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V nedìli 11. øíjna 2009 byly završeny Dny obce slavnostní mší svatou vìnovanou letošním oslavencùm. 

Velkým lákadlem letošních hodù bylo vystoupení známého zpìváka Jožky Èerného.
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Zprávy z obce
tak, aby zde mohly probíhat kulturní a spoleèenské akce, buï Listí opadá, pøicházejí první mrazíky a je tady pomalu 
nezávisle na provozu školy nebo s možností využití prostor ZŠ. konec roku. Jaký byl ten letošní rok?
Dispoziènì je poèítáno také s využitím pro mistrovská utkání Pøi tvorbì obecního rozpoètu na r. 2009 jsme z dùvodu 
ve volejbale èi tenise. svìtové ekonomické krize vycházeli z pøíjmù z roku 2007, které 

Zájmem vedení obce je, aby se na realizaci jakýchkoliv byly nižší než v r. 2008. Tento náš pøedpoklad se ukázal jako 
investièních akcí podílely místní firmy a øemeslníci. Vzhledem reálný. V letošním roce jsme také chtìli trochu pøibrzdit 
k tomu, že ve Strání není dostateènì velká stavební firma, která a nadechnout se na pøíští rok, ve kterém nás èekají dosti velké 
by se mohla ucházet pøímo ve výbìrových øízeních o realizaci investièní akce. Nìkteré, jak národní tak regionální programy 
vìtších projektù, snažíme se o to, aby se naši lidé na investièních byly z letošního roku posunuty na rok pøíští a bohužel se už 
akcích podíleli alespoò formou subdodávek. Toto se ve vìtším nemusí opakovat. Proto je nutné podat žádosti a pokusit se 
mìøítku podaøilo jak pøi výstavbì multifunkèního sálu o získání finanèních prostøedkù z tìchto programù. Ještì 
v základní škole tak pøi realizaci zateplení budov školy a školek. v letošním roce jsme zažádali o dotaci na rekonstrukci èistírny 
V této praxi chceme i nadále pokraèovat, protože se jedná odpadních vod (ÈOV), která je nutná a tato rekonstrukce bude 
o jednu z mála možností podpory zamìstnanosti a podnikání stát více než 50 mil. Kè. Na tuto akci lze získat z Operaèního 
ze strany obce.    programu Životního prostøedí (OPŽP) až 90% uznatelných 

nákladù. V souèasné dobì rada fondu Životního prostøedí naši K financování investièních akcí chci dodat, že obec 
žádost doporuèila ke schválení a realizace je plánována disponuje cca 7-9 miliony Kè vlastních prostøedkù na investice 
na zaèátek pøíštího roku. Po dokonèení kanalizace se jedná roènì, což je na tak velkou obec pomìrnì málo. Realizace 
o další investici do infrastruktury naší obce, která sice není moc velkých investièních akcí se mám daøí díky dotacím, které 
vidìt, ale je nutná jak z hlediska úspory nákladù provozu, tak získáváme z fondù EU, státního rozpoètu a kraje. I když se nám 
z hlediska životního prostøedí. Úspory, které rekonstrukce podaøí získat dotaci, musí se obec finanènì podílet  èástkou 
pøinese, budou v budoucnu použity na další rozvoj obce. 10-25% z celkových nákladù. Tyto prostøedky hradíme 

z vlastního rozpoètu nebo formou pùjèek od bankovních ústavù. Èistírna je nìkolik set metrù od státní hranice a vyústìní 
Jsem pøesvìdèen, že obec má usilovat o získávání dotací jde do potoku Klaneènice, který teèe na slovenské území. Právì 
na velké investièní akce, jejichž realizace je nutná, a vlastní proto zde probíhají èasté kontroly jak z Èeské inspekce 
prostøedky použít ve vìtším mìøítku na spoluúèast v dobì, kdy životního prostøedí, tak z Pøeshranièní rezortní komise, která se 
tyto možnosti existují. Jsem si vìdom toho, že obci  potom skládá z odborníkù jak z èeské, tak ze slovenské strany. Tento 
nezbývá pøíliš mnoho penìz na jiné investice zejména na opravy stav ÈOV je po dokonèení kanalizace v naší obci již znaènì 
místních komunikací, na které se dotaèní tituly nevztahují nevyhovující a je nezbytné se tímto problémem zabývat 
(Mechnáèky, U Klaneènice, Dolina, atd.). Na tyto akce se obec a pøedejít tak vysokým pokutám za zneèištìní. 
zamìøí ve chvíli, kdy dokonèíme projekty, na které se dotace V listopadu byla vypsána výzva ze strukturálních fondù 
získat dají. EU (OPŽP), do které naše obec podala žádost, v rámci Prioritní 

osy 1, v programu 1.2. ,,Zlepšování jakosti pitné vody“. 
V našem pøípadì se jedná o rekonstrukci, respektive 
modernizaci úpravny vody, èerpacích stanic, vodojemù, 
jímacího zaøízení a nìkterých pøivadìèù vody. Tyto 
výzvy z OPŽP probíhají již delší dobu, ale až nyní, dle 
daných kritérií, které jsou pro každou výzvu jiné, mùže 
naše obec o tyto prostøedky požádat. Celkové náklady 
budou cca 30 mil Kè. Finanèní èástky do jednotlivých 
programù jsou dané a pro velký poèet uchazeèù se tyto 
výzvy již nemusí opakovat. V letošním roce by mìlo 
ze strany Státního fondu životního prostøedí (SFŽP) 
probìhnout dofinancování zateplení dvou mateøských 
škol, které byly dokonèeny již pøed rokem, a financování 
zateplení základní školy, které bylo z dùvodu zdlouhavé 
administrace ze strany SFŽP prozatím zastaveno. Na tyto 
tøi akce je rozpoèet bezmála 13 mil. Kè a dotace èiní 85% 
uznatelných nákladù.

Zaèátkem pøíštího roku budou vypsány 
Regionální programy, do kterých naše obec podá 
2 projekty. Tím prvním je „Úprava námìstí 
u Moravských skláren“. Jedná se o úpravu prostranství 

Vìøím, že obèané pochopí a pøijmou toto vysvìtlení pøed sklárnami, vèetnì námìstíèka a úpravu prostoru toèny 
i jako omluvu za to, že ještì nìjakou dobu budou chodit a jezdit autobusù, vèetnì zastávky, parkovištì, informaèního systému, 
po nevyhovujících komunikacích. Pokud bychom postupovali osvìtlení, atd. Architektonický návrh si je možné prohlédnout 
opaènì, propásli bychom velkou a zøejmì neopakovatelnou na našich webových stránkách. Rád uvítám vaše podnìty 
šanci realizovat finanènì nároèné akce s pomocí štìdrých grantù a návrhy k tomuto projektu. 
EU a našim nástupcùm bychom zanechali velký problém 

Druhým projektem je výstavba multifunkèního sálu, 
v podobì dezolátní infrastruktury, na kterou už nebude možné 

který by mìl stát vedle tìlocvièny základní školy. Je koncipován 
získat dotace. 

návrh úpravy prostranství
u skláren - více na www.strani.cz

pokraèování na další stranì
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Znovu žádáme všechny spoluobèany, aby vìnovali Kamerový systém 
tøídìní odpadù vìtší pozornost a neusnadòovali si jejich úklid 

Z dùvodu zvyšující se kriminality bude v naší obci výše uvedeným zpùsobem.
zaveden kamerový systém. V souèasné dobì probíhá zkouška  Naše obec leží v CHKO  Bílé Karpaty a v oblasti 
bezdrátového pøipojení.  Tento systém bude propojen s policií životního prostøedí je hodnì sledovaná. Znovu opakujeme, že se 
v Uherském Brodì. mùže stát, že tyto skládky budou uzavøeny z výše uvedených 

dùvodù a výkopovou zeminu a stavební sutiny budeme vozit 
do Uh. Brodu na øízenou skládku a ještì za to zaplatíme.Kultura v obci 

Dìkujeme za pochopení.
V letošním roce probìhla spousta kulturních Antonín Zámeèník, místostarosta

a spoleèenských akcí , které mìly velkou odezvu i mimo naši 
obec (plesy, Fašankový festival, Den obce, Hody, divadelní 
pøedstavení, festival dechových hudeb…). 

Tyto kulturní akce jsou financovány taktéž za podpory 
státních i soukromých institucí. Naše obec spolu se slovenskou 
obcí Ivanovce požádala v rámci programu pøíhranièní 
spolupráce o dotaci na mikroprojekt - Fašankové tradice, 
øemesla a zvyky aneb jak to bývalo døíve.

Pavel Mimochodek, starosta obce

Plátcovství DPH

Od 1. èervence 2009 se naše obec stala povinným 
plátcem DPH. 

Plátcovství DPH se u obèanù vztahuje na døevo, služby 
v informaèním centru, hlášení, inzeráty ve zpravodaji. 
Od 1.1.2010 dojde k úpravì cen a smluv s podnikateli (napø. 
svoz odpadu, nájmy nemovitostí).

Plátcovství je povinné ze zákona, podle novely zákona 
o DPH è. 302/2008 Sb. ze dne 17. èervence 2008, úèinná 
od 1.1.2009.

Svìtlana Moravèíková, ekonom obecního úøadu Strání

Skládky výkopové zeminy a stavebních sutí 
v lokalitì Jahodná 

Již nìkolikrát jsme informovali o volném pøístupu 
na skládky v Jahodné, které jsou urèeny k ukládání pøebyteèné 
zeminy a døevìné hmoty nebo stavebních sutí (cihel, betonu, 
obkladù, dlažeb). Obì tyto skládky nejsou zpoplatnìny 
(náklady na provoz hradí obec ze svého rozpoètu) a to z dùvodu, 
aby nevznikaly èerné skládky v rùzných lokalitách naší obce.

I pøes tyto výhody, se zejména na skládce stavebních sutí 
objevují materiály, které sem nepatøí (lepenka, plechy, kbelíky 
od barev, plasty, televize, kusy nábytku, oøezané stromy, atd.). 
Pro uložení tìchto odpadù máme sbìrný dvùr, který je rovnìž 
bez poplatku.

Zprávy z obce

Díky pøíjemnému roènímu období, které pøeje práci 
na zahradách, se èastìji objevují dotazy od obèanù, jestli 
a pøípadnì za jakých podmínek je možné zbavit se pøebyteèné 
trávy, listí a klestí.

Zákon è. 86/2002 Sb., o ochranì ovzduší, ve znìní 
pozdìjších pøedpisù stanovuje, že v otevøených ohništích, 
zahradních krbech nebo v otevøených grilovacích zaøízeních lze 
spalovat jen døevo, døevìné uhlí, suché rostlinné materiály 
a plynná paliva urèená výrobcem, pøièemž uvedená paliva nebo 
materiály nesmìjí být kontaminovány chemickými látkami. 

Pokud se tedy jedná pouze o suchou trávu a vìtve, 
mùžete je na své zahradì bez obav spálit. Mìli byste však dbát 
na to, aby palivo bylo skuteènì suché a zvolit k tomu vhodné 
poèasí, aby nedocházelo k obtìžování okolí nadmìrným 
kouøem. Jedno ohništì se zapáleným vlhkým listím dokáže 
snadno zahalit kouøem polovinu zahrádkáøské osady, což je 
zvláštì dobøe vidìt z vyvýšených míst.

Obce a mìsta jinak v souèasné dobì podmínky 
takovéhoto spalování blíže neupravují. 

Doporuèujeme ale každému brát ohled na požární 
bezpeènost. Pøi velkém suchu nebo za silného vìtru radìji oheò 
vùbec nerozdìlávejte. Kromì toho mùže být v létì v období 
sucha kvùli zvýšenému riziku vzniku požáru volné rozdìlávání 
ohnì skuteènì zakázáno. O tom, zda byl takovýto doèasný 
zákaz vydán, mùžete získat informace u hasièského 
záchranného sboru. 

Hasièský záchranný sbor je vhodné také informovat 
na bìžné telefonní lince 950 676 111 v pøípadì spalování vìtšího 
množství rostlinných zbytkù, aby jeho hlídka nemusela 
zbyteènì vyjíždìt k falešným poplachùm. 

Nemìli bychom ale zapomínat, že existují i vhodnìjší 
zpùsoby likvidace rostlinného odpadu - pøedevším jej mùžete 
využít ke kompostování. 

Øada lidí považuje už samotný popel za vhodné hnojivo. 
Ten tak sice mùže posloužit, pokud ale listí a další zbytky ze 
zahrady zkompostujeme, získáme hnojivo mnohem kvalitnìjší.  
Navíc pokud by se v ohništi objevily i plasty nebo jiné odpadky 
(jejichž spalování zákon o ovzduší zakazuje), získáme místo 
hnojiva nebezpeènou smìs škodlivin, která na záhonky 
rozhodnì nepatøí.

Pokud žijete v rodinném domku, mùžete do kompostu 
s výhodou pøidat i kuchyòský odpad. Bližší informace 
o kompostování mùžete získat na odboru životního prostøedí 
a zemìdìlství Mìstského úøadu v Uherském Brodì nebo 
na kterémkoliv obecním úøadu.

Odbor životního prostøedí Mìstského úøadu Uherský Brod 

Je možné na zahradách 
spalovat vìtve a listí?
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Zastupitelstvo obce d) vìcné bøemeno spoèívající v umístìní pøípojky 
el. vedení na obecním pozemku par. è. 6228 v lokalitì u rybníka

1. Bere na vìdomí e) vykoupení pozemku ve zjednodušené evidenci parcela 
a) zprávu o èinnosti rady obce pùvod. pozemkový katastr PK 6570/2 o výmìøe 802 m2 
b) kontrolu plnìní usnesení ZO a pozemku parc. è. 6570/7 o výmìøe 328 m2 za cenu       
c) informace starosty a místostarosty 56.415,- Kè od Lesù Èeské republiky

f) rozpoètové zmìny dle návrhu
2. Schvaluje

g) zajištìní finanèních prostøedkù na realizaci 
a) prodej èásti pozemku parc. è. 2561/1 o výmìøe cca mikroprojektù

200 m2 za cenu 30,- Kè/m2
b) vìcné bøemeno na pozemku parc. è. 6223/1 spoèívající 3. Neschvaluje

v uložení vodovodního potrubí k domu èp. 564 a) prodej pozemkù parc. è. 4168/1, 4168/2 a 4168/3 
c) poskytnutí fin. pøíspìvku ve výši 30 tisíc Kè DTJ Singulárnímu družstvu Strání

Kvìtná na sportovní soutìže b) prodej èásti pozemku parc. è. 6224/136 
c) prodej èástí pozemkù parc. è. 6227/3 a 5522/4 

v lokalitì u rybníka

4. Ukládá
a) starostovi podat žádost o blokaci maximálního 

možného výkonu pøipojení k distribuèní síti pro obec Strání 
u spoleènosti E-ON

b) radì obce vyhlásit výbìrové øízení na dodavatele 
kamerového systému v obci

c) øeditelce ZŠ a ZUŠ Strání umožnit konání kulturnì 
spoleèenských akcí od 1.1.2010 do 30.6.2010

d) radì obce pøedložit návrh øešení protipovodòových 
opatøení 

4. Odkládá
a) prodej èásti pozemku parc. è. 6222/15

Usnesení 16. zasedání Zastupitelstva obce Strání ze dne 4. záøí 2009

Dotace, které obdržela obec v roce 2009

Poskytovatel úèel èástka
Stát prostøednictvím Zlínského kraje Státní správa 773 200,00
Stát prostøednictvím Zlínského kraje Školství 592 400,00
Zlínský kraj Zabezpeèení akceschopnosti jednotek SDH 150 000,00
Zlínský kraj Zásahy a vìcné vybavení SDH 55 000,00
Zlínský kraj - pro ZŠ Inovace a rozšíøení výuky anglického jazyka 202 604,79
SFŽP Doplatek dotace na kanalizaci z r. 2007 4 818 871,00
Mìsto Uherské Hradištì Knihovna 145 000,00
Stát prostøednictvím Zlínského kraje Výkon pøenesené pùsobnosti 468 607,00
Stát prostøednictvím Zlínského kraje Realizace projektu CzechPOINT 58 259,00
Zlínský kraj - OŽP Obnova a výchova lesních porostù 78 936,00

Celkem 7 342 877,79
Svìtlana Moravèíková, ekonom OÚ

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Lukáš Zámeèník, Benedikt Benešík, 

Jan Žajgla, Barbora Popelková, Lukáš 
Haloda, Michaela Dzuráková, Libor 
Vykopal, Dominik András Szöke

Navždy nás opustili
Josef Zámeèník, Jan Machálek, Jan Vintr, Kateøina 

Šajtarová, Marie Konèitíková, Mária Zetková, Anežka 
Popelková, Anna Vintrová

Vychází kalendáø mikroregionu 
Bílé Karpaty 2010

Mikroregion Bílé Karpaty vydává poprvé svùj stolní 
kalendáø. Najdete v nìm fotografie z akcí všech devíti obcí, 
zábìry na pøírodu Bílých Karpat, ale hlavnì všechny akce, 
které se bìhem celého roku 2010 budou v našem okolí konat. 
Potìšte své blízké dárkem, který jim zajistí pøehled 
o akcích a potìší jejich oko pohledem na snímky ze Strání 
a okolí.

Kalendáø bude v prodeji koncem listopadu 
v infocentru Strání-Kvìtná, na obecním úøadì 
a v novinových stáncích v obci. Vìøíme, že Vás pøíjemnì 
pøekvapí.

Barbora Macková
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Nedìlní hodové odpoledne probìhlo v duchu lidových 
tradic. Do Strání zavítal legendární zpìvák folklorních písní 
Jožka Èerný. Jeho repertoár znají snad všechny vìkové 
kategorie. Na jeho webových stránkách se mùžete napøíklad 
doèíst, že už jako ètyøletý zpíval prezidentu E. Benešovi. 
Na mnohých akcích vystupoval po boku paní Vlasty Grycové. 
Nebylo tomu jinak i ve Strání.

Úvod nedìlního odpoledne patøil ženskému sboru a poté 
lahodnì znìjícím duetùm Vlasty Grycové a Jožky Èerného 
za doprovodu CM Huslièky. Poté zahráli a zazpívali svìøenci 
paní Anièky Pøikrylové: dìtská CM pøi ZUŠ Strání a sólisté  

Markéta a Ráchel Jankových, Josef 
Zámeèník, Šimon a Daniel Bruštíkovi. Dìti 
pøedvedly, že budou pokraèovat v rozdávání 
radosti lidem jak jejich vzor Jožka Èerný. 
Divákùm se pak pøedstavila CM Strýci, která 
doprovodila našeho hosta jeho typickými 
písnièkami Kdo má poèernú galanku, Když 
sem šel z Hradiš�a apod. Nechybìl ani sólista 
CM Strýci Tonda Bruštík.

Program vtipnì moderovala ostøílená 
Míša Mimochodková.  Kromì výše 
uvedených úèinkujících závìrem zazpívali i 
zúèastnìní diváci. Domácích i pøespolních 
hostù zavítalo na námìstí u Zámeèku 
dostatek a udìlali výbornou kulisu.

Myslím, že všichni  vytvoøi l i  
pøíjemnou atmosféru a proto se tìšme na další 
podobná setkání.

Radek Bruštík

Straòanské hody s Jožkou Èerným
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Inovace a rozšíøení výuky anglického 
jazyka na ZŠ Strání 

Dìkujeme

Exkurze ve hvìzdárnì

projektu Andrey Straussové jako hlavní zástupkynì 
SRPDŠ.

Rodièùm všech dìtí zapojených do projektu byly 
Náš projekt má název Inovace a rozšíøení výuky rozdány k vyplnìní dotazníky, ve kterých mohli vyjádøit 

anglického jazyka na ZŠ Strání. Projekt je zamìøen v urèitých stupních svou spokojenost èi nespokojenost 
na posílení atraktivnosti, rozšíøení a zvýšení kvality k souèasné výuce Aj. 
výuky anglického jazyka na ZŠ a ZUŠ Strání zavedením Všechny dìti 1. a 2. roèníku budou vyuèovány 
výukové metody „ Helen Doron Early English“ (HD) s využitím podle výukového programu, který je zamìøený na pøírodu 
interaktivních zpùsobù výuky. Na projektu pracuje  od 1.1. 2009  a ekologii. Oba letošní roèníky jsou  v zaèínající fázi uèení 
projektový tým, který se bude podílet na jeho realizaci Aj - Super Nature 1. 
do  31. 12. 2011. Tento projekt je spolufinancován evropským  Podrobnìjší informace o projektu naleznete 
sociálním fondem a státním rozpoètem Èeské republiky. na webových stránkách naší školy www.zsstrani.cz,  Projekt AJ. 

 1. záøí 2009 byla na naší škole zahájena v 1. a 2. roèníku Tyto stránky se obnovují dle probíhajících aktivit.
pilotní výuka Aj Super - Nature, Helen Doron v rámci realizace 
projektu. Výuku Aj jako nepovinného pøedmìtu navštìvují Zdenka Davidová
všichni žáci z prvního i druhého roèníku - celkem 60 žákù 
(stoprocentní úèast).

19 žákù ze tøídy  I. A je rozdìleno do dvou skupin a každá 
skupina absolvuje dvì hodiny Aj  týdnì: Vedení ZŠ a ZUŠ Strání dìkuje p.Petøe Hrbákové, Drahy 

PONDÌLÍ -   4. a 6. vyuèovací hodina II 656, Strání za poskytnutí sponzorského daru ve formì 
ÈTVRTEK -   3. a 5. vyuèovací hodina sladkostí pro žáky 2.stupnì, závodníky branného závodu Polem 

nepolem.18 žákù ze tøídy I. B je rovnìž rozdìleno do dvou stejnì 
poèetných skupin, každá skupina  absolvuje dvì hodiny Aj Další podìkování patøí p. Jiøímu Popelkovi, J. A. 
týdnì: Komenského 828, Kvìtná, který vìnoval našim florbalistùm 

kompletní brankáøskou výstroj.PONDÌLÍ-  3. a 5. vyuèovací hodina
Naše ZUŠ získala darem od p. Stanislava Popelky ÈTVRTEK  -  4. a 6. vyuèovací hodina

(strýèka Hlocákových),  krásný  akordeon a doufáme, že se Všechny ètyøi skupiny v prvních tøídách vyuèuje p. uè. 
v dalším školním roce najde i zájemce o hru na tento nástroj. Bc. Dagmar Halodová, od 19. 10. 2009 p. uè. Radka Popelková.

Všem výše zmínìným velmi dìkujeme za poskytnuté 23 žákù ze tøídy II. A je tvoøeno také dvìma skupinami  
dary a vážíme si toho, že štìdøí dárci existují !!!a každá skupina stejnì jako prvòáèci navštìvuje hodinu Aj 

dvakrát týdnì:
za vedení školy Irena Michalèíková

ÚTERÝ -  5. a 6. vyuèovací hodina

PÁTEK -  1. a 5. vyuèovací hodina 

Obì skupiny ve druhé tøídì vyuèuje p. uè. Radka 
Popelková. 

Veèer šestnáctého øíjna jela celá naše tøída 5. A do 
Každý žák, který navštìvuje výuku nepovinného 

hvìzdárny v Uherském Brodì. Sraz jsme mìli v osmnáct hodin 
pøedmìtu Aj, obdržel k 1. 9. 2009 zdarma jednu sadu výukového 

patnáct minut pøed školou. Jeli jsme autobusem a jela s námi naše 
materiálu - uèebnici, pracovní sešit a CD v hodnotì 480 Kè. 

paní uèitelka Jarmila Málková a paní uèitelka Alena Bemerová.
Veškerý výukový materiál je oznaèen projektovou logolinií a je 

Když jsme nasedli do autobusu a jeli jsme od školy plnì hrazen z finanèních prostøedkù projektu. 
k mostu, ještì jsme cestou pøibrali Ivetu Adámkovou a Dominika 
Zimèáka. Všichni jsme si zpívali a cesta rychle ubìhla. 

Pak už jsme byli v Brodì, vysedli jsme a kousek jsme šli 
pìšky. Za chvilku jsme byli u hvìzdárny, kde jsme vidìli 
sluneèní hodiny. Paní uèitelka se šla zeptat pana inženýra 
Rostislava Rajchla,  který nás mìl na starosti, jestli už mùžeme 
jít dovnitø. Šli jsme do uèebny, kde jsme si posedali.  Pan inženýr 
nám povyprávìl zajímavosti o vesmíru a dával nám otázky. Pak 
nám pustil film. Urèitì se to všem líbilo. Pak jsme se šli podívat 
do kopule ke hvìzdáøskému dalekohledu, ale pršelo, tak jsme 
hvìzdy pozorovat nemohli. 

    Potom jsme šli zase zpátky pìšky. U høbitova nás èekal 
autobus a jeli jsme  domù. Na zastávkách nás pan øidiè Vintr 
vysadil a  maminky už nás tam èekaly. 

   Exkurze se mi velmi líbila.

Na konci mìsíce øíjna byla  provedena kontrola  Eliška Popelková, 5. A
jednotlivých vyuèovacích  hodin Aj v 1. a 2. roèníku. Hospitaèní 
kontrola  probìhla za úèasti  hlavního manažera projektu 
Mgr. Ireny Michalèíkové a supervize odborných øešitelù 

Zprávièky ze školy
 

pokraèování na další stranì
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Návštìva policistky SPŠ Uherský Brod

Návštìva skláren

Náš spolužák Tomáš

Podìkování

Dnes, dvacátého prvního øíjna, nás navštívila paní Dne  20. listopadu 2009 jsme se my, žáci devátých tøíd, 
policistka nadpraporèice Jitka Zámeèníková. vydali na jednodenní exkurzi na SPŠ do Uherského Brodu. 

Po pøíjezdu na místo jsme se odebrali  do multifunkèního sálu,     Uèila nás, co je trestný èin a co je pøestupek. Øíkala, 
kde na nás už èekal zástupce øeditele. Nejprve  nám vyprávìl  že nemáme zkoušet kouøit ani pít alkoholické nápoje. A žádné 
o škole, ale pozdìji  nám také dával  užiteèné rady do života.drogy! Pak nám dala kartièky s pøestupky a trestnými èiny. Mìli 

jsme je seøadit od velkého a vážného trestného èinu až po malý Asi po hodinì jsme se šli podívat do celého areálu školy. 
pøestupek. Pak jsme si øekli, co to všechno znamená. Vidìli jsme mnoho zajímavých strojù a také jsme se mohli 

podívat, jak se nìkteré vìci vyrábìjí. Obèas jsme potkali známé Paní nadpraporèice nám dala i  papír, na kterém bylo 
tváøe a kamarády, ale i zajímavé uèitele. Celá škola vypadala napsaných pìt pravidel, která bychom nemìli zapomenout:
velmi hezky, všechny tøídy  byly modernì vybaveny. V areálu se 

1. Nasloucháme jeden druhému.

2. Naše ruce pomáhají a neubližují.

3. Používáme správný jazyk.

4. Pocity ostatních nám nebudou lhostejné.

5. Jsme zodpovìdní za to, co dìláme a øíkáme.

Návštìva paní nadpraporèice se mi moc líbila.

Dominik Pompa, 5. A

V pátek 16. øíjna  se  naše tøída 9. B vydala na exkurzi 
do skláren. I když bylo velmi sychravé poèasí, byli jsme všichni 
nadšeni, protože jsme se mohli  "ulít" z vyuèování. dokonce staví nová budova, která bude patøit mezi 

 Po pøíchodu se nás ujala paní Janèová, která nám na úvod nejmodernìjší v republice. Když jsme si se spolužáky cestou 
øek la  nìco  o  h i s to r i i .  domù sdìlovali své dojmy, øíkali nìkteøí, že si k dalšímu studiu 
Dozvìdìli jsme se, že sklárna vyberou právì nìkterý z oborù na SPŠ v Uherském Brodì.
ve Kvìtné byla založena  už v Miroslav Popelka, 9. B
roce 1794. 

Nejprve jsme zamíøili 
k peci, kde jsme pozorovali, 
jak z roztavené hmoty vzniká Školní rok 2008/2009 už byl  „v  plném proudu“. Bylo 
prùsvitná krása. Tiše jsme 3. listopadu. Celá tøída netrpìlivì èekala na pøíchod nového 
žasli. Gábina, Anièka a paní spolužáka. Otevøely se dveøe a vešel usmìvavý kluk, který se 
uèitelka si dokonce zkusily vùbec nestydìl. „Dovolte, abych vám pøedstavila Tomáše 
sklenici vyfouknout. Poté Hájnika, “ øekla paní uèitelka, „našeho nového spolužáka.“ 
následovala prohlídka všech 

Tomáš se zazubil a jeho první vìta byla: ,,Chodíte nìkdo 
dílen a provozù, kde jsme 

do lesa?“ Všichni se zaèali smát, nikdo  nechápal…
o b d i v o v a l i  p ø e s n o s t  

Dny ubíhaly a my jsme den po dni zaèali chápat jeho a peèlivost dovedných rukou, 
otázku, kterou nám dal první den… Les, hory, pøíroda, které vtiskují sklenièkám 
myslivost! To je to, co Tomášovi  uèarovalo, to je to, co on miluje novou podobu. 
a èemu vìnuje snad veškerý volný èas…Tomáš je takovou 

Exkurze  ve sklárnì se nám všem moc líbila. Rádi 
výjimkou - milou pracovitou výjimkou.

bychom všem skláøùm popøáli, aby mìli hodnì zakázek 
Øeknìte, který patnáctiletý kluk chová vèely? Který kluk a odbytu, aby se jim práce daøila a byla po zásluze odmìnìna.

se stará o dva hektary pole v Divákách? Kdo má v patnácti sen 
Ivana Miklášová, 9. B

postavit bažantnici a chovat aspoò dvì stì bažantù, kdo si 
pronajme pole a pìstuje  rostliny?

To není jenom zábava, to je pøedevším velmi moc práce 
a do toho všeho samozøejmì škola. Tomáš je fajn kluk, perfektní 

S potìšením mùžu konstatovat, že je mnoho rodièù, kamarád a nezkazí žádnou legraci.
kterým není lhostejný osud školy a aktivnì se podílejí na jejím 

Nedávno pøišel do školy a pøinesl hromádku fotek. Jen tak rozvoji. Napøíklad pan Pavel Vintr (Kovár) již druhým rokem 
nám je zaèal ukazovat a nám málem vypadly ,,oèi z dùlku“ Byl to pooral školní zahradu na vlastní náklady a za práci si 
další dùkaz  toho, že  i focení patøí k jeho oblíbeným koníèkùm.nenárokoval žádnou odmìnu.                        

Dìkujeme!
Michael Mazánik, zást. øed.

Zprávièky ze školy

pokraèování na další stranì
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 Náš spolužák Tomáš  Nìkteré z jeho úžasných snímkù si mùžete prohlédnout 
v pøízemí školy, kde jsou jeho fotografie vystaveny.

Posuïte sami, jak dokáže zachytit kouzlo okamžiku. Martina Zámeèníková, 9. B

zhostily na jednièku, a brouèkùm jsme mohli spoleènì popøát Podzim už je v plném proudu, pøíroda se nám mìní pøed 
„dobrou noc“ a zazpívat jim na rozlouèenou „Tam kde v noci oèima, stromy hrají všemi podzimními barvami, listí se 
jasnì svítí svìtlušky“. K našim kamarádùm - brouèkovi Edovi lehounce snáší k zemi a poèasí nám ukazuje, jak umí být podzim 
a ježkovi Otovi z loòského roku - se letos do zimní postýlky chmurný a nevlídný. "A kam se podìli všichni mraveneèci 
pøidala i beruška Baruška a spousta nových brouèkù a berušek, a brouèci, které jsme nedávno v trávì pozorovali?"- "Ti už pøece 
které si dìti vyrobily ve školce a pøinesly k zimnímu spánku.  dávno spí a probudí se až na jaøe." Jenže i mezi brouèky 
Dìtem svítily lucernièky, lampionky, tykadélka a hlavnì oèi - se najdou opozdilci a my jsme se s dìtmi rozhodli, že je uspíme, 
ty záøily zážitkem a štìstím a to je vždy ta nejlepší odmìna.aby nezmrzli. 

Pozvali jsme si k tomu dìti a jejich rodièe v úterý 27. øíjna 
2009. V 16:30 hod. se ze Kvìtné vydalo k cíli asi 30 dìtí - 
po svých nebo v koèárku, ze Strání se vydala poèetnìjší 
skupinka, která èítala aspoò 70 dìtí... a to nepoèítáme maminky, 
táty èi babièky. Za zvuku veselých písnièek ze Vèelích 
medvídkù a pohádek, které  nám z rozhlasu posílala Míša jsme 
se vydali na „Lucernièkový prùvod“ vedoucí témìø pøes celou 
vesnici.

Na závìr rozdaly naše pomocnice Jitka, Karolína a Katka 
ze šesté tøídy dìtem sladkosti a mini pexesa. Dìti hezky 
podìkovaly a za zvukù písnièek se vydaly na cestu k domovu.

Poèasí nám nakonec hezky vyšlo, i když po rozchodu 
se mírnì rozpršelo. 

Dìkujeme šes�aèkám za výpomoc s organizací, Míše 
Janovské za pouštìní písnièek a sponzorùm za sladkosti.
Letos nás podpoøili: Ditipo Uh. Brod, obchod U Popelkù, MM V cíli na louèce nad benzínkou na dìti èekaly lucernièky, 
Market - Novákovi, Lekárna - Marcela Tomanová, Prùmyslové u kterých spali zapomenutí brouèci i berušky. Úkolem dìtí bylo 
zboží a Asia textil, DÌKUJEME.najít na louce všechny opozdilce a po sfouknutí svìtýlka je 

pøinést do naší postýlky k zimnímu spánku. Dìti se úkolu Barbora Macková a Macela Schönbaumová

Jak jsme zapomenuté brouèky - opozdilce uložili do postýlky…
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Tipy knihovny Nauèná literatura
Marketing
Buï já, nebo pes Eichler, IBeletrie
Touha po absolutnu: svatí muži Indie Poltikoviè, VRozsudek ráže Connely, M
Trojský poklad Vandenberg, PByla jsem otrokyní v satanské sektì Flöhling, U
Uherskohradiš�ská nemocnice její vznik Janèáø, JRukopis Karla Velikého Berry, S

Piktogramy Èagánek, M
Pro dìtiOdvaha milovat Èagánek, M
Holka na hlídání Wilsonová, JJediný strom v okolí Èagánek, M
Jak se mají vèelí medvídci Kahoun, J
Pohádky pro malé dìti

Z knihovny 

Marcela Schönbaumová

Marcela Schönbaumová

Ve dnech 5. - 9. øíjna 2009 probìhl týden knihoven 
ve Strání. Letošní motto znìlo „Knihovna mého srdce“. 
Korespondovalo to s celostátní anketou „Kniha mého srdce“
na nichž se aktivnì podílely knihovny ÈR. 

Beseda se spisovatelem Michalem Èagánkem zahájila 
v pondìlí 5. øíjna 2009 týden knihoven. Tu navštívili žáci 
II. stupnì ZŠ, která se konala v multifunkèním sále. Autor dìti 
zaujal svým ètením. Nejvíce je bavily básnièky, povídky 
a oblíbily si román Piktogramy. Spisovatel besedu zpestøil hrou 
na kytaru. V závìru povídání dostali žáci prostor pro dotazy, 
èehož zvídaví studenti využili. Po poutavém výkladu 
následovala ukázka knih a jejich prodej. 

V úterý 6. øíjna probìhla burza vyøazených èasopisù. 

V úterý a ve støedu navštívili knihovnu žáci 6. a 7. tøíd. 
Na zaèátku probìhlo seznámení s knihovnou a rozdìlení nauèné 
literatury, práce s katalogem a na závìr jsme si øekli z èeho se 
skládá kniha? Také jsem jim prozradila nejstarší knihu jakou 
máme v knihovnì. Žáci byli odmìnìni záložkami a malou 
sladkostí. 

Ve ètvrtek a v pátek zavítali do knihovny dìti z MŠ 
ze Strání. Dìti byly seznámeny s knihovnou a povídali jsme si 
jak zacházet s knihami. Také nechybìlo ètení pohádek, které si 
dìti vybraly. Všichni dostali záložku a malou sladkost. 

Pøesto, že bylo pìkné poèasí, tak si ètenáøi udìlali èas Odpoledne patøilo besedì spisovatele se seniory v Domì 
a zavítali do knihovny.s peèovatelskou službou ve Strání. Autor je pøivítal krásnými 

písnìmi. Také nechybìlo autorské ètení knih. Pro seniory 
to bylo krásné, pohodovì strávené odpoledne. 

Jaký byl týden knihoven ve Strání
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V sobotu 10. 10. 2009 v podveèer se v nové obøadní síni 
Zámeèku sešli pøíznivci skupiny aktivních seniorù 
"TAMBURÁŠÙ" na jejich "1. Zpívání s Tamburáši". 

Toto „zpívání„ se konalo jako vzpomínkové odpoledne 
na poèest mého dìdeèka Slávka Tannera, který by 8. 10. oslavil 
88. narozeniny. Osud tomu však chtìl jinak a on se již na své 
kamarády Tamburáše dívá z výšin nebeských (umøel 15. 7. 
2008). Tamburáše opustil na vìènost koncem záøí i nejstarší èlen 
Milo Zámeèník. Oba - mùj dìda i Milo - stáli v roce 2001 
u vzniku tohoto muzikantského uskupení. Zbylo jich už jen 7 
a je jim teï dohromady 550 let a vìkový prùmìr se hooodnì 
snížil - už je jen 78 let. :-)

 Na vzpomínkovém veèeru se sešlo asi 30 vìrných 
pøíznivcù Tamburášù, vèetnì pana starosty. Témìø 
dvouhodinový program plný krásných melodií mandolín, benja 
a kytary, písnièek známých i nových obohatilo i sólové 
vystoupení orientalní skupiny Bohynì na vlastní choreografii. 

Poøad mìl velký úspìch a publikum si s chutí zazpívalo 
písnièky jako: Pod tou naší starou lípou (oblíbená píseò mého 
dìdy), Japoneèka, Mariána, Niagára, Dìti z Pirea a na závìr 
nìkteré pøímo rozdovádìla veselá písnièka ÈIRI-BIRI-BELA.

Snad se toto odpoledne stane hezkou tradicí Tamburášù. 

Výzva na závìr - pokud by se chtìl nìkdo pøidat hrou 
na mandolínu, èi benjo bude vítán - dvì židlièky jsou volné.

Barbora Macková

První zpívání s Tamburáši

Celonárodní anketa 
kniha mého srdce skonèila
Anketa kniha mého srdce byla ukonèena k 30. 9. 2009. 

Knihou srdci nejbližší se podle výsledkù hlasování a vlivem 
zaujatých obhajob pøi vzrušujícím veèeru 17. 10. 2009 
ve 20.00 hod. na ÈT1 stal SATURNIN od Zdeòka Jirotky. 

Možná, že nìkteøí z Vás by na prvních postech radìji 
vidìli jiný literární skvost, nicménì dùležité je, že èeský èlovìk 
èetl, ète a zdá se, že èíst ani nepøestane a dobrá literatura bude 
nadále pohlazením pro naše srdce. 

Jak hlasovali ètenáøi ve Strání?
V posledním kole hlasovalo 210 ètenáøù.

1. Babièka Nìmcová, B
2. Malý princ Exupéry, A.S
3. Harry Potter Rowlingová, J. K. 
4. Egyp�an Sinuhet Waltari, M
5. Stmívání Meyerová, S
6. Dìti z Bullerbynu Lindgrenová, A
7. Pán prstenù Tolkien, J. R. R. 
8. Rychlé šípy Foglar, J
9. Co život dal a vzal MacDonald, B
10. Saturnin Jirotka, Z
11. Osudy dobrého vojáka Švejka Hašek, J
12. Alchymista Coelho, P

Dìkuji všem ètenáøùm, kteøí pøišli do knihovny hlasovat.
Marcela Schönbaumová 

ÈECHOMOR zahraje 
pro hradiš�skou Diakonii

Populární kapela ÈECHOMOR vystoupí už zanedlouho 
v Uherském Hradišti, aby svým unikátním koncertem podpoøila 
uherskohradiš�skou Diakonii. 

Benefièní tøíkrálový komorní koncert ÈECHOMORU, 
jehož pøedskokanem bude oblíbený sbor Svatý Pluk, se 
uskuteèní ve støedu 6. ledna 2010 v uherskohradiš�ském Klubu 
kultury. 

„Koncert ÈECHOMORu pøedstavuje jakousi zlatou 
teèku za nadcházejícími vánoèními svátky a souèasnì též 
významnou podporu služeb støediska CESTA, peèujícího 
o klienty s hlubším mentálním a kombinovaným postižením. 

Veškerý výtìžek z koncertu podpoøí jeho aktivity - denní 
stacionáø a poradnu rané péèe. Tímto dìkuji Klubu kultury 
za neocenitelnou spolupráci, všem, kdo si zakoupí vstupenky 
za podporu, a zvláštì pak kapele Èechomor a sboru Svatý Pluk, 
kteøí se pro Diakonii zøekli svých honoráøù,“ prozradila Adéla 
Kotková organizátorka akce.

Vstupenky budou v pøedprodeji od 1.12.2009 
na pokladnì Klubu kultury a v MIC na Masarykovì námìstí. 
Rezervovat si je mùžete na èísle 572 430 421 dennì od 15.00 
do 17.00. Cena vstupenek je 300 Kè. 

Veškerý výtìžek z akce podpoøí sociální služby denního 
stacionáøe pro klienty s hlubším mentálním a kombinovaným 
postižením a poradny rané péèe Diakonie ÈCE  støediska 
CESTA.
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Den otevøených dveøí uspoøádali v pátek 18. záøí 2009 
v mateøské škole ve Strání - Kvìtné. Akce se uskuteènila pøi 
pøíležitosti tøiceti let provozu školky. 

Mateøinka ve Kvìtné doznala velkých zmìn v minulém 
školním roce, kdy se její budova doèkala výmìny oken a dveøí, 
zateplení vèetnì støechy, opravy balkonù, terasy a kotelny.

Vzdìlávání dìtí v mateøince je podle její øeditelky 
Drahomíry Starobové zamìøeno ekologicky. „Jeho cílem je 
provázet dìti v poznávání svìta, uspokojovat jejich zvídavost 
a rozvíjet odpovìdné chování k pøírodì. K tìmto úèelùm slouží 
také naše postupnì vybudovaná pøírodní zahrada, vybavená 
kromì jiného i ekologickými prvky a upravená podle potøeb 
pøedškolních dìtí," vysvìtlila paní øeditelka Starobová. 
Ta zdùraznila dùležitost harmonického vztahu mezi dítìtem, 
uèitelem a rodièem. 

Pøejeme školce, a� dál vzkvétá, paním uèitelkám a� se 
dobøe uèí a dìti se do ní jen a jen tìší!

Páteèní prohlídku spoluorganizoval také Èeský èervený 
køíž Kvìtná. Jeho pracovníci pøed mateøskou školou nabízeli 
kontrolu krevního tlaku, mìøení hmotnosti a množství tuku 
v tìle. Pro dìti byly k dispozici hraèky, prolézaèky a jiné 
atrakce. Pamìtníci - my, co jsme do nové školky pøed lety 
s nadšením chodili, jsme si prohlédli alba a fotky, kde bìháme 
a cvièíme, krmíme ptáèky a koupeme se ve školkovém bazénu 
za budovou… Vzpomínky naskakují, jako by to bylo nedávno 

Barbora Macková 
a to už naše milá školka slaví tøicátiny! 

Mateøská škola v Kvìtné funguje už tøicet let



pár písnièek. Na našich stáncích mohli návštìvníci ochutnat V sobotu 12. záøí 2009 jsme se vydali na "slavnosti vína" 
speciality jako „žmolkovicu“ z Vápenic, magáše a báleše do Uherského Hradištì. Ráno se nás v autobusech jedoucích 
z Bøezové, povidla a èesnek z Dolního Nìmèí a také si vzít ze St. Hrozenkova, Bøezové, Strání, Horního Nìmèí a Dolního 
zajímavé letáèky z míst, která v Bílých Karpatech stojí Nìmèí sešlo na 227. Nálada byla veselá, poèasí vyšlo krásnì. 
za vidìnou. 

Za náš Mikroregion Bílé Karpaty se do prùvodu vydali 
muzikanti, taneèníci, zpìváci  i známé osobnosti jako paní Souèástí  letošních Slavností  bylo i  focení 
Vlasta Grycová ze Strání, starostové, místostarostové, reprezentativních párù v krojích jednotlivých obcí 
zastupitelé, dìti i senioøi. Pan starosta Lopeníku - Vojtìch do pøipravované publikace Slováckého muzea  kroje Slovácka. 
Vráblík - se dokonce pøihlásil i do pøehlídky „Slovácký guláš“ I když tato disciplína byla pro zúèastnìné dost èasovì nároèná, 
a uvaøil za Mikroregion Bílé Karpaty druhý nejlepší guláš. doufáme, že tím pøespìjeme ke vzniku nové a kvalitní 
Navíc mu to v kuchaøské èepici u kotle moc slušelo. publikace. Dìkuji všem, kdo se za Strání šli “zvìènit“ a pøispìli 

tím dobré vìci. 

Moc dìkujeme všem, kteøí se nastrojili do pestrých 
a krásných krojù a reprezentovali naše obce a Mikroregion Bílé 
Karpaty celkovì. Byla s námi také spousta krojovaných dìtí, 
které byly bezvadné a vùbec nezlobily. Dìkujeme také tìm, 
kteøí v krojích nebyli a také nám se servisem a organizací moc 

Naším stanovištìm byla, stejnì jako vloni, Galerie 
pomohli. Opìt jsme pøispìli ke zdolání rekordu v poètu 

Slováckého muzea, v programu se tam prostøídali 
krojovaných.

DH Dolnìmèanka, ženský sbor Tetièky z Dolnìmèí, mužský 
Barbora Macková, tajemník Mikroregionu Bílé Karpaty

sbor Dolnìmèané, FS Dolnìmèan, FS Dúbrava z Bøezové, 
Spjevulenky z Bøezové, FS Kopanièár a bonusem byli kluci 
Bruštíci (David a Daniel), kteøí si jen tak støihli do mikrofónu 
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Jak bylo na Slavnostech vína v Uherském Hradišti 



VI. SETKÁNÍ HARMONIKÁØÙ 
A HELIGONKÁØÙ

VI. SETKÁNÍ HARMONIKÁØÙ 
A HELIGONKÁØÙ

OS  SPOKOS zve na

VI. SETKÁNÍ HARMONIKÁØÙ 
A HELIGONKÁØÙ

 uskuteèní se  v  sobotu  21. listopadu 2009
 

ve STRÁNÍ v místní DVORANÌ

Program: 

18:00  Zahájení

Pøehlídka úèinkujících

20:00   Taneèní zábava 

za doprovodu všech harmonikáøù a heligonkáøù

Vstupné 50,- Kè
Obèerstvení na místì zajištìno.
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Setkání harmonikáøù 
a heligonkáøù - VÝZVA!

Šestý roèník této akce se uskuteèní 

v sobotu 21. 11. 2009 ve Strání v místní DVORANÌ.

Program:  17:30 Prezentace úèastníkù

    18:00 Zahájení, program

    po skonèení programu taneèní zábava 

Každý z úèastníkù pøedvede dvì skladby 

(1. orchestrální, 2. zpívaná - je povolen doprovod - buï jiný 

nástroj, nebo zpìvák). Pro všechny úèastníky obèerstvení 

zajištìno, pøespolním bude hrazeno cestovné.

Výzýváme všechny naše harmonikáøe 

a heligonkáøe, aby se vèas pøihlásili. 

UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK: 17. 11. 2009

Hlaste se: v INFOCENTRU Strání-Kvìtná, 

Areál ZŠ, Rubanice 877, 687 65 Strání; 

tel: +420 572 695 240, e-mail: spokos@strani.cz.

Èeský èervený køíž Kvìtná ve spolupráci 
s Infocentrem Strání-Kvìtná poøádají

spojenou s prodejem adventních vìncù, 
vánoèních a adventních dekorací, perníkù, 

pøáníèek ale i jiných možných dárkù 
pro vaše blízké

V nedìli  22. listopadu 2009

od 14:00 do 16:00
 

V 1. patøe Restaurace Na Huti ve Kvìtné

Souèástí výstavky bude i 5. roèník soutìže 

o „Nejlepší vánoèku nebo štolu“ 

a novinkou je soutìž 

o „Nejvanilkovìjší vanilkový rohlíèek“.

Soutìžíme o hodnotné ceny. 

Vaše dobroty pøineste pøed zaèátkem výstavky, 
dìkujeme!

PØEDVÁNOÈNÍ VÝSTAVKU
PERNÍKÙ A DEKORACÍ

PØEDVÁNOÈNÍ VÝSTAVKU
PERNÍKÙ A DEKORACÍ
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Manželé Antonín a Kateøina Jankových upøímnì dìkují Zvláš� dìkujeme panu starostovi Pavlu Mimochodkovi 
zástupcùm aktivu pro obèanské záležitosti, kteøí v sobotu a zpìvaèce Vlastì Grycové.
19. záøí 2009 pøispìli k velmi dùstojným oslavám 60. výroèí Ještì jednou dìkujeme.
uzavøení manželství - tedy DIAMANTOVÉ SVATBY 
slavnostním až dojemným obøadem na Zámeèku. 

Podìkování

Na základì § 25 odst. 4 h) zákona è. 458/2000 Sb. žádá 
spoleènost E.ON ÈR, s.r.o. vlastníky èi uživatele nemovitostí 
(pozemkù) o odstranìní nebo okleštìní stromoví a jiných 
porostù ohrožujících bezpeèný a spolehlivý provoz 
elektrického distribuèního zaøízení, které musí být provedeno 
ve smyslu zákona dle následujících pøedpisù: 

1) u vedení NN (400/230 V) je pøedepsaná nejmenší 
vzdálenost porostu (s uvažováním roèního pøírùstku 
èi vychýlení porostu pøi vìtru) od vedení 1 m

2) u vedení VN (22 kW) je tato vzdálenost od vedení 2 m 
a dále je nutno respektovat ochranné pásmo, které je vymezeno 
vzdáleností 7 m kolmo od svislé roviny krajního vodièe na obì 
strany a kde je dovoleno pìstovat porosty pouze do výše 3 m

3) u vedení VVN (110 kW) je pøedepsaná nejmenší 
vzdálenost porostu od vedení 3 m a ochranné pásmo je 
vymezeno vzdáleností 12 m kolmo od svislé roviny krajního 
vodièe na obì strany a je dovoleno pìstovat porosty pouze 
do výše 3 m

4) v lesních prùsecích jsou vlastníci èi uživatelé 
dotèených nemovitostí povinni umožnit E.ON ÈR, udržování 
volného pruhu pozemkù o šíøce 4 m po jedné stranì základù 
podpìrných bodù nadzemního vedení.

Odstranìní a okleštìní døevin, prosíme, proveïte 
v termínu do 15. listopadu 2009! Po uplynutí této lhùty 
vstoupí zamìstnanci E.ON ÈR, s.r.o. na dotèené nemovitosti 
(pozemky) a provedou odstranìní a okleštìní stromoví 
a jiných porostù vlastními prostøedky. Více informací 
naleznete na úøední desce Obce Strání.

Upozornìní vlastníkùm èi uživatelùm 
nemovitostí (pozemkù) na oøez 

popø. odstranìní døevin ohrožujících 
bezpeèný a spolehlivý provoz 
zaøízení distribuèní soustavy

Na co jsme se Vás ptali 
v anketách na www.strani.cz?

Na webu naší obce Vám pokládáme nejrùznìjší aktuální 
otázky a vy hlasujete… 

jak se za uplynulého pùl roku hlasovalo a jaká byla 
témata, to se mùžete doèíst i v našem zpravodaji.

Která služba Vám nejvíc chybí u nás v obci?
323 masna, uzenáøství
265 ovoce, zelenina
167 výrobna klíèù

Kam se letos chystáte na dovolenou?
309 zahranièí
267 tuzemsko
336 zùstanu doma

Sportujete o prázdninách víc než jindy?
138 ano
106 ne
  78 vùbec nesportuji

Vaše nejèastìjší èinnost po návratu z práce je?
334 sbírání trnek
247 práce na zahradì a poli
303 relaxování

Jaká je vaše nejoblíbenìjší podzimní aktivita?
182 pouštìní draka
184 hrabání listí
194 procházky
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Poslední letošní provìrkou výkonnosti byl turnaj v tenisu Jsme rádi, že mùžeme pokraèovat v trénování tenisu 
a minitenisu dìtí, které navštìvují tenisovou školu na dvorcích i pøes zimu, ve velké tìlocviènì ZŠ Strání ihned, jakmile nám 
DTJ Kvìtná, dne 28.8. 2009. pøíroda nebude pøát. Dìkujeme proto moc paní øeditelce ZŠ 

Strání, že nás všemožnì tímto podporuje. Výsledky: 
Rodièe, kteøí dosud váháte pøihlásit k nám svoje dìti - Tenis - Finále 1. J. Barták  - 2. M. Jachníková 6:4

na jaøe 2010 (duben) opìt uskuteèníme nábor žákù, žaèek 3. E. Popelka
8-14letých do tenisové školy. Využijte velmi výhodných mož-4. L. Popelka
ností, které nabízí DTJ Kvìtná k pravidelnému sportování dìtí. 

Vladimír Autrata, trenér tenisu
Minitenis 

- žaèky: Finále     1. K. Neš�áková  - 2. D. Popelková 15:9

3. P. Škrieèková

4. J. Matìjiková

5. V. Èankyová

6. K. Vintrová

7. A. Èankyová

- žáci: Finále 1. M. Fišer -  2. M. Bruštík 2:0

3. M. Dobiáš

4. L. Tomašík

5. V. Vintr

Z. Vintr pro nemoc nehrál. 

Všichni úèastníci turnaje vzkazují Sport-Baru 
na tenisových kurtech DTJ Kvìtná, V. Škorcovi: „Dìkujeme 
za sladké odmìny, které jsme dostali pøi vyhlašování výsledkù 
po skonèení turnaje“. 

Tenisová jednièka 2009 „podruhé“

Autoservis DM 
Bánov 592

Opravy osobních a dodávkových vozidel 
všech znaèek

Kompletní servis, pøíprava a zajištìní STK, 
montáž autodoplòkù, výmìna olejù SHELL

Nabízí tato zvýhodnìní:
- hodinová sazba 160,- Kè
- geometrie na poèkání
- diagnostika VAG - VW, Seat, Audi, Škoda

Dále budeme poskytovat tyto slevy:
- faktura nad 10 000,- Kè (brzdová kapalina 
   s výmìnou zdarma)
- faktura nad 15 000,- Kè (palivový filtr 
   s výmìnou zdarma)
- faktura nad 20 000,- Kè (olej SHELL + výmìna 
   zdarma)

Ceník olejù SHELL:
10W-40 = 160,- Kè / 1 litr
  5W-40   = 340,- Kè / 1 litr
  5W-30 Longlife = 585,- Kè / 1 litr

tel.: 603 748 542; nonstop: 773 194 528
možný dovoz a odvoz zákazníka zdarma.

Podìkování obèanù

Obyvatelé èásti Mlýnky ve Kvìtné dìkují Místnímu 
hospodáøství s.r.o. pod vedením pana místostarosty 
Zámeèníka za opravení kanálu a vjezdu na vedlejší 
komunikaci. Srdeènì dìkujeme, opravdu to již bylo moc 
potøeba.
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì pana Josefa Zámeèníka. Rovnìž 
dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. 
Zvláštní podìkování patøí otci P. Janu Hrudíkovi, 

MUDr. Konèitíkové, zdravotním sestrám 
p. Annì Šidlové, p. Mirce Havlíkové z DPS Strání, 

muzikantùm a zpìvaèkám.

Podìkování
Upøímnì dìkujeme všem pøíbuzným, pøátelùm, 

sousedùm a známým, kteøí se pøišli dne 3. 9. 2009 
rozlouèit s naším drahým tatínkem, dìdeèkem, 
pradìdeèkem a tamburášem, panem Milanem 

Zámeèníkem z Moravského Lieskového - Šance, 
který nás opustil ve vìku 89 let. 

Dìkujeme za slova útìchy a kvìtinové dary, 
kterými jste se snažili zmírnit náš veliký žal. 

Zvláš� srdeèné podìkování patøí skupinì 
Tamburášù, kteøí mu zahráli na jeho poslední cestì. 

zarmoucená rodina

Poèítaèová pohotovost

Nevíte si rady s poèítaèem? Máte jej zavirovaný? Chcete se dovìdìt potøebné informace pro práci s ním?

Mgr. Radek Bruštík - BEST nabízí služby v oblasti výpoèetní techniky:
- instalace, prodej notebookù, poèítaèù a periferií; servis
- prodej tonerù a kazet do tiskáren
- instalace, prodej programù
- zpracování dat (odvirování PC, záloha dat)
- bezdrátové a kabelové propojení poèítaèù; správa sítí
- poøádání odborných kurzù a školení; poradenská èinnost
kontakt: rb.best@centrum.cz, mobil: +420 604 471 477

Inzerce

Inzerce

Inzerce

Elektroservis

Opravy automatických praèek, 
myèek nádobí

Michal Zetka
Korytná 402, 687 52

tel: 603 351 285

Bowling Magdalena 
zve všechny dìti a rodièe 

ve ètvrtek 10. prosince 2009 v 15 hod. 

na akci 

VYPOUŠTÌNÍ BALÓNKÙ 
S PØÁNÍM JEŽÍŠKOVI 

spojenou s DÌTSKOU DISKOTÉKOU 

a rozdáváním dáreèkù od Ježíška...

 Více na www.bowlingmagdalena.cz 
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