoøili 

Volební leták kandidátù za ODS Zlínského kraje bude kulturní akce v naší obci, zejména Fašankový festival, Festival 
mezi nimi a bude vám pøedstaveno 45 kandidátù, kteøí se budou dechových hudeb „Pod Javorinù“ a øadu dalších akcí, které  jsou 
ucházet o vaši pøízeò. v jejich kompetenci. Každoroènì získalo OS SPOKOS 

na základì podaných a schválených žádostí na jednotlivé akce Úlohou krajského zastupitelstva je zabezpeèení èinnosti 
120 - 150 tis. Kè. Finanèní podpora byla také poskytnuta  a rozvoje všech dùležitých struktur  a potøeb obyvatel Zlínského 
na udržení èinnosti hasièù (140 tis. Kè na rozvoj systému kraje, dopravní obslužnosti, rozvoje školství, zdravotnictví, 
a technologie dálkového spuštìní). Další prostøedky byly podnikání a životního prostøedí,  udržení rozvoje kultury, sportu 
poskytnuty na obnovu památek, projektu po povodních v roce a dalších aktivit na celém území našeho kraje.
2006 atd.V konèícím volebním období (2004-2008) se èlenové 

Èlenové Rady Zlínského kraje v èele s hejtmanem Zastupitelstva Zlínského kraje  za ODS v èele s hejtmanem 
Liborem Lukášem se rovnìž pravidelnì úèastnili našich Liborem Lukášem vždy snažili svým rozhodováním pøispìt 
kulturních akcí zejména Fašankového festivalu, oslav Silvestra k uskuteènìní všech nejdùležitìjších zámìrù a projektù. 
na pomezí a dalších spoleèenských akcí. ODS mìla v konèícím volebním období celkem 

Vážení spoluobèané, naším cílem je pøedevším 16 mandátù a spolu s èleny ÈSSD a KDU-ÈSL vytvoøila koalici, 
spokojený život obèanù v našem kraji, a proto chceme svou jak v Radì Zlínského kraje tak i v Zastupitelstvu. 
poctivou prací a zodpovìdným pøístupem pøispìt Pøi podpoøe rùzných projektù a žádostí pro naši obec 
i v následujícím období k jejímu rozvoji. Strání se díky  iniciativì hejtmana Libora Lukáše podaøilo 

Již nyní vám dìkujeme za projevenou dùvìru.získat na rekonstrukci Zámeèku 1 950 000 Kè (v roce 2005 - 150 
tis, v roce 2007 - 1 mil.Kè a v roce 2008 - 800 tis. Kè). V oblasti 

Antonín Zámeèník  místostarosta obceškolství se díky iniciativì našeho dalšího èlena Rady Zlínského 
kandidát è. 27 za ODS kraje Mgr.Josefa Slováka podaøilo získat 200 tis. Kè na rozšíøení 

Krajské a senátní volby 17. - 18. 10. 2008



ZPRAVODAJ                     11                                             5 / 2008



ZPRAVODAJ                     12                                            5 / 2008

! autorizovaný prodejce zahradní techniky Tanaka  Hitachi, Stiga, Dolmar, Wolf-Garten
! provádíme záruèní a pozáruèní servis na veškerou zahradní techniku
! jsme autorizovaný servis motorù Briggs&Stratton a Honda
! odborné poradenství 
! výbìr techniky podle Vašich pøedstav a finanèních možností
! kvalitní výbìr znaèek 
! akèní nabídky
! poradenství v oblasti trávníkù  technologie Wolf Garten
! Oregon - broušení pilových øetìzù  zkrácení  prodloužení  opravy 

PÙJÈOVNA

mùžete využít zapùjèení nìkteré techniky, kterou najdete v našem programu

Do 5 hodin den        
Køovinoøez TANAKA TBC 430 PFLV      280,-Kè           490,-Kè
Bourací a vrtací kladivo HITACHI           280,-Kè           500,-Kè
Rotaèní sekaèka s pojezdem Marina BOS      180,-Kè           300,-Kè
Provzdušòovaè trávníku           250,-Kè           450,-Kè
Drtiè vìtví AS Motor      280,-Kè           520,-Kè
Motorová pila TANAKA      199,-Kè           350,-Kè
Sekaèka DAKR-PANTER      399,-Kè           700,-Kè
Jednoobslužný jamkovaè TANAKA TIA 350 S      280,-Kè           490,-Kè

.

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

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

www.albera.cz
STOJÍ ZA TO SROVNÁVAT

Pøijdìte se podívat a vybereme pro Vás tu nejlepší variantu.

Od 1. záøí 2008 zaèíná akce 15% slevy na motorové sekaèky
s pojezdem  STIGA A DOLMAR 

10% slevy na ruèní náøadí WOLF  GARTEN
15% sleva na sekery FISKARS

Akèní ceny na motorové pily DOLMAR
Akce je platná do konce roku 2008. Sleva se nevztahuj na sekaèky v akci
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Vážení spoluobèané, ve dnech 17. a 18. øíjna se uskuteèní Krajští pøedstavitelé KDU-ÈSL mìli zásadní vliv 
volby do krajského zastupitelstva. Od roku 2000, kdy se konaly na akce, které spadají do jejich kompetencí (kultura 
historicky první regionální volby ve Zlínském kraji, jsme se a památková péèe, doprava a silnièní hospodáøství, rozvoj 
mnohokrát pøesvìdèili o významu a potøebnosti krajské venkova, zemìdìlství a životní prostøedí), ale samozøejmì jsme 
samosprávy. Rozhodování a èinnost orgánù kraje se nás èasto týká podporovali a iniciovali projekty v oblastech, které mají na starosti 
více než èinnost celostátních institucí. Strání patøí bezesporu k naši koalièní partneøi.        
obcím, které si na nezájem krajských pøedstavitelù stìžovat Jako krajský zastupitel, který je zároveò èlen obecní rady, 
nemohou. Èlenové vedení kraje se nejen pravidelnì úèastní jsem pøi své práci ve Zlínì nikdy nezapomínal na své rodné Strání. 
významných kulturních a spoleèenských akcí v naší obci, ale také Jsem rád, že to samé mohu øíci i o dalších krajských zastupitelích 
je finanènì podporují. Z fondu kultury získala obec ale i jiné naše a radních z KDU-ÈSL.  
organizace a spolky celou øadu grantù. Jedná se napøíklad Lidoveètí politici, jak z celostátní tak krajské úrovnì, 
o pravidelnou podporu Fašankového festivalu, Dne obce a festivalu k nám do obce nejezdí pouze v pøedvolebním èase, ale 
dechových hudeb „Pod Javoøinu“, dìtského dne „Výlet v prùbìhu celého volebního období. Naší obci významnì pomáhají 
do pohádky“ a „Pochod rodièù s dìtmi“. Kromì toho získala obec a podnìty, které jim dáváte pøi èetných osobních setkáních, 
dotaci na rekonstrukci historického domu è. 327 a farnost využívají ve své práci.
na rekonstrukci boèních oltáøù. Kraj také finanènì podpoøil Proto bych Vás chtìl požádat o to, abyste v krajských 
rekonstrukci Zámeèku a ve spolupráci s obcí opravuje silnici III. volbách zvážili podporu pro kandidátku s èíslem 12 - 
tøídy v úseku od ulice Bøezovská po nový høbitov. Zlínský kraj také KDU-ÈSL, za kterou kandiduji.  
nìkolikrát podpoøil naše hasièe a pomáhal prosazovat omezení pro 

Dovolte, abych Vám alespoò touto cestou podìkoval prùjezd tìžkých kamionù obcí. Regionální samospráva má též 
za dùvìru a podporu. znaèný vliv na rozdìlování penìz z EU. Nìkteré projekty 

podporuje pøímo prostøednictvím takzvaného regionálního Váš Ondøej Benešík 
operaèního programu, do kterého obec projekty teprve chystá. Jiné 

kandidát do Zastupitelstva Zlínského kraje    akce podporuje nepøímo, prostøednictvím konzultací, které 
pomáhají obcím nebo podnikatelùm dosáhnout na evropské dotace V tomto volebním období naše obec spolupracovala 
spravované centrálními orgány. Zde mohu jako pøíklad uvést s tìmito krajskými radními za KDU-ÈSL: Vojtìch Jurèík, 
projekt energetických úspor - zateplení fasád a výmìna oken na statutární námìstek hejtmana, gesce - rozvoj venkova, zemìdìlství 
budovách školky a školy, na který získala obec cca 10 milionù Kè. a životní prostøedí; Jindøich Ondruš, èlen rady, gesce  kultura, 

Z uvedeného výètu, který samozøejmì není úplný, je památková péèe a cestovní ruch; Petr Hradecký, èlen rady, gesce  
zøejmé, že se aktivity krajského zastupitelstva týkají našich doprava a silnièní hospodáøství.
každodenních záležitostí. 
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Rodina Tannerová a Kubíèková dìkuje všem 

pøíbuzným, kamarádùm a známým, kteøí se pøišli 
v hojném poètu  rozlouèit se skláøem, divadelníkem 

a muzikantem panem Slávkem Tannerem. 
Dìkujeme za projevy soustrasti, kvìtiny a slova 
útìchy. Velký dík si zaslouží Tamburáši, kteøí se 
rozlouèili písnièkou a duchovní otec Jan Hrudík 

za hezká slova plná nadìje. Dìkujeme paní doktorce 
Konèitíkové a panu doktoru Benešovi za to, 

že vždy a rádi panu Tannerovi pomáhali.

Podìkování
Rodina Popelková, Bemerová a Kobrová dìkuje 
pøíbuzným, muzikantùm a všem, kteøí se pøišli 

v hojném poètu rozlouèit s panem Janem Popelkou. 
Dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. 

Zvláštì dìkujeme duchovnímu otci P. J. Hrudíkovi 
a MUDr. Konèitíkové za slova útìchy.

INZERCE

Dovozce látek fa NOVATEX nabízí 
k prodeji rùzné druhy látek 

na šaty, halenky, suknì, kalhoty, 
kostýmy, vesty atd. 

Zároveò nabízí zbytky látek 
za výhodné ceny. 

Látky zakoupíte u paní Vlasty Jankù 
ve Kvìtné, ul. Oøechová a to 

po-èt od 9:00 - 16:00 
a v pátek 9:00 - 12:00.

Info na tel: 572 695 420

INZERCE

Máte 2 hodiny 
dennì èas?

Práce na PC.

www.pracezdomu.cz

Výzva pro milovníky horských kol 
a cyklistyky - Mountain club ve Strání

Zdravím všechny pøíznivce horských kol ve Strání. 
Vzhledem k tomu že sám již nìjaký pátek na horalu jezdím 
a vidím zde pomìrnì dost lidí, kteøí tento hezký sport provozují 
v našem kraji (je zde opravdu vynikající terén a prostøedí pro ten 
druh sportu) tak zveøejòuji tuto výzvu pro všechny, kteøí by rádi 
obèas podnikli nìjakou zajímavou cyklistickou akci nejenom 
single. 

Proto si myslím, že není zcela od vìci zkusit založit v naší 
obci klub pøíznivcù horských kol. Kdo by mìl zájem, napište mi 
na níže uvedený email (nezapomeòte dát na sebe kontakt), 
a mùžeme se domluvit na nìèem konkrétním.

Budu se na vaše odezvy tìšit. Pište na email: 
pepa.g@seznam.cz

Josef Gurica

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 
na poslední cestì pana Jana Knotka. Dìkujeme 

za kvìtinové dary a projevy soustrasti. Podìkování 
patøí otci P. J. Hrudíkovi a Mudr. Konèitíkové.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 
na poslední cestì paní Kateøinu Zámeèníkovou. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí 

Mudr. A. Konèitíkové a P. J. Hrudíkovi.
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