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ZPRAVODAJZPRAVODAJ

Obec Strání
ve spolupráci s Turistickým oddílem T.J. Sokol Uh. Brod,  Pøípravným výborem 

Slavností bratrství Èechù a Slovákù na Javoøinì,  a Základní organizací Strany zelených v Uh. Hradišti

poøádají

16. Èesko - Slovenský Silvestr na pomezí 
tentokrát první schengenský

29. 12. 2007 od 17.00 hodin sraz úèastníkù ve Starém Hrozenkovì - chata Kordárna

30. 12. 2007 Pøechod hranièního høebene Bílých Karpat ze St. Hrozenkova do Strání
V 19,30 hod.  bude v KD ve Kvìtné setkání organizátorù a úèastníkù pochodu s poslanci 
ÈR a SR, s pøedstaviteli pøíhranièních krajù, se starosty pøíhranièních obcí a dalšími 
hosty. 
Úèast pøislíbili a záštitu pøevzali 1. místopøedseda Senátu Parlamentu ÈR Petr Pithart 
a senátoøi Josef Vaculík a Jana Juøenèáková. 
Setkání se uskuteèní pøi pøíležitosti vstupu ÈR a SR do schengenského prostoru.

31. 12. 2007 Výstup na Velkou Javoøinu
výstup na Velkou Javoøinu (odchod ze Strání-Kvìtné od Kulturního domu mezi 
9:00 - 10:00 hod.), ve 13:00 hod. setkání u hranièního kamene bratrství Èechù a Slovákù 
a obnovení památeèní mohyly Josefa Vavrouška (kámen èi kamínek si každý donese 
z domova) v rámci Èesko-Slovenské vatry pøátelství, poøádané Pøípravným výborem 
Slavností bratrství Èechù a Slovákù na Javoøinì.

Všichni jste srdeènì zváni!

Za pøípravný výbor Javoøinských slavností Antonín Zámeèník, èlen výboru

Setkání se dále úèastní hejtmani Zlínského a Jihomoravského kraje p. Libor Lukáš 
a Stanislav Juránek, pøedsedové Trenèianského a Trnavského samosprávného kraje 
p. Pavel Sedláèek a Tibor Mikuš a další hosté.

Vánoèní pøání

Našim spoluobèanùm pøejeme pìkné 
prožití vánoèních svátkù v kruhu rodin 
a  pøáte l ,  hodnì zdraví ,  š tìs t í  
a úspìšné vykroèení do nového roku 
2008.

Dìkujeme také za projevenou dùvìru v tomto 
roce.

Pavel Mimochodek  Antonín Zámeèník
starosta                            místostarosta

 

Miroslav Kapinus

NA PÙLNOÈNÍ

Až ticho probudí se rolnièkami

a svìtlo mìsíce se zachvìje

nad vìží kostela a nad støechami 

Zemì zas bude plna nadìje

Až lidé cestou mezi závìjemi

zamíøí rovnou k dveøím kostela

pak pøejte klid a pokoj této zemi

Nikdy ho pøíliš mnoho nemìla
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Rekapitulace investièních akcí v roce 2007 Uhrazené faktury

Zámeèek V období leden - prosinec 2007 byly z obecního rozpoètu 
V letošním roce probíhá již 3. realizaèní etapa uhrazeny faktury - investièní akce realizované v roce 2006: 

rekonstrukce (viz èlánek na další stranì), která bude pokraèovat 
ještì v prvních mìsících pøíštího roku. Na tuto etapu obec MONTPLAST - okna è. p. 7
obdržela dvì dotace a to z Ministerstva financí ÈR 5 mil. Kè 
a 1. mil. Kè ze Zlínského kraje. 

Celkem zde bylo do dnešního dne od roku 2004 
proinvestováno 22 mil. Kè. ze státních dotací 1,15 mil. Kè 
z dotací ze Zlínského kraje a 6,3 mil. Kè z obecního rozpoètu.

Místní komunikace VHS - Kanalizace 3.023.326,- Kè
V mìsících záøí a øíjen 2007 byla provedena celková 

Komerèní banka a. s. rekonstrukce komunikace v ulici Nová Hora. Náklady èinily 
( Forfeiting  kanalizace ) 3.850.000,- Kècelkem 6,3 mil. Kè vè. DPH a budou hrazeny z rozpoètu na rok 

2008.
CELKEM                                       9.658.827,- Kè

Ve dnech 27.12., 28.12. a 31.12. mùžete vyøídit své 
záležitosti v dobì od 8 do 12 hod.

Pálení odpadù

Neustále se potýkáme se stížnostmi øady obèanù, kteøí 
musí trpìt nevhodné spalování rùzných odpadù na veøejných 
prostranstvích. Spalovat lze suché klestí nebo listí zpùsobem 
stálého hoøení. Nespalujte odpady, které ohrožují naše životní 
prostøedí. Pro komunální odpad máme sbìrný dvùr a øadu 
kontejnerù v obci (papír, plasty). Zelený odpad (døeviny, surové 
vìtve), suché staré døevo (trámy, desky aj.) lze ukládat 
na skládce v Jahodné v prostorù výkopové zeminy na vyhra-
zeném místì, kde budou pracovníky MH postupnì likvidovány.

Dìkujeme za pochopení.

95    646.538,- Kè

Stavby Øíèany 
2. etapa rekonstrukce Zámeèku    637.449,- Kè

STRABAG 
(MK Lùèky  + MK u è. p. 318 Kvìtná) 1.501.514,- Kè

Obec získala další dotaci
Úøední doba OÚ pøes vánoèní svátky

V listopadu tohoto roku obdržela Obec Strání dotaci 
z rozpoètu na rok 2007 od Ministerstva financí v èástce 
6 mil. Kè. O dotaci jsme jednali pøímo s ministrem Miroslavem 
Kalouskem (KDU-ÈSL). Z tìchto penìz budou v Pavilonu ,,C“ 
(nad šatnami) vybudovány dvì knihovny (školní a obecní Pavel Mimochodek, starosta obce
vèetnì infocentra), sociální zaøízení, sklad, šatna, kulisárna 
a prostor (232 m2) pro 170 lidí k sezení s podiem. Dále zde bude 
instalováno promítací zaøízení. Tyto novì vzniklé pùdní 
prostory budou využívat nejen žáci ZŠ ale i  veøejnost (možnost 
setkávání maminek s dìtmi, poøádání pøedstavení, pøednášek 
apod.). Uvolnìné prostory na Zámeèku, které dosud využívala 
knihovna a informaèní centrum jsou rekonstruovány tak, aby je 
bylo možné využívat na rùzné oslavy, firemní školení, zasedání 
apod. 

Celkové náklady na rekonstrukci pùdních prostor v ZŠ 
jsou 6,5 mil. Kè.

Touto cestou dìkuji všem, kteøí se podíleli na realizaci 
investièních akcí v naší obci a dìkuji za pochopení všem tìm, 
kteøí byli tìmito akcemi jakkoliv omezeni.

Antonín Zámeèník, místostarosta

Zprávy z obce

Poskytovatel    úèel            èástka

Stát prostøednictvím Zlínského kraje Státní správa 744 956,00
Stát prostøednictvím Zlínského kraje Školství 63 187,00
Stát prostøednictvím Zlínského kraje Kontaktní místo Czech Point 50 000,00
Zlínský kraj Udržení akceschopnosti jednotek SDH 150 000,00
Zlínský kraj Zásahy a vìcné vybavení SDH 10 956,00
Zlínský kraj Dálková technologie pro vyhlašování poplachu 74 000,00
Zlínský kraj Hospodaøení v lesích 38 520,00
Zlínský kraj - Fond kultury Obnova kulturní památky èp. 327 210 000,00
Zlínský kraj - Programový fond Èásteèné dokonèení rekonstrukce Zámeèku 1 000 000,00
Mìsto Uherské Hradištì Knihovna 140 000,00
Ministerstvo financí Rekonstrukce Zámeèku 5 000 000,00
Ministerstvo financí ZŠ pavilon "C" (krèek nad šatnami) 6 000 000,00
Ministerstvo pro místní rozvoj Oprava mostu po sesuvu (Dolina) 857 000,00

Celkem 14 338 619,00

Dotace, které obdržela obec v roce 2007

Zpracovala Svìtlana Moravèíková
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Rekonstrukce kulturního zaøízení Zámeèek

V souèasné dobì probíhá nejnákladnìjší èást 
rekonstrukce - nová vzduchotechnika v prostorách restaurace 
a sálu (2 samostatné vìtve), které jsou vedeny jak ve stávajícím 
topném kanálu (který byl v mnoha úsecích rozšíøen nebo 
prohlouben), tak bylo nutné provést nové výkopy (1 x 0,8 m) 
ve všech místnostech a na chodbì z dùvodu docílení okruhu 
cirkulace pøi výmìnì vzduchu. 

Dále bylo odstranìno stávající topení, které je nahrazeno 
novými rozvody a topnými tìlesy. Kotelna bude provizorní 
a bude umístnìna v chodbì pøed vstupem z dvorní èásti. (Nová 
je plánována v pøístavbì ubytovací èásti.) Bylo odstranìno 
stávající schodištì do 1. patra.

Dále probíhá odstranìní stávajících keramických 
obkladù na chodbách, odstranìní stávajících maleb a nevyho-
vujících omítek ve všech prostorách v pøízemích a 1. patøe, 
obnovení novými omítkami a výmalbou. Rekonstrukcí bude 
také provedena výmìna stávajícího sociálního zaøízení. 

Souèástí této rekonstrukce jsou také nové podlahy 
z keramické dlažby ve všech prostorách v pøízemí a na chodbì 
v 1. patøe. V bývalém prostoru 1. patra (plechové sociálky) 
vznikl po úpravì nový salonek. Na sále a v 1. patøe budou 
opraveny a doplnìny nové parkety. Prostor vedle sálu, který 
nebyl zvláštì využíván (mezipatro - schody ze sálu) je po 
demolici stropu upraven do úrovnì sálu, tím vznikl prostor 
lepšího využití pøi poøádání rùzných akcí. Rekonstrukce 
a opravy celého objektu se provádí podle požadavkù orgánù 
hygieny a požární ochrany.

Pøedmìtem této rekonstrukce nejsou z finanèních 
dùvodù øešeny interiéry a vnitøní osvìtlení, toto bude 
pøedmìtem dalších investic. 

Pøedpokládaný termín zahájení provozu Zámeèku je 
bøezen 2008. 

Na provoz tohoto zaøízení bylo vyhlášeno výbìrové 
øízení, kterého se v závìru zúèastnili tøi zájemci 
(6 pøihlášených). Výbìrová komise, která byla složena z èlenù 
Zastupitelstva obce Strání, vybrala jako nejvýhodnìjší nabídku 
spoleènost Pivovar Janáèek  Uherský Brod.

Bližší podmínky provozu a poøádání rùzných 
spoleèenských událostí budou vèas zveøejnìny.

Antonín Zámeèník, místostarosta

(èistièka) v tomto prostoru. Novì byly vybudovány 
železobetonové stìny s pøizdívkou vnìjších železobetonových 
stìn vèetnì nových odvodòovacích kanálkù a brouzdališ�. 

V novém dnì bazénu, který je rozdìlen na plavecký 
(hloubka od 1,2m do 1,6m, délka 25m a šíøka 11,6m) a zábavný 
(hloubka od 0,90m po 1,2m a délka 20m , šíøka 11,4m) jsou 
instalovány rozvody na „bubliéry“. V zábavné èásti jsou 
pøipraveny také rozvody na masážní lavice, vodní dìlo, chrliè 
vody a vodní høib. Oba bazény jsou rozdìleny dìlící stìnou 
do jedné poloviny šíøky bazénu.Dále jsou provedeny celkové 
rozvody vody, kanalizace, elektro aj. 

Dìtský bazén byl odbourán v celém rozsahu a je nahrazen 
novým o rozmìrech 9,6x4 m, hloubka od 20 cm do 35 cm vèetnì 
brouzdalištì. V prostoru bude umístìna dìtská skluzavka 
„beruška“ a vodní høib. 

Náklady na první etapu dosáhnou èástky   13 602 000 Kè, 

dotace, kterou obdržela DTJ Kvìtná èiní    11 939 000 Kè,

podíl obce Strání èiní                                      1 663 000 Kè.       

Podle pravidel Ministerstva financí je minimální podíl 
pøíjemce dotace (bez rozdílu poskytnutí výše dotace) uhradit 
10% celkových nákladù stavby ze svých zdrojù. 

V souèasné dobì se pøipravuje projektová dokumentace 
pro druhou realizaèní etapu - zhotovitel EGP Invest Uherský 
Brod, která bude obsahovat vyložení obou bazénù folií, 
sportovištì, chodníky, novou budovu sociálního zaøízení (šatny, 
bufet) , oplocení a terénní úpravy, parkovištì aj. 

Antonín Zámeèník, místostarosta obce
Ing. Daniel Sedlecký, starosta DTJ Kvìtná       

Podìkování

Dìkujeme Slováckým strojírnám Uherský Brod, 
zejména generálnímu øediteli Ing. Jiøímu Rossenfeldovi 
za bezplatné zapùjèení hydraulické plošiny pro 
Øímskokatolickou farnost na vymalování našeho kostela.

Antonín Zámeèník, místostarosta obce
P. Jan Hrudík 

Pøipravujeme

21. roèník festivalu masopustních tradic ,,FAŠANK 
2008“ , který se uskuteèní 1. 2. - 5. 2. 2008. Bližší program bude 
vèas zveøejnìn.

Rekonstrukce koupalištì

V první etapì rekonstrukce byly odbourány obvodové 
železobetonové stìny v celém obvodì 75 cm vèetnì betonových 
žlabù. Dno bylo sníženo v hlubší polovinì o 5 cm a v nižší 
hloubce bylo vybouráno celé.

Bazén byl zkrácen v nejhlubším místì z dùvodu 
nedostatku místa. V tomto prostoru je zøízena akumulaèní jímka 
a strojovna èerpadel, která je spojena s objektem úpravny vody 

Zprávy z obce

POZVÁNEÈKA 
NA SILVESTR U ZÁMEÈKU

Silvestr u Zámeèku

23:30 hod. - dechová hudba Javorinka
23:50 hod. - novoroèní pøání místostarosty obce 

  a P. Jana Hrudíka
23:55 hod. - zapálení vatry
24:00 hod. - vítání nového roku 2008, státní hymna, 

  ohòostroj
do 01:00 hod. - dechová hudba Javorinka

Silvestr ve Kvìtné na hranici

23:50 hod. - zapálení vatry
24:00 hod. - hymna, ohòostroj

Antonín Zámeèník, místostarosta obce
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Vìtšina z nás urèitì zaregistrovala, že Èeská republika v oblasti bezpeènosti a harmonizovanými pravidly pro 
spoleènì s dalšími novými státy EU vstupuje do tzv. pøekraèování vnìjších hranic, krátkodobý pobyt obèanù 
Schengenského prostoru. Bližší informace o tom, co to tøetích (tj. neèlenských) zemí, policejní a justièní 
Schengen vùbec je a co pøinese, najdete v informaèním letáku, spolupráci èi ochranu osobních údajù.
který jsme zaøadili do tohoto vydání zpravodaje. Naší obce, 

Èesko v Schengenukterá leží na Moravsko-slovenském pomezí, se vstup do tohoto 
Vstup ÈR do Schengenu znamená ukonèení hranièních systému dotkne více než jiných od hranice vzdálenìjších obcí. 

kontrol na hranicích se sousedními státy.Mnozí z nás si jistì pamatují doby pøed rozdìlením 
Èeskoslovenské federace, kdy neexistovala celnice a prùjezd na 

! Hranice bude možné pøekraèovat i mimo souèasné 
Slovensko byl volný. Vstupem do Schengenu se tato situace hranièní pøechody a bez èasového omezení.
opìt vrátí. Postupnì zmizí ty èásti hranièního pøechodu, které 

! Pøi pøejíždìní hranic vozidly nebude nutné zastavovat 
zpomalují plynulost prùjezdu hranièní èáry a s nimi odejdou i 

a pøedkládat cestovní doklady.
pøíslušníci pohranièní policie. Samozøejmì bude možné 

! Cestování bez hranièních kontrol bude platit pro všechny pøekraèovat i tzv. zelenou hranici a to pro všechny osoby, které 
druhy vnitøních hranic schengenského prostoru, se legálnì pohybují v kterékoliv zemi patøící do Schengenu. 
tj. hranice pozemní, øíèní, jezerní a vzdušné, což platí   Takovéto uvolnìní hranièního režimu mùže pøispìt k rozvoji 
pro lety do/ze zemí schengenského prostoru. Rozšíøením cestovního ruchu i podnikání. Vedle tìchto nesporných výhod 
Schengenu o ÈR pøestane na pozemních hranièních nám ale také hrozí nebezpeèí, že hlavní silnice v prostoru 
pøechodech pùsobit policie.celnice bude opìt zprùjezdnìní pro kamiony, které by 

! Její pøítomnost v pøíhranièních regionech nicménì samozøejmì projíždìly celou obcí. V souèasné dobì platí 
zùstane zachována. Èást policistù provádìjících hranièní omezení, které prùjezd kamionù pøes státní hranici ve Kvìtné 
kontroly proto posílí jiné složky policie. Policie ÈR bude neumožòuje. Po odstranìní budovy celnice a závor však toto 
ve spolupráci s policejními složkami sousedních státù bude technicky možné. V této souvislosti bych chtìl obèany 
nadále zajiš�ovat bezpeènost a veøejný poøádek.informovat, že obecní zastupitelstvo se jednomyslnì shodlo na 

tom, aby se prùjezdu kamionù obcí po vstupu ÈR do Schengenu 
Pøekracování vnìjších hraniczabránilo. Jako hlavní dùvody, proè by mìl být provoz kamionù 
· Hranièní kontroly budou provádìny pouze na vnìjších v naší obci nadále omezen jsou tyto: 
hranicích Schengenu podle nároèných pravidel závazných pro 1. Nedostateèná silnièní infrastruktura  silnice vedoucí 
všechny èlenské státy.pøes obec kapacitnì nestaèí pro provoz tìžkých kamionù. 

Vozovka není uzpùsobena intenzivní kamionové dopravì tak, ! Èeští obèané, stejnì jako ostatní obèané EU, Norska, 
jako napøíklad rychlostní komunikace na Starý Hrozenkov, Islandu, Švýcarska a Lichtenštejnska, jsou na tìchto 
chybí stoupací pruhy do Hrabiny a mosty v obci nejsou hranicích podrobováni pouze minimální kontrole, pøi 
dimenzovány na intenzivní provoz tìžkých vozidel. které je ovìøována totožnost a pravost pøedložených 

2. Délka silnice pøes hustì zastavìné èásti obce je témìø cestovních dokladù.
5 km a v blízkosti vozovky se nachází škola i školky. ! V pøípadì obèanù tøetích zemí však probíhá dùkladná 

3. Nedostatek prostoru v podstatì znemožòuje kontrola plnìní všech podmínek pro vstup do spoleèného 
vybudovat v obci odstavné parkovištì pro pøípadné technické prostoru. Zapojením do Schengenu spoleènì se 
pøestávky øidièù. To by zpùsobilo, že vozidla by obcí pouze Slovenskem a Polskem zùstane vnìjší schengenská 
projela bez toho, aniž by øidièi mohli využít služeb místních hranice zachována v ÈR pouze na mezinárodních 
podnikatelù (obèerstvení, nocleh, apod.). letištích pøi letech mimo státy Schengenu.

Jsem si jistý, že mnozí z Vás najdou ještì další dùvody, ! Ne všechny státy EU jsou souèástí schengenského 
proè by kamiony nemìly projíždìt naší obcí. Podle posledních prostoru, vnìjší schengenské hranice se proto nacházejí i 
informací zatím koneèné rozhodnutí nepadlo a zákaz prùjezdu mezi nìkterými státy EU (Velká Británie, Irsko, 
kamionù by mìl platit i bezprostøednì po našem vstupu do Rumunsko a Bulharsko). Souèástí schengenského 
Schengenu. Chceme Vás také ubezpeèit, že pøi jednání s úøady, prostoru jsou naopak i nìkteré neèlenské státy EU 
které o této záležitosti rozhodují, dìláme vše, co je v našich (Norsko a Island).
silách, abychom zákaz prùjezdu tìžkých vozidel pøes naší obec 

Volný pohyb pøes vnitøní hranice: ANO, ALE...zachovali. 
Volnost pohybu osob pøes vnitøní hranice schengenského 

prostoru není absolutní.SCHENGEN VE ZKRATCE
! I po zrušení hranièních kontrol je tøeba dbát na dodržo-

vání pravidel vyplývajících z pøedpisù daného státu.
21. prosince 2007 budou zrušeny kontroly na spoleèných 

! Schengen nijak nemìní místní omezení vyplývající hranicích již mezi 24 státy rozšíøeného Schengenu a na konci 
z pravidel silnièního provozu, ochrany pøírody a krajiny bøezna 2008 i na letech v rámci státù schengenského prostoru.
èi soukromého majetku. Stejnì tak se v jednotlivých 

! Schengenský prostor, zkrácenì „Schengen“, je oznaèení zemích liší pøedpisy stanovující napø. nejvyšší 
pro území, v jehož rámci nejsou na spoleèných hranicích povolenou rychlost, tolerovanou hladinu alkoholu v krvi 
vykonávány hranièní kontroly. pøi øízení motorových vozidel, lhùty pro hlášení pobytu 

apod.! Odstranìní kontrol na hranicích uvnitø Schengenu je 
kompenzováno vysokou úrovní mezinárodní spolupráce 

Vstupujeme do Schengenu!

Pokraèování na další stranì
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Pøi cestování v schengenském prostoru byste proto nemìli ! mají právo na volný pohyb na území schengenského 
zapomenout pøedevším na následující požadavky: prostoru po dobu 3 mìsícù bìhem šestimìsíèního období 

! být schopni prokázat svou totožnost v pøípadì od data prvního vstupu do Schengenu; pro jednotlivé 
kontroly ze strany odpovìdných orgánù státy mohou existovat specifické podmínky vyplývající 
(zejména policie a celníci), z bilaterálních smluv

! respektovat omezení pohybu v národních ! pro pobyt delší 3 mìsícù mohou požádat o národní 
parcích a národních pøírodních rezervacích, dlouhodobé vízum èi povolení k pobytu

! dodržovat místní dopravní omezení
! øídit se pravidly pro pøevoz zvíøat a vìcí. Státní pøíslušníci tøetích zemí podléhající vízové povinnosti

! vstupují a pobývají na území Schengenu s platným 
cestovním pasem a vízem pøi splnìní všech podmínek 
vyžadovaných pro vstup nebo pobyt

! mají právo na volný pohyb na území schengenského 
prostoru po dobu až 3 mìsícù na základì jednotného 
schengenského víza (typ B, C)

Rozšíøení Schengenu o 9 nových státù EU pøináší øadu ! pro pobyt delší 3 mìsícù mohou požádat o národní 
zmìn nejen pro osoby požívající právo Spoleèenství na volný dlouhodobé vízum èi povolení k pobytu
pohyb (obèané EU, Norska, Islandu, Švýcarska a Lichten- ! dlouhodobé vízum typu D umožòuje max. pìtidenní 
štejnska) vèetnì jejich rodinných pøíslušníkù, ale i pro státní prùjezd pøes území jiných schengenských státù na území 
pøíslušníky tøetích zemí. státu, který vízum vydal

V Èesku budou platit sjednocená schengenská ! vízum typu D + C má po dobu nejvýše 3 mìsícù od 
pravidla pro vstup a krátkodobý pobyt cizincù. Obèané EU, prvního dne platnosti zároveò platnost schengenského 
Islandu, Norska, Švýcarska nebo Lichtenštejnska krátkodobého víza umožòujícího pobyt i v jiných 
! mají právo na volný pohyb po schengenském prostoru schengenských státech

s platným dokladem totožnosti (obèanský prùkaz nebo Státní pøíslušníci tøetích zemí  držitelé povolení k pobytu
cestovní pas) ! mají právo na volný pohyb po Schengenu bez víza po 

! podmínky pro pobyt na území ÈR se nemìní dobu až 3 mìsícù na základì platného cestovního pasu 
a povolení k pobytu vydaného schengenským státem, 

Státní pøíslušníci tøetích zemí bez vízové povinnosti Švýcarskem nebo Lichtenštejnskem
! vstupují a pobývají na území Schengenu s platným Ondøej Benešík

cestovním pasem èlen obecní rady a èlen krajského zastupitelstva       

ÈESKÁ REPUBLIKA SE STÁVÁ SOUÈÁSTÍ 
SCHENGENSKÉHO PROSTORU VOLNÉHO POHYBU 
OSOB, V JEHOŽ RÁMCI NEJSOU NA SPOLEÈNÝCH 
VNITØNÍCH HRANICÍCH PROVÁDÌNY HRANIÈNÍ 
KONTROLY.

Vstupujeme do Schengenu!

Výroba, opravy
a prodej smyècových
hudebních nástrojù

Josef
Mùèka
Trávníky 438

68766 Kvìtná

tel. 777 289 780
www.mucka-houslar.wz.cz
e-mail: mucka.josef@seznam.cz

Angliètina pro dìti
od 3 mìsícù do 14 let

podle metody Helen Doron

www.helendoron.cz

OBJEDNEJTE SE NA UKÁZKOVOU HODINU 
ZDARMA

tel. 775 361 931
Strání

Inzerce

Pùjèovna náøadí za smluvní ceny:
Kompresor 24L/8Bar, instalaterská pájka na plast, 

motorová pila zn. Homelit, zednické náøadí všeho druhu, 
míchadla na maltové a lepící smìsi...

Nabízím zednické a instalaterské práce všeho druhu

David Miksch
Trávníky 588, 687  66 Strání - Kvìtná

tel: 739 765 337, 739 765 338

InzerceInzerce
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Zprávièky ze školy
 všichni vyrazili vstøíc novému poznání a dobrodružství.Mikuláš ve škole

Po pøíjezdu do Památníku Velké Moravy nám 
I letos jsme si na základní škole pøipomnìli svátek do zaèátku prohlídky zbýval ještì nìjaký èas, a tak 

svatého Mikuláše. Mikuláš, andìl a èert pøišli opìt po vìtšina spolužákù zamíøila nejprve k suvenýrùm. Po 
roce zkontrolovat, zda dìti poslouchají. Pro hodné dìti chvíli prohlídka zaèala. Pan prùvodce vyprávìl velmi 
èekala sladká odmìna, zlobivým dìtem dal èert brambory zajímavì o vzniku Velké Moravy, o knížatech, ale i o 
a zároveò si je èerným uhlem oznaèil na pøíští rok. vykopávkách. Sami jsme si pak ve vitrínách prohlédli 
Mikuláš pøeèetl každé tøídì prohøešky z velké knihy høíchù, vše, co nám Slované po sobì zanechali.
šikovné dìti byly naopak pochváleny. A uhánìli jsme k Modré. V tomto velkomoravském 

Dìti mìly pøichystány bohatý program písnièek, taneèkù opevnìném sídlišti jsme strávili daleko víc èasu. Na vlastní oèi 
a scének, které se líbily nejenom mikuláši s andìlem. Èert tomu jsme vidìli, jak zde pøed staletími Slované žili, pracovali, 
všemu pøihlížel a svým øetìzem øinèel do taktu. Odešel však hospodaøili. V knížecím paláci jsme si prohlédli køest knížete 
s nepoøízenou a poloprázdným pytlem, protože za zlobivé dìti Boøivoje. Hlavní atrakcí však byla domácí zvíøata, která po 
se pøimluvily uèitelky a dìti také slíbily, že se polepší. Mikuláš areálu volnì pobíhala. I zdejší pan prùvodce nám vyprávìl 
s andìlem pøipomnìli skuteènost, že každé dítì budou z nebe s velkým zájmem a trpìlivostí.
sledovat a èertu dají následnì echo, aby se opìt vrátil. Po skonèení prohlídky jsme nasedli do autobusu 

a uhánìli k domovu. Obì místa se nám velmi líbila 
a doporuèujeme Vám je navštívit.

Za žáky sedmých tøíd Lucka Zetková, VII.A

 Straòanská la�ka

Dne 21. listopadu 2007 probìhl v tìlocviènì ZŠ Strání již 
3. roèník Straòanské la�ky - soutìž ve skoku vysokém. Letos se 
pøihlásily pouze tøi ZŠ z blízkého okolí a to: Nivnice, Ostrožská 
Lhota, Bojkovice a samozøejmì domácí. Celkem soutìžilo 52 
závodníkù ve ètyøech kategoriích: mladší žaèky a mladší žáci 
(6. - 7. tøída), starší žaèky a starší žáci (8. - 9. tøída).

Z našich závodníkù se nejlépe umístil Jakub Popelka, 
který obsadil 2. místo v kategorii mladších žákù. V kategorii 

Uvidíme za rok, co vše si vzaly dìti k srdci a do jaké míry starších dívek obsadila 3. místo Olga Maršálková. Umístìní 
bude návštìva mikuláše, andìla a èerta ve škole potøebná. v dalších kategoriích: mladší žaèky - 6. a 7. místo obsadila 

  Radek Bruštík dìvèata Petra Jankù a Anna Vöglová, mladší žáci - 9. místo Dan 
Mahdal, starší žaèky  5. místo Ingrid Straussová, 8. místo Klára 
Miklášová. V kategorii starších žákù získal pìkné 4. místo 
David Maršálek, 8. a 9. místo spolu obsadili Jan Popelka Dìjepisná exkurze
a Michal Fišer.

Dne 4. øíjna jsme navštívili v rámci dìjepisné exkurze 
Památník Velké Moravy ve Starém Mìstì u Uherského Hradištì 
a Archeoskanzen Modrá u Velehradu.

Všichni jsme byli pozitivnì naladìni už z pøedchozích 
hodin dìjepisu. Také jsme si však chtìli své znalosti ovìøit 
a rozšíøit.

Ve ètvrtek ráno, po skonèení první hodiny, jsme se šli 
pøipravit do šaten a pøibližnì za ètvrt hodiny jsme vyjeli od 
školy. Poèasí nám pøálo, cesty pøeplnìné nebyly a tak jsme 

Všechny soutìžící mohutnì povzbuzovali pøítomní 
diváci nejen z místní školy ale i z øad divákù pøihlášených škol. 
Doufejme, že se pøíští roèník straòanské la�ky vydaøí stejnì tak 
dobøe, jak tomu bylo letos.

Všem zúèastnìným závodníkùm a hlavnì organizátorùm 
tímto dìkujeme.

Radek Bruštík
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Dne 11. listopadu 2007 se ve Strání již po nìkolikáté 1.-2. tøída    
konala tradièní soutìž ve zpìvu  Straòanský slavíèek. Letos byla 1. místo Zámeèník Josef Strání
bohatá úèast zpìvákù. Kromì místních pøijeli soutìžit dìti 2. místo Zámeèník Daniel Strání
z Nivnice, Korytné, Suché Lozi, Újezdce a to ještì nepøijeli 2. místo Jachníková Markéta Strání
soutìžící z Lopeníka a Bøezové, nebo� toho dne pøijel Martin 3. místo Mahdal Jindøich Nivnice
na bílém koni a mnohé cesty byly neprùjezdné.     

3.-4. tøída    Akci poøádala Základní škola ve Strání, Spoleènost pro 
1. místo Krchòáèková Gabriela Nivnicekulturu obce ve Strání a cimbálová muzika Strýci, která 
1. místo Bruštíková Adéla Stránídoprovázela 16 dìtí ze Strání a Kvìtné. Asi kolem 
2. místo Šimèík Patrik Nivnice15 pøespolních dìtí doprovázel Vlastik Ondra na harmoniku.
3. místo Bruštík David StráníSoutìžilo se ve ètyøech kategoriích: mateøské školky; 
    1.a 2. tøídy, 3. a 4. tøídy, 5. a 6. tøídy.
5.-6. tøída    Pro porotu bylo velmi tìžké vybrat vítìze resp. další 
1. místo Gazdíková Klára Korytnámísta, nebo� soutìž mìla velmi vysokou úroveò a to v každé 
1. místo Hloušková Klára Stráníkategorii. Umístìní a poøadí:
2. místo Èaòová Klaudie Strání
3. místo Matuchová Kristýna Suchá LozMŠ    
3. místo Kudelová Denisa Újezdec1. místo Jachníková Eliška Strání

2. místo Bruštík Šimon Strání
Aby mìla porota dostatek èasu na výbìr vítìzù, bylo 3. místo Bruštík Daniel Strání

krásným zpestøením vystoupení dìtského souboru Straòánek     
z místní školky nebo zpìv se zbojnickými tanci 
v podání Maluèké Nivnièky. Pøedstavila se i jedna 
z místních dìtských cimbálových muzik, zatím 
beze jména, která sklidila bohatý potlesk. 
Vrcholem bylo i vystoupení bývalých žákù 
základní školy, kteøí bravurním zpùsobem 
obohatili krásné nedìlní odpoledne.

Zaèátek a samotný závìr patøil cimbálové 
muzice Strýci a paní Vlastì Grycové, také 
pøedsedkyni poroty, která se všemi úèinkujícími 
zazpívala každému známé straòanské písnièky. 
Akce mìla velký ohlas, a proto si zaslouží 
podìkování všichni ti, co se vìnují práci s dìtmi, 
folkloru a všem tìm, co takové akce podporují 
a budou podporovat.

Radek Bruštík

Straòanský slavíèek ve Strání

Beòová a Anežka Zemková, v turnaji chlapcù starších Martin Ze sportu
Zahradník a Tonda Popelka, mladších pak trojice Popelkové 

Žáci i žákynì naší školy se pod hlavièkou DTJ pravidelnì Mirek a Jakub s Danem Mahdalem.
úèastní dlouhodobých soutìží v odbíjené. Dívky letos hrají Vl. Luzar
Krajský pøebor a v minulém kole vyhrály všechna svá utkání ve 
skupinì D a postoupily do skupiny C. Porazily družstva Podìkování
Kromìøíž B 2:1, Kromìøíž A 2:0 i Hroznovou Lhotu 2:0. Nyní je 
èeká nelehký úkol, udržet se ve skupinì, nebo� v termínu Dìti 2. B dìkují touto cestou rodièùm Anetky Miklášové 
dalšího kola  budou postrádat nìkolik klíèových hráèek, které za darování pìkných sedákù na židlièky.
budou na zájezdu v Londýnì a termín turnaje se nám pøes Dìkujeme paní Petøe Hrbákové Drahy II 656, 
veškeré úsilí nepodaøilo pøeložit. za sponzorský dar pro dìti 1. - 6. roèníku k letošnímu Mikuláši.

Hoši hrají Okresní pøebor a po dvou turnajích jsou v èele, 
když prohráli pouze první utkání s Uherským Brodem. 
Postupnì se sehrávají a jejich výkonnost stále stoupá, takže 
v dalších zápasech již nezaváhali.

Na pøelomu listopadu a prosince se také tradiènì utkávají 
hoši i dívky na turnajích trojic, které jsou ideální prùpravou 
k šestkovému volejbalu zejména pro mladší hráèe. Letos 
soutìžilo 6 týmù v kategorii dívek i starších chlapcù a 5 trojic 
mladších hochù. Mezi dívkami zvítìzily Liba Šopíková, Iveta 

Zprávièky ze školy

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù,
pevné zdraví, hodnì pracovních
i osobních úspìchù v roce 2008
Vám pøejí

žáci a zamìstnanci
Základní školy ve Strání



Hospoda Sklípek 
a Cukrárna Na Kopci dìkuje 
za projevenou pøízeò v tomto roce 
a pøeje hezké prožití vánoèních 
svátkù.

Do nového roku 2008 hodnì 
štìstí, zdraví a pøíjemných chvil 
strávených nejen u nás.

S pozdravem personál 

a majitel Pavel Grebík
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Tipy knihovny na dlouhé veèery... Nauèná literatura
Hody pùsty masopusty Skopová

Beletrie
Chci jedinì Tebe Von Ziegesar Pro dìti
Dìti panimámy Zlatuškové Javoøická Záhada tajného pøístavu Blyton, Enid
Nièivá nejistota Cooper Vzkaz v láhvi Cassidy, Cathy
Havraní útes Bradford Nejmilejší pohádky Winklerová
Ve stínu pìtilisté rùže Bauer, Jan
Dìvèátko Koomson
Modrý dùm Keleová-Vasilko
Román o Sisi Besson, André
S hlavou v písku Kubátová
S láskou lvice Hachfeld-Tapuk
Údìl královský Hanibal, Jiøí
V pondìlí a ve ètvrtek Kubátová
Útìk z afrického pekla Koudelková
Za hlasem srdce Miller, Linda
Zrádné útesy Haran
Lisey a její pøíbìhy King, Stephen
Pokoj milencù Carroll, Steven
Vezmu si tì Quick, Amanda
Vraždy v zákulisí Smetana, Miloš
Pøežila jsem Ilibagiza
Pøísaha Bajev, Hassan
Smrtelná obì� Sandford, John
Hodina po pùlnoci Körnerová
Jak nezabít manžela Verner, Pavel
Tøetí oko McAuley, Paul

 

Z knihovny a infocentra... 

Provozní doba knihovny a infocentra 
v dobì vánoèní:

21. 12.  09:00 - 12:00, 13:00 - 15:00 hod.
24. - 26. 12. zavøeno
27. 12. 10:00 - 12:00, 13:00 - 16:00 hod.
28. 12. 10:00 - 12:00 hod.
31. 12. zavøeno
1. 1. 2007 zavøeno

Z oblohy se sypou hvìzdièky, 
slyšet je koledy z dáli. Zvìstuje andìl 
malièký, a� splní se Vám vše, co jste si  
k Vánocùm pøáli.

Rok 2008 plný zdraví, lásky 
a pohody. Spoustu hezkých chvil ve spoleènosti  knihy 
a pøíjemných informací pøeje našim stálým i novým 
návštìvníkùm a ètenáøùm

1. prosince se uskuteènil nultý (tzn. zkušební) 
Mikulášský výšlap, který se konal pod záštitou novì založeného 
Turistického oddílu DTJ Kvìtná. I pøesto, že nám poèasí zprvu 
nepøálo, zúèastnilo se necelých ètyøicet úèastníkù rùzných 
vìkových kategorií. Turisty po poloèase èekalo na Vápenkách 
pøíjemné pohoštìní v „hospodì U ÈERVENÉHO POTOKA“ 
a posléze v cíli neménì pøíjemné zakonèení v restauraci 
NA HUTI. Tímto dìkujeme všem, kteøí se nebáli zúèastnit 
nultého roèníku a tìšíme se na další spoleèné výšlapy!

 Výbor Turistického oddílu

MIKULÁŠSKÝ VÝŠLAP  2007

Marcela Schönbaumová

Barbora Kubíèková
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Vánoèní bohoslužby ve farním kostele ve Strání

Po programu následuje posezení u cimbálu ve Dvoranì. 

Obèerstvení zajištìno.

Jste srdeènì zváni!

Koleda nám nastala...Koleda nám nastala...
Úèinkují: 

dìtský soubor Javorinka pøi ZŠ Strání 

s cimbálovou muzikou, CM Huslièky

a Vlasta Grycová, mužský sbor S.E,N.,

FS Javorina, CM Strýci

a Sacchie Phantes

kdy:  støeda 26. 12. 2007 v 17.00 hod.

kde:  kostel Povýšení sv. Køíže ve Strání

vstupné: dobrovolné

22. 12. 2007 - sobota 27. 12. 2007 - ètvrtek - Sv. Jana Evangelista 
18:15 hod. mše svatá s nedìlní platností 17:30 hod. mše svatá  žehnání vína

23. 12. 2007 - nedìle - IV. nedìle adventní 28. 12. 2007 - pátek - Sv. Mláïátka betlémská 
  7:30 hod. mše svatá 17:30 hod. mše svatá - žehnání dìtem
10:30 hod. mše svatá

29. 12. 2007 - sobota 
24. 12. 2007 - pondìlí - Štìdrý den 18:15 hod. mše svatá s nedìlní platností
22:00 hod. mše svatá  pùlnoèní
Sbírka na opravu kostela 30. 12. 2007 - nedìle 

  7:30 hod. mše svatá
25.12.2007 - úterý - Boží hod vánoèní 10:30 hod. mše svatá
  7:30 hod. mše svatá
  9:00 hod. mše svatá 31. 12. 2007 - pondìlí - Sv. Silvestr
10:30 hod. mše svatá 16:00 hod. mše svatá  podìkování za uplynulý rok 
Sbírka na opravu kostela a svátostné požehnání

26.12.2007 - støeda - Sv. Štìpána 1. 1. 2008 - úterý - Nový rok 
  7:30 hod. mše svatá   7:30 hod. mše svatá
10:30 hod. mše svatá 10:30 hod. mše svatá

18:15 hod. mše svatá

Pozvánka

FS Javorina ve spolupráci s obcí Strání a OS SPOKOS 
poøádají dne 19. 1. 2008

II. Krojový ples.

Hraje: DH Skalièané a CM Mladí Burèáci

Tøíkrálová sbírka

Vážení obèané, dovolujeme si oznámit, že v sobotu 
5. 1. 2008 bude v naší obci probíhat Tøíkrálová sbírka 
poøádaná ÈKCH. Jako každý rok i letos navštíví Vaše 
domácnosti skupinka Tøí králù s doprovodem osoby, která má 
prùkaz ÈKCH. Touto cestou Vás chceme informovat, 
že v roce 2007 oblastní charita Uherský Brod vykoledovala 
1 161 500 Kè. K dispozici zùstalo oblastní charitì 673 650 Kè.

Chtìli bychom podìkovat Vám všem, ktìøí jste se 
zapojili do této sbírky, jak dospìlým tak i dìtem a také všem 

štìdrým dárcùm.

Tøi králové, kteøí Vás navštíví 
nechtìjí nic pro sebe. Úèastí v koledování 
darují svùj volný èas. Vaše penìžité dary 
jsou projevem Vaší lásky k neznámému 
bližnímu, který tento dar potøebuje ve své 
životní nouzi.

Za organizátory sbírky
Vítìzslava Kubíèková a Jan Benešík

„Den pøeslavný jest k nám pøišel, 
v nìmž má býti každý vesel, radujme se, 
veselme se v tomto novém roce.

Nového léta vinšujem a všechno dobré 
Vám pøejem, radujme se, veselme se 
v tomto novém roce.

Abychom k Vám pøes rok pøišli 
a Vás ve zdraví zas našli, radujme se, 
veselme se v tomto novém roce.“

FS Javorina, CM Strýci, S.E.N.
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Opìt se blíží èas pøíprav Tøíkrálové sbírky.Vìøte, že jsou Vánoce
to pøípravy hodnì nároèné. Ale o to více Vás zahøeje ten krásný 

Blíží se èas Vánoc. Pøípravy jsou v plném proudu a každý pocit, když slyšíme výsledky. Myslím si, že každý obèan v naší 
se tìší, že si na nìj nìkdo vzpomene malým dáreèkem pod vesnici je právem hrdý na to, jak vysoká finanèní èástka ze 
stromeèkem. Ale vánoce nejsou jenom dárky. Vánoce jsou  Strání putuje na Arcidiecézní charitu do Olomouce. Pak nastává 
vanilkové rohlíèky, které s láskou peèe maminka. Vánoce jsou, èas rozdìlování financí. Nemalé finanèní èástky se použily pro 
když tatínek chystá stromeèek a dìti se nemùžou doèkat až sociálnì slabé rodiny s dìtmi, které se ocitly ve finanèní krizi. 
povìsí poslední ozdoby. Vánoce jsou, když babièka s dìdeèkem Návrh podává obecní nebo farní úøad. Po provedení sociálního 
uèí dìti zpívat koledy. Vánoce je pohoda u štìdroveèerního šetøení je rodinì poskytnuta pomoc dle aktuálních potøeb.
stolu. Vánoce jsou krásnì rozzáøené oèi dìtí, které právì  Letos se nám povedlo pro Dùm s peèovatelkou službou 
rozbalují dárky pod rozsvíceným stromkem.èerpat z tìchto financí. Mám radost, že v øíjnu letošního roku 

Nikdo nikdy nezapomene na ten krásný pocit, když se bylo zakoupeno el. polohovací lùžko s pøíslušenstvím, invalidní 
vracíte z pùlnoèní mše svaté. Všude svítí svíèky a lidi se mají vozík, toaletní pojízdná židle, hrazda a chodítko. Vše v celkové 
rádi.výši cca 50.000.-Kè. 

Ale... Nezapomínáme obèas na babièku nebo dìdeèka, Dùm s peèovatelskou službou je zaøízení, které slouží 
tetu nebo strýce, kteøí tráví vánoce nìkde o samotì? Nebo všem lidem naší obce. Konají se zde mše svaté, vánoèní 
v kruhu jiných lidí, nechci øíci cizích, nìkde v domovì posezení pro obèany starší 80-ti let, pøednášky o zdraví, 
dùchodcù? Pamatujte prosím i na tyto lidi. Tøeba koledou, spolupracujeme s Klubem dùchodcù.
dárkem  nebo návštìvou. Až uvidíte støíbrnou slzièku zalesknou Dìkuji všem,kteøí finanènì pøispìli a pomohli mnoha 
se v jejích oèích, to je ten dárek. Každý má právo na trochu lidem v našem okolí. Nikomu nepøeji, aby musel o podporu 
štìstíèka, obzvláštì na sklonku života.z Tøíkrálové sbírky žádat. Ale nikdy neøíkej nikdy. Èlovìk neví, 

 Na závìr pøeji nám všem  krásné a požehnané vánoce.                                                kdy se ocitne v nouzi. Až tehdy si uvìdomí, jak dùležitá je 
pomoc jiných lidí.

Touto cestou chci podìkovat i dárcùm,kteøí pøispìli 
na provoz DPS v letošním roce: paní Šajtarové, rodinì A� nikdy nepocítíte samotu.
Ploskánkové, p.Eysmont a ostatním nejmenovaným dárcùm. A� jste vždy obklopeni lidmi, 
Taktéž dìkuji za spolupráci v roce 2007 obecnímu úøadu, otci kteøí vás mají rádi.
Janu Hrudíkovi, který vždy pamatuje na duchovní stránku 
našich klientù, MUDr. Konèitíkové, MUDr. Tomeèkovi, 

                                                                                                      sestøièkám p. Bruštíkové a p. Havlíkové, Lékárnì p.Tomanové 
Miroslava Havlíková                                                                                                         a kol., p. Slávce Kubíèkové - èlence Rady charity, dìtem a paní 

DPS Stráníuèitelkám MŠ a ZŠ za vystupování na akcích pro seniory 
a všem,kteøí jakkoliv podpoøili náš projekt. Ještì jednou díky.

Tøíkrálová sbírka 

Ve ètvrtek 22. listopadu se od 18 hod. ve Dvoranì konala Omlouvám se, že zabíhám do „krvavých podrobností“, 
velmi zajímavá beseda nazvaná "Po stopách Èachtické paní". ale o tom o všem tato beseda byla. Alžbìta Báthoryová prožila 

poslední roky svého života v podzemí èachtického hradu Do Strání pøijel ze Slovenska pan Andrej Štiavnický, 
který je autorem pentologie popisující a historicky mapující 
život Alžbìty Báthoryové. Besedy se zúèastnilo 220 
posluchaèù, což je rekordní poèet za celou dobu, co Infocentrum 
Strání - Kvìtná podobné besedy poøádá! Velkým dílem 
k propagaci akce pøispìl náš pan faráø Jan Hrudík, kterému za to 
patøí dík.

Andrej Štiavnický je pomìrnì mladý historik a autor 
knih žijící na Slovensku v Pieš�anech. Faktùm i záhadám kolem 
života Alžbìty Báthoryové se však vìnuje již 30 let. Má 
proježdìné archivy celé Evropy, kde sbírá podnìty ke tvorbì 
svých knih. 

Bìhem besedy nám svými argumenty vyvrátil mnohé 
polopravdy, které ve své knize Èachtická paní uvádí Jožo 
Nižnanský. Abych byla konkrétnìjší, v archivech a technických 
muzeích zjistil, že žádný prototyp, ani technický nákres 
podobný „železné pannì“ z Nižnanského románu nikdy 

a pøesnì tak se jmenuje první z pìti dílù ètení o životì, skutcích 
neexistoval a navíc je z lékaøského hlediska vylouèeno, aby se 

a souvislostech ženy „beštie“  jak ji autor èasto nazýval, která 
Alžbìta Bathoryová koupala v krvi mladých panen, ponìvadž, 

sebrala život stovkám mladých dívek v Rakousku, Rumunsku, 
než by krev natekla do kádì, byla by dávno sražená a urèitì ne 

Maïarsku i na Slovensku.
teplá...

Barbora Kubíèková

Po stopách Èachtické paní



ZPRAVODAJ                     11                                            6 / 2007

V sobotu 24. listopadu 2007 se ve Dvoranì ve Strání Ze Slovenska k nám pøijel nejmladší harmonikáø 
uskuteènil IV. roèník Setkání harmonikáøù a heligonkáøù. Dominik. Pochází z vesnièky u Nového Mesta  nad Váhom - 
Aè bylo z poèátku pøihlášeno málo muzikantù, díky propagaci Velké Bierovce. Pøijela s ním vetší skupinka jeho pøíznivcù 
na ÈR Brno a Slováckému deníku se nakonec ve Strání sjeli z Melèic a Nového Mesta. Svým perfektním prstokladem 
milovníci heligonek a harmonik ze Slovenska, Hané, Jižní konkuroval nejednomu ze starších muzikantù!
Moravy i Valašska. Již podruhé k nám zavítali "šlape�áci" ze Zlechova pan 

Kapitán a jeho vnuk Míša Cigoš. Jako posledního, ale 
v neposlední øadì bych chtìla zmínit pana Jarka Barouše 
z Uh. Hradištì, který i pøes své mentální postižení, publiku 
dokázal zvesela zahrát i zazpívat nejednu písnièku!

Ostatní, které zde nejmenuji, a� mi prominou! Všichni 
úèastníci pøispìli hezkou písnièkou a dobrou náladou k výborné 
atmosféøe, která panovala v sále Dvorany až do pozdních 
noèních hodin pøi taneèní zábavì. 

Dìkujeme všem, kteøí se zapojili do organizace 
a pomohli nám tak k další úspìšné akci v režii SPOKOSu. 
Za rok - 22. listopadu 2008 se budeme tìšit s milovníky 
harmonik a heligonek NASHLEDANOU!

Tuto akci poøádalo obèanské sdružení SPOKOS 
s  p o d p o r o u  Z l í n s k é h o  k r a j e  a  o b c e  S t r á n í .
Veèerem provázela již tradiènì Míša Mimochodková. Každého 
úèinkujícího "vyzpovídala" a  s humorem, nadsázkou i ironií 
nás velmi mile uvádìla do dìje. Míšo, dìkujeme.
Sešlo se zde 12 pøespolních a 3 místní hudebníci. Nìkteøí si s 
sebou pøivezli i doprovod - dìti.

Pøíjemným pøekvapením pro všechny byla šestiletá 
Isabellka z Kašavy se svým tatínkem - harmonikáøem 
Jaroslavem Zbraòkem, která svým bezprostøedním 
vystoupením a zpìvem opravdu pobavila publikum.

IV. roèník Setkání harmonikáøù a heligonkáøù ve Dvoranì

Skonèila fotbalová sezóna

V mìsíci listopadu skonèila podzimní èást fotbalové 
sezony roèníku 2007-2008. Z pohledu výboru FC Strání byla 
tato èást sezony celkem úspìšná pro všechny soutìžící mužstva. 
I. mužstvo skonèilo pøes 7 výher, 2 remízy a 4 prohry na 6. místì 
I.B tøídy skupiny C.

Mužstvo dorostencù i pøes nìkteré nepodaøené zápasy 
pøezimuje v krajské soutìži dorostu na 5.místì.

Mladším žákùm se daøilo lépe než starším a ukonèili své 
podzimní vystoupení na 2. místì krajské soutìže. U starších 
žákù je to roèníkový problém, protože starší žáci hráli proti 
mužstvùm, které je vìkovì hodnì pøevyšovaly, a tak skonèili 
na 9. místì. 

Všem hráèùm, trenérùm a vedoucím zástupci výboru 
FC Strání dìkují. 

Výbor FC Strání zve své èleny a pøíznivce fotbalu 
na valnou hromadu konanou dne 20. ledna. 

Pøedstavitelé výboru  FC Strání rovnìž pøejí všem svým 
èlenùm a pøíznivcùm kopané hezké a klidné prožití svátkù 
vánoèních, hodnì zdraví a pohody v novém roce 2008.

Jan Popelka

Dìkujeme paní uèitelce Dáši!

Jménem všech rodièù a dìtí, které navštìvovali kurz 
anglického jazyka Helen Doron, chtìla bych touto cestou 
podìkovat paní uèitelce Dáši Halodové, která si nevšedním 
pøístupem, vlídností a trpìlivostí dokázala získat naše 
ratolesti a nauèit je mnohému z anglického jazyka. 

Pøejeme kouzelné Vánoce, rodinnou pohodu, hodnì 
nových žákù, pevné nervy a tvùrèí chu� do dalšího - nového 
roku 2008.

za všechny maminka Kolajová

Vážení spoluobèané,

Pøejeme Vám i Vašim blízkým radostné 
a požehnané Vánoce a vše dobré v roce 
2008. 

Dìkujeme Vám za podporu i spolupráci! 

Místní organizace KDU-ÈSL Strání- Kvìtná 

Barbora Kubíèková
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MERO CZ  s. r. o.
Slovenská 424, 687 67 Bøezová

! Autodoprava do 5t  
/dovoz stavebních materiálù, 
štìrku, písku, drti/

! Pronájem a odvoz kontejnerù 
! Zemní práce a terénní úpravy

Bližší informace na tel.:  
+420 603 511 674

CHCETE PÙJÈIT?

Nabízíme pùjèku:

Kromì penìz vám nabízíme:

n bez velkého papírování

n bez ruèitele

n s jasnými pravidly

n již od 4.000 Kè

n rychle a na cokoliv

n vstøícné jednání

n osobní pøístup

n porozumìní

n pøijdeme, kdy si øeknete

n staèí zavolat

 Zavolejte nám a dozvíte se více

     844 555 555

Kontaktujte: Ivana Konèitíková
Tel: spojení: 777 209 238

Víc než jen pùjèka

ITALKA MiSca s.r.o.       
Luhacovice, Lipska 92     
tel.: 00420 577 131 306                                                 

www.italkamisca.cz   

poøádá pro Vás 

13. - 17. 12. 2007

 VÝPRODEJ LYŽAØSKÉ VÝBAVY,
 SPORTOVNÍCH ODÌVÙ a OBUVI.

otevøeno 9.30 - 18 hod. - i v sobotu a v nedìli
ve DVORANÌ ve STRÁNÍ

Jedná se o nepoužité zboží, prevážnì znaèky 
SALOMON, ROSSIGNOL, NORDICA, HEAD, 
MUNARI, ASTROLABIO...

(Lyže, vázání, lyžaøské boty, hole, helmy, 
rukavice, brýle, zimní bundy, lyžaøské kalhoty, 
kombinézy, roláky z mikrovlákna, snowboardy, 
snowblade, snìžnice, sportovní a trekové boty...)

Rádi Vás obsloužíme i v naší prodejnì u Luhaèovic 
a to dennì:

pondìlí - pátek 8.30 - 18:00 hod
sobota 9:00 - 18:00 hod; nedìle 10:00 - 17:00 hod   

I zde najdete bezkonkurenènì nízké ceny!!!

Svatební a kosmetické studio VANESA

San Patrick   2008 kolekce
nové exklusivní španìlské svatební šaty 

Kosmetické ošetøení, Svatební líèení,
 Modeláž nehtù, Lepení øas. 

dále nabízíme jako jediný regionální zástupce

pøírodní francouzskou kosmetiku

 BIOLOGIQUE RECHERCHE
PARIS - NEW YORK - MOSCOW

výjimeèné produkty pro dokonalé ošetøení a péèi o ple�
Využijte zavádìcích cen!

Hradiš�ská 2281, Uherský Brod

otevøeno: Po-Pa 13-17h  

tel. 737 585 087

Rádi Vás obsloužíme kdykoliv po pøedchozí 

tel domluvì tel. 603 763 426
Pøi zapùjèení svatebních šatù nabízíme  

se slevou 50% kosmetické služby
po dohodì svatební úèes a obleèení nevìsty v sobotu

www.svatby-vanesa.cz

Inzerce

Inzerce

InzerceInzerce
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motorku, která už má spojku a øazení. Ani zde jsem se mezi Zdravím všechny kamarády, fanoušky a pøíznivce 
klukama, kteøí jsou o 5 let starší, neztratil a dojel jsem na motoristického sportu!
8. místì.Tady mi ta�ka - trenér kladl na srdce, že už nejde o hru, Vánoce jsou za dveømi, konèí rok 2007 a tak jako vìtšina 
musím jako velký závodník pøemýšlet, poslouchat motor lidí, i já budu pomalu hodnotit uplynulý rok. A že je co!!!!
a správnì øadit. Na jeden kvalt jezdí jen trdla. Absolvoval jsem s rodièi v sezonì 2007 36 závodù, objeli jsme 
Obhájil jsem vicemistra Slovenska. Zklamáním bylo, že mi titul kromì republiky a Slovenska také Rakousko, Holandsko, 
unikl o 3 body v poslední jízdì.Nìmecko. Neuvìøitelným se mùže zdát fakt, že jsem v každém 

Po krátké dovolené, kdy mi ta�ka zakázal na 3 týdny závodì stál tak øíkajíc na bednì (to znamená, že jsem byl na 1-3. 
motorku, opìt zaèínám s fyzickou pøípravou, rehabilitace, místì). A to i v Evropském poháru, kde jsem ukoøistil vavøínový 
fyzioterapeutická cvièení, zimní sporty a pøedvánoèní vìnec. 
soustøedìní ve Špindlu. Mamka - manažerka domlouvá Stal jsem se mistrem republiky seriálu GOLD Fren (tady 
sponzorské smlouvy, což naštìstí vzhledem k letošním jsem porazil a v celkovém hodnocení nechal za sebou dva 9-ti 
úspìchùm není takový problém, jako døíve. A samozøejmì leté kluky!,) Neabsolvoval jsem ani plný poèet závodù, pøesto to 
nekoneèné tréninky v bzenecké pískovnì, protože jak ta�ka s pøehledem staèilo.
øíká, kdo vydrží v písku jet naplno ve stupaèkách, na hlínì pak Stal jsem se rovnìž mistrem Moravy, což nebylo vùbec 
vyhrává. Prostì:tìžko na cvièišti - lehko na bojišti! Tak co dodat tìžké, prùmìrné výkony úplnì staèily. Poslední závody jsem už 
na závìr?ani nejel ve své kategorii a zkoušel jsem novou - silnìjší 

Já i celý tým, který se kolem mì toèí, vèetnì rodiny, 
sponzorù, kamarádù, byl letos hodnì spokojený. Zdraví sloužilo 
(až na nìjaké odøeniny a naraženiny, které k tomu patøí), ve 
škole taky vše v naprostém poøádku. Jen angliètina a paní 
uèitelka Dáša mi dává zabrat. Tak to je ve struènosti vše 
podstatné, co se v prùbìhu letošního roku událo, pøíznivci, kteøí 
sledují zprávy o mì, jsou prùbìžnì informováni 
prostøednictvím Slováckého deníku, kde pan redaktor o mì moc 
hezky píše.

Závìrem chci popøát všem ètenáøùm Zpravodaje 
pøíjemné prožití vánoèních svátkù, bohatého Ježíška a hodnì 
zdraví v novém roce. Kdo budete chtít, držte palce v pøíští 
sezonì, protože se chci stát mistrem republiky, Slovenska 
a EVROPY!!!! Ta�ka totiž øíká, že druhý je první poslední. 

Tak ahoj, mìjte se!
Pe�a Kolaja ml.

Vánoèní pozdrav

Èervený køíž Kvìtná uspoøádal ve spolupráci 
s Infocentrem Strání-KvìtnáTradièní pøedvánoèní výstavku 
perníkù, adventních a vánoèních dekorací, která probìhla 
v nedìli - na Kateøinu 25. 11. 2007 novì a poprvé v prostorách 
Restaurace na Huti. Nakoupit jste zde mohli perníèky rùzných 
tvarù, barev a zdobení ale i perníkovou chaloupku... Adventní 
vìnce, vánoèní dekorace, svícny... Výrobky ze slámy a šustí, 
keramiku, papírové krajky do oken... Vánoèní ruènì vyrábìná 
pøáníèka, korálky a náramky...

Mohl zde vystavovat a prodat své výrobky kdokoliv, kdo 
projevil zájem a hlavnì tvùrèího ducha. Pøivítali jsme mezi 
námi i nováèky jako Hanku Miklášovou nebo Martinu 
Èankyovou, které návštìvníkùm nabídly krásné ruèní práce. 
Dík si zaslouží také paní Marie Mimochodková, která napelka 
a nazdobila perníèky a výtìžek z nich vìnovala na èervený køíž. 
Dìkujeme také všem ochotným dámám i sleènám, které Do soutìže o nejlepší vánoèku nebo štolu se letos 
nezjištnì zdobily pro ÈK perníèky  za všechny bych jmenovala pøihlásili jen dva soutìžící... proto se soutìž nekonala a vánoèky 
Janu Podolanovou, která jich nazdobila nejvíc a byly moc bez hodnocení ochutnali témìø všichni zúèastnìní.
hezké. Návštìvnost byla vysoká. Finanèní výtìžek z výstavky poslouží 

ke koupi vánoèních balíèkù pro staré a opuštìné spoluobèany Paní Ivanì Šupákové patøí taky velký dík za bezplatné 
v domovech dùchodcù a pro dìti v dìtských domovech p o s k y t n u t í  p r o s t o r  p r o  u s p o ø á d á n í  v ý s t a v k y.
a ústavech soc. péèe. Svùj stánek zde mìlo i Infocentrum a zde jste mohli zakoupit 

hezké dárky pro Vaše blízké k Vánocùm, prodával se i "Dopis Dìkujeme, že jste pøišli a pøispìli na dobrou vìc!
Ježíškovi". Barbora Kubíèková

Perníky s jehlièím provonìly „kavárnu“
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Pozùstalá rodina Halodová dìkuje všem, kteøí 

doprovodili na poslední cestì pana Václava Halodu. 
Dále dìkujeme za kvìtinové dary a projevy

soustrasti, roèníku 1944 a spolupracovníkùm 
z firmy Santra. Zvláštní podìkování patøí otci 

P. Janu Hrudíkovi a MUDr. Alžbìtì Konèitíkové.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s paní Andìlou Bušovou a doprovodili 
ji na její poslední cestì. Dìkujeme za kvìtinové dary 

a projevy soustrasti. Zvláš� dìkujeme za slova 
útìchy duchovnímu otci P. Janu Hrudíkovi 

a MUDr. Alžbìtì Konèitíkové.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s paní Anežkou Popelkovou 
a doprovodili ji na její poslední cestì. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí duchovnímu 

otci P. Janu Hrudíkovi, MUDr. Alžbìtì Konèitíkové 
a zdravotní sestøe paní Marii Bruštíkové.

Inzerce

Dovozce látek fa NOVATEX nabízí 
k prodeji rùzné druhy látek. 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.

Vìøte nevìøte, i takový „drobeèek“ vám mùže z nenadání 
pøistát skrze okno v obývacím pokoji.

Špatný žert? Kdepak, tato situace se stala v naší malebné 
dìdince v pondìlí 19. listopadu.

Ostrý kámen vážící 2,5 kila prolétl skrze novì vymìnìné 
okno malého domku. Proè se to muselo stát? Závist, nenávist, 
nebo jen lidská zloba? Zamyslíme se nad sebou?

majitelka domu A. Tomancová

Dobøí lidé mezi námi?

Pozvánka

DH Straòanka a Farnost Strání Vás srdeènì zvou na

„Tøíkrálový tradiènì netradièní koncert 
DH Straòanky“

v nedìli 6. 1. 2008 v 15:00 hod.
v kostele Povýšení sv. Køíže ve Strání

Úèinkují DH Straòanka a její tradiènì netradièní hosté.

Inzerce

Koupíme stavební místo ve Strání
Kontakt: 775 10 44 70

Inzerce

Prodám hluboký koèárek zn. Neó - nato 
ve velmi dobrém stavu.  Kontakt 775 680 722.
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