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ZPRAVODAJ

Už nadešel nádherný vánoèní èas

a kouzlo Vánoc je všude kolem nás.

Tak oslavte tento svátek spolu, 

bok po boku u štìdroveèerního stolu.

Pøíjemné prožití vánoèních svátkù v kruhu rodin a pøátel, hodnì zdraví, štìstí, osobní pohody 
a úspìšné vykroèení do nového roku 2010 s podìkováním za projevenou dùvìru a spolupráci všem 
našim spoluobèanùm pøejí

Pavel Mimochodek, starosta 

Antonín Zámeèník, místostarosta

Vánoèní pøáníVánoèní pøání

Vánoèní akce, u kterých byste nemìli chybìt

Daj Pán Bùh veèer veselý
26. prosince 2009

Setkání Èechù a Slovákù na Velké Javoøinì
31. prosince 2009

Tøíkrálová sbírka
9. ledna 2010

Tradiènì netradièní koncert DH Straòanka
10. ledna 2010
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Zprávy z obce
Do této výzvy jsme pøipravili projekty, z toho dva pro Rekultivace skládky v Jahodné II. èást

Obec Strání a dva pro OS SPOKOS:
Bývalá skládka komunálního odpadu v horní èásti 

1 – Úprava hlavního vstupu v MŠ Kvìtnálokality Jahodná prošla v roce 2006 úpravou nazvanou „Terénní 
úpravy lokálního biokoridoru K49“. Práce byly dokonèeny Jedná se o celkovou úpravu ze zámkové dlažby pøed 
v srpnu 2006 za výrazné podpory Agentury CHKO Bílé vstupem do MŠ a chodníku do zahrady. Celkové náklady 
Karpaty. podané v žádost jsou 551 tis. Kè. Pøislíbená dotace je 416 tis. Kè. 

Neuznatelný náklad je DPH. Práce provedlo Místní Od r. 2007 až do mìsíce øíjna tohoto roku probíhala 
hospodáøství Strání s.r.o. Pøíjemcem dotace je Obec Strání.druhá èást stavebních úprav, a to úpravou paty skládky od lesa, 

betonového a kamenného odvodòovacího žlabu, kamenných 
2 – Vybavení nové ZUŠ ve Strání hudebními nástrojipøehrážek a volnì loženého záhozového kamene v korytì pøed 

pøehrážkami. Práce probíhaly postupnì zejména z dùvodu Jedná se o poøízení nového klavíru, cimbálu, kontrabasu, 
snížení nákladù v dovozu výkopové zeminy, která se navážela klarinetu, trumpety, bicí soupravy, notového vybavení a dalších 
postupnì do paty skládky. doplòkù. Celkové náklady podané v žádosti jsou 476 tis. Kè. 

Pøislíbená dotace je 400 tis. Kè. Neuznatelný náklad je DPH. V souèasné dobì probíhá geodetické zamìøení 
Pøíjemcem dotace je Obec Strání.a pøíprava na kolaudaci. Souèasnì byl v letošním roce proveden 

nový monitorovací vrt v hloubce 10 m a probíhá také zpracování 
3 – Krojové vybavení pro FS Javorina„Provozního øádu skládky“. Jelikož se jedná o zátìžovou 
Jedná se o vybavení FS Javorina krojovými doplòky, skládku komunálního odpadu, bude nutné provádìt v budoucnu 

jako vyšívaných sukní a zástìr, dámské a pánské krojové boty, její monitorování z dùvodu možného úniku nežádoucích látek 
kabátcù a vyšívaných panských halen. Celkové náklady podané do povrchových vod.
v žádosti jsou 146.500 Kè. Pøislíbená dotace je 131 tis. KèNáklady na druhou èást terénních úprav v této lokalitì 
 (OS SPOKOS není plátcem DPH). Pøíjemcem dotace bude dosáhnou kolem 500 tis. Kè a budou uhrazeny v pøíštím roce. 
OS SPOKOS.Jelikož se jednalo o stavební objekty a vodoprávní dílo, 

nemohly být tyto práce zaøazeny do podpory o dotaci.
4 – Technické vybavení pro lepší propagaci a archivaci 

kulturních tradic ve Strání

Jedná se o poøízení nové techniky – fotoaparátu, kamery 
a støíhacího softwaru pro potøeby OS SPOKOS (sídlo na IC 
v ZŠ Strání). Celkové náklady podané v žádosti èiní 63 tis. Kè. 
Pøislíbená dotace je ve výši 50 tis. Kè. Pøíjemcem je 
OS SPOKOS.

Pøíjemcem žádosti je Státní zemìdìlský intervenèní 
fond. Nositelem Operaèního programu EU je Ministerstvo 
zemìdìlství. Podmínkou pøijetí dotace je také ta skuteènost, 
že každý pøíjemce si musí realizovaný projekt nejdøíve uhradit 
ze svých prostøedkù, které mu následnì po splnìní všech 
podmínek budou v pøiznané výši proplaceny.

Dìkuji touto cestou øeditelce ZŠ a ZUŠ paní 
Michalèíkové a èlenkám FS Javorina za spolupráci pøi pøípravì 
projektù.

MAS Východní Slovácko – 1. Výzva Antonín Zámeèník, místostarosta a zástupce obce v MAS

na dotace

Úprava cen vodného a stoèného
Jak jsme informovali ve 4. èísle zpravodaje, vstoupila 

naše obec do MAS (Místní akèní skupina) Východní Slovácko. V roce 2010 se cena vody zvyšuje na 27,50 Kè a cena 
Po schváleném Strategickém rozvojovém plánu „LEADER stoèného na 25,30 Kè - ceny uvedeny vèetnì DPH.
2007-2013“ zaèala možnost èerpání finanèních prostøedkù pro 
èleny MAS na základì Výzvy pro podání žádosti.Výzva mìla 

Pøipravujemedvì opatøení. 

Priorita è. 1 – Harmonický rozvoj obcí, z toho: 
23. Festival masopustních tradic FAŠANK 2010, který 

FICHE è. 1 – Rozvoj infrastruktury na Východním 
probìhne ve dnech 12.-16. února 2010.

   Slovácku
Za pøípravný výbor Antonín Zámeèník, místostarosta

FICHE è. 2 – Podpora spolkových a neziskových 
organizací

Priorita è. 2 – Podpora podnikání na Východním 
Slovácku

FICHE è. 1 – Podpora drobných, malých a nových 
podnikatelù

Odvoz komunálního odpadu 

v dobì vánoèních svátkù probìhne 

v úterý 22. 12. 2009.
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Koupalištì 2. realizaèní etapa ukonèena Oznámení

V tomto mìsíci se dokonèují terénní úpravy v prostoru Slevy na poplatcích za svoz odpadu lze uplatnit v pøípadì 
kolem koupalištì a jeho okolí. Investièní akce byla zahájena nepøítomnosti obèana v místì trvalého bydlištì po dobu 
koncem mìsíce kvìtna a mohla být realizována díky získané 3 mìsícù nepøetržitì. Tiskopisy na uplatnìní slevy jsou 
dotaci ve výši 15 mil. Kè. Po pøedání stavby bude zahájeno k dispozici na Obecním úøadì nebo Místním hospodáøství 
kolaudaèní øízení a souèasnì bude probíhat dovybavení ve Kvìtné. Vyplnìný tiskopis vra�te nejpozdìji do 15. bøezna 
rùznými doplòky, které nebyly pøedmìtem stavby, proškolení 2010.
obsluhy a další pøípravy, které souvisí s provozem koupalištì. 
Zkušební provoz bude zahájen pøed hlavní sezónou. Bližší Oznámení
podrobnosti a další informace budou zveøejnìny v nìkterém 
dalším èísle zpravodaje. Vyzýváme obèany, aby do 31. 12. 2009 nahlásili 

na Místním hospodáøství ve Kvìtné veškeré zmìny, které by 
ovlivnily výpoèet stoèného paušálem (vlastní studna) za rok 
2009. Slevy je možné uplatnit formou èestného prohlášení na ty 
osoby, které se po dobu nejménì 3 mìsícù nepøetržitì nezdržují 
v místì trvalého bydlištì.

Pracovní doba OÚ v dobì od 21. 12. 2009 
do 1. 1. 2010

Pondìlí 21.12.  8:00 – 17:00 hod.
Úterý            22.12.  7:00 – 15:30 hod.
Støeda           23.12.  8:00 – 15:00 hod.
Ètvrtek         24.12.  zavøeno
Pátek            25.12.  zavøeno
Pondìlí         28.12.  8:00 – 12:00 hod.
Úterý            29.12.  8:00 – 12:00 hod.
Støeda            30.12.  8:00 – 12:00 hod.
Ètvrtek          31.12.  zavøeno
Pátek                   1.1.    zavøeno

Antonín Zámeèník, místostarosta,
Daniel Sedlecký, pøedseda DTJ

Provoz sbìrného dvora v období Vánoc

Úterý 22.12. otevøeno od 13 hod do 15 hod

Úterý 29.12. otevøeno od   7 hod do 15 hod

Støeda 30.12. otevøeno od   7 hod do 15 hod

Ètvrtek 31.12. zavøeno

Sobota       2.   1. 2010 zavøeno

Prosíme spoluobèany, aby využili zejména celodenní 
otevírací dobu ve dnech 29. - 30.12. k úklidu nepotøebných vìcí.

Dìkujeme.
Antonín Zámeèník, místostarosta

Zprávy z obce

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci:
Tereza Konèitíková, Lucie Rubinková, 

Marek Kouøil, Adam Zimèák

Navždy nás opustili:
František Janovský, Jarmila Kostelanská, Marie 

Gurièová, Václav Malek, František Bahula, Václav Toman

Vážení spoluobèané,

je tady advent, doba pøípravy na vánoèní svátky a také 
pøíchod nového roku. Proto mi dovolte touto cestou 
podìkovat vám všem ochotným a obìtavým spoluobèanùm, 
kteøí se podílíte na rozvoji naší obce bez nároku na jakoukoliv 
odmìnu, nebo veøejnou pochvalu, pøi udržování poøádku 
kolem svých domù a svého okolí. 

Velký dík patøí stovkám èlenù všech spolkù i zájmových 
zaøízení a složek v naší obci za jejich práci a obìtavost. Dìkuji 
také svým spolupracovníkùm a zamìstnancùm, Místnímu 
hospodáøství a èlenùm zastupitelstva 
za jejich práci, kterou èasto vykovávají 
nad rámec svých povinností. 

Krásné a požehnané svátky vánoèní 
vám všem!

Pavel Mimochodek, starosta
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Zprávièky ze školy
 vymoženosti (roèní spotøeba pasivního domu je 7-10x Z èinnosti ZUŠ

menší než v bìžných stavbách).

Poté  nás ledovala  prohl ídka  moš tárny  Již nìkolik mìsícù mají dìti možnost navštìvovat 
zpracovávající BIO ovoce. Další, pro nás dosud ZUŠ Strání, která byla zøízena pøi ZŠ Strání. ZUŠ dìtem 
neznámá, byla obecní kotelna spalující døevní štìpku, nabízí dva obory – hudební a výtvarný. Pro studium 
koøenová èistírna odpadních vod využívaná pøírodními na ZUŠ se rozhodlo 98 dìtí. V hudebním oboru pracuje 
zpùsoby. Zajímavá pro nás byla prakticky využívaná 200 7 uèitelù. Spoleènì se svými žáky peèlivì pøipravují 

let stará sušírna ovoce. Zvláštní bylo i úsporné veøejné první hudební vystoupení, kterými budou chtít dìti potìšit své 
osvìtlení.blízké a pøátele v pøedvánoèní dobì. 

Vybraní žáci hudebního oboru vystoupili nejprve v rámci 
vánoèních dílnièek, které se uskuteènily v pondìlí 14. 12. 2009 
od 15:00 hodin. Následné vánoèní besídky mladých hudebníkù 
probíhaly v tìchto dnech: 

17.12.  2009 v 16:00 besídka žákù K. Kolajové a P. Vacka

18.12. 2009 v 17:00 besídka žákù A. Pøikrylové 
        a H. Pøikrylové 

19.12. 2009 v 16:00 besídka žákù K. Bánovcové 
       a R. Bánovce

22.12. v dopoledních hodinách se dìti hudebního oboru 
ještì jednou pøedstavili na vánoèních koncertech pro žáky 
a uèitele ZŠ a ZUŠ Strání. 

A jak se daøí našim mladým výtvarníkùm? 

Žáci navštìvují výtvarný obor s velkým nadšením. 
Pracují ve dvou skupinách a bìhem celého školního roku tvoøí 
své práce na zajímavé téma, vytvoøené vyuèujícími VO. 

Tato exkurze byla pro nás velmi pouèná a zábavná. Bìhem vánoèních dílnièek se uskuteèní výstava 
výtvarných prací žákù ZŠ a ZUŠ Strání a dìtí MŠ na téma Hana Tinková 8.B
SUPER TRIKO a anonymní anketa pro návštìvníky, kteøí 
vyhodnotí vystavené práce a zvolí „svého favorita“. Výsledky Straòanská la�ka
ankety a vyhlášení vítìzù v daných kategoriích zveøejníme 
na stránkách školy.     Opìt po roce, 24. 11. 2009, se v naší škole uskuteènil 

ZŠ a ZUŠ Dolní Nìmèí poøádají v mìsíci prosinci v poøadí pátý roèník atletického minimítinku ve skoku 
výtvarnou soutìž spojenou s dalšími aktivitami. Letos jsme se vysokém, kterého se zúèastnilo ještì dalších pìt základních škol 
na výstavì prezentovali i my. Šestnáct dìtí ve svém volném èase - Bojkovice, Nivnice, OSKOL Kromìøíž, Ostrožská Lhota 
vytváøelo plošné a prostorové práce na motivy pohádky. Tøi a Uherský Ostroh.
oøíšky pro Popelku – doprovodná soutìž k výstavì – a ètyøi Závodníci byli rozdìleni do ètyø kategorií - mladší žaèky 
z nich si na vernisáži výstavy v sobotu 5. 12. 2009 pøevzalo a mladší žáci (6. a 7. tøída), starší žaèky a starší žáci (8. a 9. tøída). 
diplomy a vìcné ceny. 

V prvních tøech kategoriích se naši žáci nevešli ani mezi 
Tereza Halodová ze 6. A se umístila na 1. místì, nejlepších pìt s výjimkou mladšího žáka Daniela Prachaøe 

Barbora Krátková a Jana Nuzíková na 3. místì v kategorii ze 7. B, který se dìlil o 5. - 6. místo. Ve starších žácích však 
prostorové práce a Kamila Popelková z 9. B na 3. místì plošné nezklamal medailovì nadìjný Jakub Popelka z 9. A a mezi více 
práce. Konkurence byla velká, soutìže se zúèastnilo 11 škol. než slušnou konkurencí obsadil skvìlé 3. místo výkonem 
Pochvala patøí i neocenìným. Opìt se ukázalo, že naše dìti jsou 166 cm. Jeho pøemožitelé - borci z Bojkovic - skákali až 
odvážné, nebojí se hledat a vytváøet a jsou i úspìšné. Pøejeme do výšky 181 cm! a vytvoøili nový rekord soutìže. Chtìl bych 
jim hodnì nových tvùrèích nápadù a odvahu je realizovat. všem zúèastnìným podìkovat za skvìlou podívanou, nejen 

Klára Kolajová – zástupkynì ZUŠ závodníkùm a organizátorùm, ale i divákùm za vynikající kulisu 
 Marta Macíèková – vyuèující VO a sportovní atmosféru, kterou se nám spoleènì podaøilo 

vytvoøit. 

Také patøí dík øediteli Moravských skláren panu Exkurze do Hostìtína
Ing. Tesaøovi za poskytnutí hodnotných pohárù pro vítìze.

Dostali jsme možnost zavítat do Hostìtína, obce ležící Dalibor Popelka
ve støední èásti Bílých Karpat. V obci žije 240 obyvatel, snažící (Fotografie z akce naleznete na stránkách naší školy: 
se chránit pøírodu a šetøit energii. www.zsstrani.cz a výsledky v menu Soutìže.)

Po pøíjezdu a milém pøivítání jsme usedli do školící 
místnosti v pasivním domì, kde jsme se zajímavou technikou 
dozvídali mnoho nových vìcí. Tento dùm je velmi dobøe 
izolován, ve stìnách je sláma (až 40 cm), dále má vìtrací systém 
se zpìtným získáváním tepla, sluneèní panely a další 

Pokraèování na další stranì
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V oboru pekaø:  2. místo: Stephanie VintrováBeseda o holocaustu
V oboru malíø:  1. místo: Vladimír Baše

V letošním školním roce se naše základní škola zapojila 2. místo:  Marie Knotková
do projektu Pøíbìhy bezpráví. V rámci projektu škola 

3. místo: Gabriela Popelková
uspoøádala v pátek 20. listopadu projekci vybraného filmu a 

Získali jsme celkem devìt diplomù.poté debatu s pamìtníkem panem Václavem Veselým ze Strání.

Vybrané DVD O Zlém snu je dokumentární pohádkou na 
motivy vzpomínkové knihy Evy Urbanové, která za druhé 
svìtové války prošla Terezínem, Osvìtimí a pochodem smrti. 
Jen š�astnou náhodou a díky dobrým lidem pøežila. 

Podobný osud mìl i pan Václav Veselý. Ve svých 
osmdesáti sedmi letech ochotnì a velmi pøesnì popsal své 
vlastní zážitky z koncentraèního tábora v Osvìtimi a pochodu 
smrti, kterého se také úèastnil. Žáci devátých tøíd napjatì 
poslouchali jeho vyprávìní. Nìkteøí si pro pana Veselého 
pøipravili zvídavé otázky a v následující debatì o druhé svìtové 
válce si pøipomnìli i problémy souèasného svìta – popírání 
holocaustu, rozmach neonacismu aj. 

Na závìr besedy mu malým dárkem podìkovali za to, 
že i v tak vysokém vìku za nimi pøišel do školy.

I já mu pøeji hodnì zdraví a klidné prožití vánoèních 
svátkù.

Jana Janèová
Martina Zámeèníková a Anna Voglová

Podìkování
A� Vám tento vláèek pøiveze hodnì zdraví, 

 Naší škole se podaøilo získat darem sadu pomùcek štìstí, pohody a osobní spokojenosti ve 
VODNÍ KUFØÍK od spoleènosti VEOLIA VODA Èeská vánoèním èase i po celý pøíští rok!
republika. Tato spoleènost poskytuje služby v oblasti výroby a To Vám pøejí žáci, uèitelé a všichni další 
distribuce pitné vody, odvádìní a èištìní odpadních vod.

zamìstnanci ZŠ a ZUŠ Strání
  Aèkoliv tato spoleènost nemá zastoupení v našem 

regionu, ochotnì nám tuto sadu pomùcek darovala. Sada 
obsahuje nejen teoretické materiály, výukové CD, ale i mnoho 
praktických úkolù s kompletním materiálovým vybavením, 
které oživí výuku ve všech roènících a rozšíøí environmentální 
výuku v naší škole.

Tímto spoleènosti VEOLIA VODA Èeská republika 
dìkujeme.

Marie Šimková

Soutìž v odborných dovednostech

Dne 4. 12. 2009 jsme se zúèastnili soutìže odborných 
dovedností na SOU v Uh. Brodì. Zažili jsme spoustu legrace, 
seznámili se s novými kamarády. Nìkteøí žáci naší školy se 
seznámili s oborem, který chtìjí dále studovat na této škole. Žáci 
této školy jsou hodnì talentovaní a bylo vidìt, jak se od prvního 
roèníku vypracovali. Na škole se nám velice líbilo, setkali jsme 
se s pøíjemnými uèiteli, šikovnými žáky a pestrou výukou. 
V soutìži jsme dosáhli velmi pìkných výsledkù:

V oboru autotronik:  2. místo: Pavluš Martin

          3. místo: Toman Tomáš

V oboru podlaháø:    1. místo: Toman Lukáš

3. místo: Tomanec Pavel

V oboru opraváø zemìdìlských strojù: 1. místo: Høíbek 
Michal

Zprávièky ze školy

Silvestr v obci

Silvestr u Zámeèku

23:30 hod. – k poslechu hraje DH Javorinka
23:45 hod. – zapálení vatry
23:50 hod. – státní hymna
24:00 hod. – vítání nového roku – ohòostroj

Silvestr ve Kvìtné

23:50 hod. – zapálení vatry
24:00 hod. – hymna, ohòostroj
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Bìhem pøedposledního víkendu  mìsíce listopadu se dle svých požadavkù a pøání sestavit v Itálii. Je na ni velmi hrdý, 
u nás – ve Strání a ve Kvìtné konalo nìkolik hezkých akcí. vždy� by za tu cenu mohl mít i nové auto (10.000,- Euro). Tak 
Jedou z nich bylo i Setkání harmonikáøù a heligonkáøù ve farní tomu se øíká láska k hudbì - a té harmonikové zvláštì. 
dvoranì. Na této tradièní akci jsme se sešli už po šesté a jak mi 
prozradili nìkteøí pravidelní úèastníci, bylo jedním z nejlepších 
vùbec. Popularita tohoto setkání už pokoøila nejen hranice 
Zlínského kraje, ale i ze Slovenska k nám pøijíždí stále více 
muzikantù i divákù. 

Na 6. pøehlídce se nám pøedstavilo 25 muzikantù, a� už 
hrajících na heligonku, èi harmoniku. Pøespolní pøevyšovali 
nìkolikanásobnì poèet místních - posuïte sami: 5 muzikantù 
ze Strání, 4 úèastníci ze Slovenska a zbytek tj. 16 harmonikáøù, 
èi heligonkáøù z Moravy.

 Nejvzdálenìjšími úèastníky byli asi otec s dcerou 
Václav a Katka Drlíkovi z okresu Nový Jièín, ale daleko to mìli 
i dìdeèek p. Kubaèák s vnuèkou Katkou ze slovenské Turzovky.

Výkony všech byly výborné a tomu, kdo mìl v zákulisí 
trochu trému moc pomohlo skvìlé publikum, které zpívalo 
s úèastníky setkání všechny jejich skladby a tréma byla bìhem 
chvilky pryè. 

Co publikum urèitì potìšilo bylo i to, že se na pódiu 
vystøídalo i nìkolik mladých lidí a dìtí. Nejmladší byla 
Izabelka, která vloni jen zpívala, ale letos už i sama zaèala 
na harmoniku hrát, bylo jí 8 let, dalším dìvèátkem byla 
devítiletá Katka z Turzovky a zpìvácky doprovodil dìdeèka 
„šlape�ák“ Miša Cigoš, který za ty dva roky, co jsme jej nevidìli 
pìknì vyrostl, je mu 14 let.

Poøadem nás s vtipem a elegancí sobì vlastní provázela 
Míša Mimochodková, která na úèastníky vyzradila i to, co by 
za normálních okolností ani neøekli. Chci jí touto cestou moc 
podìkovat za bezvadný moderátorský výkon.

Takovou perlièkou ze zákulisí by mohlo být to, že pan 
Kuèera, který k nám z Bøeclavi pøijel už potøetí si letos pøivezl 
novou milenku. Tak krásnì a láskyplnì se vyjadøoval o svém 
pokladu, fungl nové harmonice z bílé perleti, kterou si nechal 

Celou akci zajistilo a poøádalo obèanské sdružení 
SPOKOS, dìkuji všem èlenùm – dobrovolníkùm, kteøí pomohli 
se zajištìním obèerstvení, s prodejem, s úklidem a se vším, co se 
k takové akci pojí. Dìkuji i Obci Strání za možnost bezplatnì 
využit farní dvoranu a za zajištìní odmìn pro harmonikáøe, 
myslím, že jsme jim dárkem z Moravských skláren udìlali 
radost. U sedmého setkání harmonikáøù a heligonkáøù ve Strání 
2010 se budu tìšit s Vámi se všemi na vidìnou.

Barbora Macková

Harmonikáøi k nám pøijeli až od Nového Jièína a Turzovky
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Z knihovny 
Tipy knihovny Bludièky Morrell, D

Píseò tajemství Coulter, C

Beletrie Nauèná literatura
S trochou štìstí Alexis, K Feng shui Kwan, L
Zakázaná láska Beverley, J Testy obecných studijních pøedpokladù 
Letní sestry Blume, J a základy logiky Kotlán, P
Snídanì v posteli Brown, S Uèebnice numerologie Griesbeck, R
Svìdkynì Brown, S Akupresurou proti bìžným nemocem Jarmey, Ch
Dìvèátka v modrém Clark , M Marketing
Šance Denker, H
Dáma v nesnázích Drake, S Literatura pro dìti
Kotel Forbes, C Bob the Builder – knížka Boøek Stavitel
Víc než vzpomínka Garlock, D Blázniví donkichoti Bøezinová, I
Unesená Janeèková, K

Moje první knížka Dvoøák, J
Zítra vyjde slunce Monyová, S

 
Mokrá náruè léta Lanczová, L
Když Snìženka uvadá Komendová, J

PodìkováníKlíè od ráje Komendová, J
Velké dík patøí p. uè. Martì Macíèkové a Mirce Šílenství Muchamore, R

Popelkové, které darovaly do knihovny nauènou literaturu. Povídky o lásce Viewegh, M
Kalvárie Braunová, P
Nìžný rytíø Miller, L Marcela Schönbaumová

Otvírací doba v knihovnì a infocentru bìhem 
svátkù vánoèních

Pondìlí 21. 12.  9:00 – 17:00 hod.
Úterý         22. 12.  9:00 – 16:00 hod.
Støeda        23. 12.  zavøeno
Ètvrtek       24. 12.  zavøeno
Pátek          25. 12.  zavøeno
Pondìlí      28. 12.  9:00 – 14:00 hod.
Úterý          29. 12.  9:00 – 12:00 hod.
Støeda        30. 12.  zavøeno
Ètvrtek        31. 12.  zavøeno
Pátek          1.   1.    zavøeno

Krásný stromek, zlaté jmelí, za okny a� sníh se bìlí. 
Stálé zdraví, pevný krok, a� provází Vás celý rok. 
Požehnané Vánoce a š�astný nový rok 2010 pøejí
všem ètenáøùm a návštìvníkùm knihovny a infocentra

Barbora Marcela
Macková Schönbaumová

Trápí vás pøebyteèná kila, nebo cítíte, že máte málo 
pohybu? Máte sedavé povolání a bolí vás záda? Možná se jen 
málo hýbeme a pøitom možností, jak si trochu zacvièit je již 
u nás v obci dost.

V naší obci je k dispozici nìkolik sportovních zaøízení 
na pomìrnì velmi slušné úrovni.

Máte hned nìkolik možností, které mùžete využít 
a udìlat nìco jak pro zdraví, tak pro svou postavu. Cvièení, které 
využijí pøedevším ženy, jako je relaxaèní cvièení, kondièní 
cvièení nebo pilates probíhají jednou týdnì ve veèerních 
hodinách v multifunkèním sále vedle knihovny a IC v areálu 
ZŠ Strání.

RELAXAÈNÍ CVIÈENÍ Vás zbaví bolestí páteøe,  
stresù a dalších zdravotních problémù. Každé pondìlí 
v multifunkèním sále ZŠ Strání. Zaèátek v 18:00 hod.

KONDIÈNÍ CVIÈENÍ pøi hudbì probíhá také každé 
pondìlí od 19:00 hod. Je tøeba si vzít cvièební podložky!

KURZ PILATES - Posilovací cvièení bøíška a pánve 
v rytmu vlastního dechu. Upravuje postavu zeštíhlením svalù 
bøišních, zádových a stehenních. Pøíjemné protažení pøi 
relaxaèní hudbì probíhá každé úterý od 19.00 hod. 

KURZ Orientálního tance - Relaxace, jemné pohyby, 
upravení funkce vnitøních orgánù. Zažívání pohody a vnitøní 
radosti. Harmonie tìla, ducha a mysli, tak pøesnì to Vás èeká 
každé úterý od 20.00 hod. 

K sportování a posílení svalù je k využití také dobøe 
vybavená posilovna ve sportovním areálu DTJ Kvìtná.

V zimním období budete moci (pokud nám nasnìží) 
využít lyžaøský areál ve Štrbáni se sjezdovkou dlouhou 530m 
a noèním lyžováním.

Tøeba jste si z naší nabídky vybrali a pravidelné cvièení 
se stane jedním z Vašich splnìných pøedsevzetí do nového roku 
2010. Pøeji Vám hodnì pevné vùle a dobré zdraví!

Barbora Macková

Sportovní vyžití v obci bìhem zimy
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Vánoèní bohoslužby v kostele Povýšení svatého Køíže ve Strání
Štìdrý den - ètvrtek 24.12.2009 Úterý 29.12.2009

15:00 hodin vánoèní mše sv. pro rodiny s dìtmi 7:00 hodin za farníky, zvláštì matky, které se modlí 
22:00 hodin pùlnoèní mše sv. za své dìti

Boží hod vánoèní - pátek 25.12.2009 Støeda 30.12.2009
  7:30 hodin 17:30 hodin
  9:00 hodin
10:30 hodin Sv. Silvestra - ètvrtek 31.12.2009

16:00 hodin na podìkování za uplynulý rok 
Sv. Štìpána - sobota 26.12.2009

  7:30 hodin Slavnost Matky Boží Panny Marie - 1.1.2010
10:30 hodin za mládence naší farnosti 7:30 hodin
18:15 hodin s nedìlní platností a spojená se svìcením vína 10:30 hodin

18:15 hodin
Svaté rodiny, Sv. Jana - nedìle 27.12.2009

  7:30 hodin mše sv. spojená se svìcením vína Slavnost Tøí Králù - 6.1.2010
10:30 hodin mše sv. spojená se svìcením vína   7:30 hodin mše sv. spojená s žehnáním zlata, kadidla, 

køídy a vody
17:30 hodin mše sv. spojená s žehnáním zlata, kadidla, Sv. Mláïátka betlémská - pondìlí 28.12.2009

køídy a vody 17:30 hodin mše sv. a žehnání dìtem

Posláním terénní Peèovatelské služby Strání je umírající maminky dokáží probdít hodiny a noci. Ale jsou i ty 
individuálnì zajistit pomoc a péèi osobám, které mají sníženou druhé dìti, které si èas udìlat nemohou nebo ani nechtìjí. Snaha 
sobìstaènost z dùvodu vìku, chronického onemocnìní nebo peèovatelky pomoci tìmto rodinám v tak tìžké životní situaci je 
zdravotního postižení. Peèovatelská služba podporuje samozøejmostí. Když pak následuje upøímný stisk ruky a slovo 
uživatele, aby mohli i v nepøíznivých životních situacích „dìkuji“ vysloveno tøesoucím se hlasem a se slzami v oèích, to 
spojených se stáøím, nemocí èi zdravotním postižením zùstat ve je pro nás odmìna. Takový ten pocit z dobøe vykonané práce.  
svém domácím prostøedí, žít dùstojnì a zapojovat se do bìžného Bez vzájemné spolupráce poskytovatele a rodinných 
života spoleènosti. Služby poskytujeme  osobám od 19 let bez pøíslušníkù nemùže být služba dobøe poskytována a tím pádem 
horní hranice vìku, kteøí žijící ve Strání a blízkém okolí nikdy nebude spokojený ani uživatel.
(Bøezová, Lopeník) a potøebují pomoc druhé osoby v oblasti Proto mi dovolte na závìr podìkovat vám všem, kdo nás 
osobní péèe a péèe o domácnost. Tìmto lidem jsme schopni jakýmkoliv zpùsobem v naší práci podporujete. A právì již 
zajistit nákupy, uklidit byt, pomoci s toaletou, pøipravit jídlo, zmiòovaným peèovatelkám, uživatelùm a Vám všem  pøeji 
pøivézt obìdy, vyprat a vyžehlit prádlo, pomoci s vyøizováním klidné a požehnané vánoèní svátky v kruhu milovaných lidí, 
osobních záležitostí nebo zajistit doprovod k lékaøi a na úøady. hodnì zdraví, lásky a úspìchù v novém roce!
Peèovatelskou službu  v souèasnosti  poskytujeme jak na Domì 
s peèovatelskou službou, tak v celé obci Strání a Bøezová. Miroslava Havlíková

Práce v sociálních službách je práce týmu. Pouze kvalitní vedoucí peèovatelské služby Strání
a semknutý tým mùže podávat skvìlý výkon. Zklamání, 
bezradnost a samota jsou naším denním tématem. Uživatelé 
ocení každou morální podporu a fyzickou pomoc, které se jim 
od  peèovatelek dostane. Vždy myslíme na spokojenost 
uživatelù a jejich rodinných pøíslušníkù, ale kde je ta 
peèovatelka? 

Práce peèovatelky je fyzicky nároèná. Musí se nauèit 
manipulovat s èlovìkem, který váží klidnì i dvojnásobek její 
hmotnosti. Musíme myslet na její zdraví. Proto se nám podaøilo 
z nadace Olgy Havlové - program senior - zakoupit mobilní 
elektrické zvedací zaøízení v cenì 44.000,- Kè, se kterým 
se peèovatelky musely nauèit manipulovat. Stejnì tak i naši 
klienti, i pro nì to mnohdy nebylo lehké.

Na peèovatelku je dále kladena i znaèná míra požadavkù 
psychických. Vždy� není tady jenom již zmiòovaný zklamaný, 
bezradný a osamocený uživatel, ale je to uživatel na sklonku 
života, který chce, ale nìkdy i musí trávit stáøí v naší službì. Je 
tady èas umírání. Každá peèovatelka se døíve nebo pozdìji 
musela s touto situací vypoøádat. Ne vždy má uživatel své blízké 
v poslední chvilce svého života u sebe. Jsou dìti, které u své 

Naše poslání

Dìkujeme za dobrou spolupráci 
    v  uplynulém roce a pøejeme Vám 

pøíjemné prožití vánoèních svátkù 
a  š�astný nový rok 2010

Albera Morava s.r.o.
Prodejce zahradní a komunální techniky 



Modrá obloha, slunce sklánìjící se k západu 
a sympatické 4° C. Takové poèásí pøivítalo dìti spolu s jejich 
rodièi na Bowlingu Magdalena, kde se ve ètvrtek 10. prosince 
konala již podruhé akce s názvem „Vypouštìní balónkù 
s pøáním Ježíškovi“. Pro dìti jsme spolu s majiteli pøipravili 
nejen spoustu oranžových balonkù, ale také Ježíškovu poštu 
a balónkovou diskotéku, na které se rozdávaly dáreèky 
a sladkosti.

Východì - v Orientu. Dìvèata se nám pøedstavila bìhem 
odpoledne se ètyømi vystoupeními, která sklidila veliký potlesk 
a obdiv všech dìtí a rodièù. Dìkujeme jim za to, jak to pìknì 
nacvièily a pøejeme spoustu dalších orietálních úspìchù.

Odpoledne rychle ubìhlo a my se rozlouèili s pøáním 
hezkých Vánoc.

Barbora Macková

Pøesnì v 15:45 se naše balónky vznesly k obloze a snad 
Ježíškovi doruèily všechny naše tužby. Balónkùm jsme 
zamávali a pøesunuli se do patra Bowlingu Magdaléna, kde 
vypukla dìtská diskotéka. Dìvèátka školou povinná se natøásala 
v rytmu disko a tìm nejmenším se nejvíc líbila tyè pro go-go 
taneènice. Probìhlo nìkolik soutìží a protancovali jsme nìkolik 
písnièek, když tu náhle zaznìly orientální melodie a my jsme se 
díky malým taneènicím ze skupiny Saturn ocitly na Dálném 
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Podìkování

Bowling Magdalena dìkuje za sponzorské dary na akci 
VYPOUŠTÌNÍ BALÓNKÙ s pøáním Ježíškovi, Martinovi 
Zámeèníkovi,Obecnímu úøadu Strání, fa Neon Partner. 
Za spolupráci pøi pøípravì balónkù Beátì, Blance, Leonovi, 
Zdeòkovi a za kulturní doprovod Báøe Mackové, 
DJ Chickenovi, Alici Bušové a malým taneènicím.

Tøíkrálová sbírka 2010

Ètvrtý král

Tøi králové s doprovodem pøenocovali v jednom 
království, kde vládl moudrý a dobrý král. 

Král se rozhodl, že pùjde také do betléma. Vzal konì, 
trochu medu a kousek plátna. 

Jeho kùò nestíhal rychlým 
velbloudùm, proto brzy zùstal sám. 
Dárky cestou rozdal a do Jeruzaléma 
pøišel ne jako král, ale jako starý, otrhaný 
zaprášený poutník za tøicet tøi let, právì,  
kdy na køíži vysel Ježíš. Král unavený, ale 
š�astný poklekl a øekl: pøišel jsem se ti 
poklonit, ale už nic nemám. Ježíš na nìho 
laskavì pohlédl a øekl: med si mi dal v 
noci na cestì do Egypta, konì když jsme 

orali pole a plátno jsem použil dnes, kdy jsem si utøel svou 
tváø. Co jsi udìlal druhým z lásky udìlal jsi to pro mì. 

Také mi letos mùžeme s laskavostí pøijmout koledníky 
Tøíkralové sbírky, kteøí se i letos zapojili do této akce po 11. 
Touto cestou chceme Vám podìkovat za všechny,  kterým 
aspoò trochu zmírníme jejich nesnadnou  životní situaci. 

Sbírka se koná v sobotu 9. 1. 2010.

Vítìzslava Kubíèková, Jan Benešík, Mirka Havlíková

Daj Pán Bùh veèer veselý
úèinkují: 

dìtský soubor Javorinka, CM Huslièky a Vlasta Grycová, 
žáci ze ZUŠ, S.E.N., komorní orchestr, pìvecký sbor, 
FS Javorina, CM Strýci se sólisty a Sacchie Phantes

kdy: sobota 26. prosince 2009 v 15.00 hod.
kde: kostel Povýšení sv. Køíže ve Strání

vstupné: dobrovolné

Po programu následuje posezení u cimbálu ve Dvoranì.
Vstupné dobrovolné, obèerstvení zajištìno.

Jste srdeènì zváni!

Vážení spoluobèané,

pøejeme Vám i všem vašim blízkým 
radostné a požehnané svátky vánoèní a vše 
dobré v roce 2010. 

Dìkujeme vám za podporu i spolupráci.

Místní organizace KDU-ÈSL Strání- Kvìtná 

Jak jsme do nebe poslali 500 balónkù
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Malovaný kraj
Malovaný kraj je vlastivìdný a národopisný èasopis, Dokonce bych tvrdil, že Malovaný kraj je jakýmsi 

jehož historie je dlouhá již pùl století. Regionální periodikum èasopiseckým klenotem - ideálním prostøedkem k ètenáøské 
rozšíøené pøedevším na jihovýchodní Moravì se ètenáøùm relaxaci, který mùžete vzít do rukou bez toho, abyste mìli 
pøedstavilo v roce 1946, kdy bylo založeno skupinou strach, že na vás po nároèném dnu opìt dýchne svíravá 
slováckých patriotù v èele s Františkem Høebaèkou, jenž je širší atmosféra dnešní upachtìné doby. Každý, kdo Malovaný kraj 
veøejnosti coby autor lidových písní a svérázný venkovský otevøe, nech� si je jistý, že jej èekají texty pozitivní fluidum 
buditel znám pod jménem Fanoš Mikulecký. Pro to, abychom si vyzaøující, a to bez jinde všudypøítomných reklam. Nabídka 
pøiblížili pøedsevzetí, s jakými byl èasopis zakládán, lze citovat témat je pøitom široká. 
úryvek z textu, který byl publikován v jeho prvním èísle: V celobarevném èasopisu mapujícím oblast 

„Malovaný kraj, opírající se o kulturní snahy slováckých jihovýchodní Moravy si mùžete poèíst nejen o slovácké lidové 
krúžkù, chce zachraòovat mizející hodnoty vzácné lidové kultuøe èi osobnostech místního folklorního dìní, ale také se 
kultury. Chce však také výchovným zpùsobem zasahovat do dozvìdìl ledacos o jihomoravské pøírodì, architektonických 
duše lidu, aby všechna ta malovaná krása, jíž se honosí náš kraj, památkách èi umìlcích majících ke Slovácku nìjaký osobnìjší 
nebyla jen umìlou, prázdnou, vnìjší okázalostí, nýbrž aby vztah. Èasopis uveøejòuje také básnì místních poetù doplnìné 
vydechována a živena zdravou duší lidu mìla svou mravní vkusnými ilustracemi nebo úsmìvné pøíbìhy zasílané literárnì 
obsažnost, ryzost a životnost.“ èi vypravìèsky nadanými vesnièany. Mùžete zde narazit i na 

rozhovory se zajímavými osobnostmi, èi na èlánky recenzující Z uvedených vìt je zøejmé, že pùvodní koncepce 
regionální knižní, hudební a filmovou produkci. Další výhodou èasopisu byla z velké míry urèována romantickým pohledem 
Malovaného kraje je, že vìtšina jeho textù nestárne, a proto sezakladatelù na jejich domovinu. Pøispìvatelé rekrutující se z øad 
 k nim mùžete vracet i po letech.odborné veøejnosti i obyèejných venkovanù se snažili nejen 

zachycovat bohatství slovácké lidové kultury, ale také pøípadné Èasopis v souèasné dobì vychází šestkrát do roka jako 
ètenáøe podnìcovat k zachovávání a podpoøe venkovských obmìsíèník. Vydává ho obèanské sdružení Malovaný kraj s 
tradic. By� romantický náboj Malovaného kraje byl bìhem podporou krajù, nìkterých slováckých mikroregionù, mìst, 
desetiletí kdy vychází (s vynucenou pøestávkou v letech 1951- obcí, spolkù nebo podnikù. 
1968) ponìkud utlumen ve snaze dodat periodiku serióznìjší Na internetu lze informace o èasopisu najít na adrese: 
charakter, èasopis vyzaøuje energii jakéhosi buditelství dodnes. www.malovanykraj.cz.
V souèasné záplavì dravých komerèních plátkù však tuto jeho Michal Klein
vlastnost považuji za devízu. 

Pøípravný výbor slavností Èechù a Slovákù
 vás srdeènì zve na Velkou Javoøinu 

dne 31. prosince ve 13.00 hod. 

na setkání u památníku èesko-slovenské 
vzájemnosti, kde vzplane 

„Vatra pøátelství“.

Pøíjemnou chvilku nám zpestøí 
Mužský pìvecký sbor z Kunovic 
a také svaøené víno, které obdrží 

každý návštìvník.
Za pøípravný výbor slavností vás zve

Antonín Zámeèník, èlen výboru

Plesová sezóna 2010 ve Strání

sobota 16. ledna 2010 – Myslivecký ples

sobota 23. ledna 2010 – 4. Krojový ples

sobota 30. ledna 2010 – Rodièovský ples

sobota 6. února 2010 – II. Fotbalový ples  

Folklorní soubor Javorina Vás srdeènì zve na 

4. KROJOVÝ PLES, 

který se koná 

v sobotu 23. ledna 2010 
od 20:00 hod. v tìlocviènì ZŠ.

K tanci a poslechu bude hrát DH Straòanka 
a CM Lubomíra Graffeho.

Bohatá tombola a kvalitní obèerstvení zajištìno.  

Pro pøíznivce dobré zábavy pøipravuje FC Strání 
na sobotu 6. února 2010 

II. Fotbalový ples 

v prostorách ZŠ Strání.
K tanci i poslechu hraje DH Žarovjáci a disco Rádia Zlín.

Je pøipraven bohatý kulturní program 
a exkluzivní tombola.  

FC Strání vyhlašuje

výbìrové øízení 
na fotbalového hospodáøe.

Zájemci mohou volat na tel. èíslo 606 606 269.

Výbor FC Strání pøeje všem obèanùm 
Strání – Kvìtná radostné prožití svátkù 

vánoèních a rodinnou, pracovní a 
sportovní pohodu v roce 2010
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Jelikož se blíží konec roku, nebylo by od vìci Druhým zastavením v našem sálíèku bylo spoleèné 
poohlédnout se a vzpomenout tak kulturní akce v klubu Tryk. koncertování místních Sacchie Phantes a nivnické kapely 
Nìkolikrát jsem se setkal s lidmi, kteøí se mì ptali, co tam vùbec Badyan. Jsem rád, že koncerty domácích Sakáèu pøilákají vždy 
v tom Tryku dìláte. Jednoduše jsem jim vzkázal, pøijïte - hodnì místních fanouškù, ale je nutno podotknout, že nivnièani 
uvidíte a jednoduše jsem dostal odpovìï: „Na to už jsme asi se nenechali zahanbit a pøivezli slušnou základnu také. A to je 
staøí.“ Pak se zase bavíte s dívkou èi mladíkem a dostane se vám dobøe. Èlovìk se pak seznámí s novými lidmi stejných zájmù, 
odpovìdi. „To je spíš pro ty starší né?“ Tak nevím. Dùležité ale které by jinak vlastnì ani nepotkal. Vzhledem k tomu, že si z 
je, že právì tímto kratièkým èlánkem vnesu více svìtla do oné hudebního projevu po technické stránce hlavu nelámali, koncert 
záhadnosti. Než zaèneme, chtìl bych ještì narovinu zdùraznit, se ubíral velice uvolnìným punkovì-folkovým dojmem.
že zas tak kratièký èlánek to nebude. Bude spíše delší. Vlastnì Tøetí akce letošního podzimu byla tzv. slavící. Pár 
tím jak se vám snažím vyjádøit, jak dlouhý bude, stává se delším kamarádù se domluvilo na zajímavém propojení oslavy 
a delším, takže to utneme a pøejdeme k vìci. (Nemìjte obavy, narozenin a svátkù s koncertem kapel Sonyk bel a 12:Piet. 
zhruba v polovinì dáme pøestávku. Poznáte ji podle nápisu Kapely s opravdu rozdílným pojetím hudby rozbalily v Tryku 
PØESTÁVKA) jednu z nejenergiètìjších akcí vùbec. Sonyk bel je opavská 

kapela hrající ryze klasický rock, do kterého nenápadnì 
vmìšuje prvky jazzu a bluesu. Celý projev kapely  je založen 
na procítìnì vyzpívaném barytonu Jury Bosáka. Jura je zpìvák, 
co vejde na pódium, nasadí upøímný úsmìv a ten ho provází 
až do závìreèných tónù koncertu. Vám nezbývá nic jiného, než 
mu tento úsmìv oplácet bouølivými potlesky. Sonyci pùsobí 
na hudební scénì cca 15 let, takže to jsou zkušení rockoví 
pardálové, kteøí si už prošli hezkou øádkou koncertù a festivalù. 
Jsem proto rád, že vùbec pøijali pozvání do odlehlé vesnice 
na moravskoslovenském pomezí. Jejich koncertu si v Tryku 
vážím zatím asi nejvíce. 12:Piet je kapela ze sousední Nivnice. 
I když vám asi jméno kapely nic neøíká, v Nivnici fungují 
od roku 1996. U 12:Piet jsem vycítil dvì obliby. První hrát si 
s melodiemi známých písní a druhá hrát si s texty známých 
písní. Když to spojíme, jednoduše nám vyjde partièka hrající si 
s melodiemi a texty známých písní… neèekanì. Rádi ve svých 
písních využívají slováckého náøeèí, tudíž v textech postøehnete 
slovní spojení jako: on sa asi zhrùtí, slovéèko za slovéèkem, 

S pøíchodem školního roku jsem zaèal pøipravovat pøíjdu sám a sám odcházám, atd. V celkovém kontextu pak tyto 
kulturní program pro letošní pùlrok. První podzimní akcí, èili obraty pùsobí velice zábavnì.
koncertem kapely Mistake z Napajedel, jsme tento podzimní 
cirkus rozjeli. Kapela Mistake je složená z mladých 
teenagerovských muzikantù s opravdovou chutí hrát. Hudba 
nasáklá grungeovým hlasem anglicky zpívajícího Marka se zdá 
být v souèasné dobì stále více populární. Kurt by mìl radost. 
Koncert se mohl pochlubit výbornou atmosférou, takže je jasné, 
že mladí muzikanti zakonèující pøídavky byli štìstím bez sebe. 
Tak to víte, ti kluci tam hrají svoje vlastní písnì a každý je rád, 
když se jeho práce nìkomu líbí. Po koncertì mají kapely 
pøipraveno malé obèerstvení. To je chvíle, kdy s každou kapelou 
mluvíme o jejich pocitech z koncertu, úspìších, zkušenostech, 
atd. 

Rok 2009 v Tryku 

pokraèování na další stranì



ZPRAVODAJ                     12                                            7 / 2009

Posledním listopadovým vystoupením nás doslova dìláme, ale vyplývá z toho, i proè to dìláme. Známe hodnì lidí, 
uchvátila rock-ska-dance kapela Skrznaskrz z Hustopeèí kteøí nìco umí, které nìco baví a kteøí by rádi ukázali svoje 
u Brna. U této sestavy bych doporuèoval nejen poslouchat, ale umìní. A� už je to hudba, fotografie, obrazy, loutkové divadlo, 
i pozornì sledovat, co na pódiu vyvádí. A to myslím doslova. pantomima, kouzelnické pøedstavení, promítání pohádek 
Byla to show, kterou zatím nepøedvedl ani Martin Chodúr. Už na 8mm filmu apod. Jasnì, nìkdo mùže namítnout, že toto patøí 
sestava kapely napovídá, že kluci berou hudbu tak, jak byla pro spíše do mìsta. Ale proè do mìsta? Vždy� i na vesnici, která se 
nì stvoøená. Akordeon, trumpeta, kytara, basa, bicí, bonga, chlubí svým kulturním vytížením, kde se dá, jsou lidé, které 
výborné vokály, veselé avšak ne hloupé texty, žádné zbyteènì to mùže zajímat. Kdy jindy máte možnost vidìt ve Strání 
ani trapné pózy, ale takový ten zdravý nadhled, pomalu donutil studenta režie z JAMU, který pøedvádí pantomimu 
snad každého úèastníka koncertu podupkávat, rytmicky na profesionální úrovni. Nebo kouzelníka èi skupinku mladých 
pokyvovat, èi dokonce vlnit se do rytmu jejich autorské tvorby. studentù zajímajících se o loutkové divadlo. To všechno jde. 

Když pak mluvíte s úèinkujícími po vystoupení, vidíte na nich 
tu spokojenost, která je žene tøeba i dál.

Z akcí, které se pøipravují, stojí za zmínku již druhý 
koncert kapely Ležérnì a vleže naplánovaný na 19. prosince. 
Ten kdo má rád klidnou hudbu jako jazz, etno, folk si v této 
pøedvánoèní adventní dobì pøijde na své. Samozøejmì se 
pracuje se na dalším divadélku, kapelkách, výstavách, atd. 

Teï bych chtìl jménem svým a také jménem Pavla 
Grebíka podìkovat všem, co nám pomáhají. A� jsou to 
úèinkující, vystavovatelé, Jeòo Janových ze Straòanky, kluci 
z PACsoundu, webmaster Honza Mikláš, kulturní poradce 
Martin Ben, playlis�ák Zdeno Noha, designer Jan Felix 
Slováèkových, Pepa Veselý, Bára Kubíèková a všichni, kteøí se 
tam zastaví, poslechnou si, podívají se, pobaví se a tøeba si tak 
rozšíøí svùj obzor.   

PØESTÁVKA. Mì osobnì dostala písnièka s názvem Lajka, která vypráví 
o tom, jak naši sovìtští osvoboditelé poslali jako první (Ptáte se, proè je ta pøestávka na konci a ne v polovinì? 
do vesmíru živého tvora. Pøedstavím vám alespoò refrén, kde si Je to pro pøípad, že by si to chtìl èíst nìkdo ještì jednou) :-)
mùžete všimnout, že i veselá píseò mùže mít myšlenku. Antonín Reòák ml.

„Nebe je plný rudých hvìzd

a každá správná rudá hvìzda má svùj pátý cíp

vesmír je velký a na to vemte jed

že uprostøed kosmu pes chcíp, to je realita, není to vtip

…to je realita, není to bajka.“

Všechny ty výše zmínìné kapely hrají vlastní skladby. 
Ano, mùžou hrát jednu „zábavovku“ za druhou, jak je to 
v našich uhersko-brodsko-hradiš�ských konèinách zvykem, 
lidem se to bude tøeba líbit, ale stále dokola? Nic nového 
se èlovìk nedozví. 

Tìmito nìkolika odstavci jsem se vám snažil nastínit, 
co tam vùbec v tom Tryku dìláme. Ale nejde jen o to, co tam 

Rok 2009 v Tryku 

Máte zájem o získání

ØIDIÈSKÉHO OPRÁVNÌNÍ

skupiny B v místì bydlištì?

Informace na adrese:

Jarmila Homolová
Slovenská 760
687 66 Kvìtná

Tel.: 777 584 313
E-mail: Jarmila.Homolova@seznam.cz
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V rámci výuky výtvarné výchovy jsme navštívili výstavu 
obrazù P. Stanislava Weigela Cesta ke Kráse v multifunkèním 
sále naší školy. Nejdøív jsme si øíkali: „To zas bude nuda.“ Ale 
opak byl pravdou. Ještì v kreslírnì jsme pøemýšleli nad tím, 
proè lidé vystavují. Paní uèitelka nám øekla, jak se na výstavì 
chovat, co je vernisáž, proè a co píšeme do pamìtní knihy. 

Ve výstavní síni, tedy v multifunkèním sále, jsme si 
prohlédli obrazy. (Já, Tereza, jsem okamžitì zaèala litovat, 
že žádný nemáme doma). Pak jsme si sedli k obrazu, který se 
nám nejvíc líbil buï námìtem, nebo barvou. Sledovali jsme 
barvy, kompozici, symboly. 

Snažili jsme se obraz procítit a dívat se na nìj novým 
zpùsobem. 

Další hodinu jsme zkoušeli parafrázi zvoleného obrazu 
a techniku malby pastelem, tak jak tvoøí autor. 

Výstava se nám líbila a mnohé z nás zaujala. Chceme 
podìkovat panu Weigelovi za hezký zážitek. 

Za 7. A Tereza Tinková, Blažena Zderèíková

Cesta ke kráse

V sobotu 5.12.2009 již potøetí poøádal Turistický oddíl se v penzionu na Vápenkách, èlenové výpravy vyrazili zpìt 
DTJ Kvìtná tradièní výšlap na Vápenky. Za sychravého poèasí do Restaurace Na huti, kde se vzájemnì podìlili o vesmìs 
se skupina 35 turistù vydala provìtrat hlavy a to po trase Kvìtná  pøíjemné zážitky.
Strání, Kobelná, Kamenná Bùda, Vápenky a zpìt. Výpravu Obdiv  Turistického oddílu patøí jak tìm døíve 
nadšencù symbolicky doprovázela trojice Mikuláš, èert a andìl, narozeným, tak tìm nejmladším, kteøí celou trasu zvládli 
kteøí byli pøíjemným pøekvapením nejen pro úèastníky výšlapu, a v husté mlze se neztratili. 

ale také pro kolemjdoucí. Neménì pøíjemným pøekvapením se Tìšíme se na naše další spoleèné kilometry!
Michaela Mimochodková stal také ,,bufétek u Kamenné Bùdy,, kde se úèastníci posilnili 

za Turistický oddíl DTJ Kvìtnáèajem èi svaøeným vínem. Po doplnìní energie a ohøátí 

III. Mikulášský výšlap na Vápenky

Kniha naší rodaèky Darji Tøesohlavé je na svìtì!

Vydalo ji nakladatelství FAUN a nese název Útìk 
a  návrat - èínské zápisky

K dostání je v knihkupectví v Uherském Hradišti 
a mezi svátky i v IC Strání - Kvìtná.
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Milí pøátelé, dìkujeme všem, kteøí jakýmkoliv 
zpùsobem pøispìli k prùbìhu krásné pøedvánoèní výstavky. 

Letos se sešlo opravdu hodnì krásných vánoèních 
inspirací. Mìli jsme tak možnost vidìt umìní místních dívek 
a žen jak už tradièní zdobení perníèkù, výrobu betlému 
z kukuøièného šustí, slámových ozdob, pletení košíkù, 
háèkování ozdob na stromeèek aj. I chu�ové a èichové buòky 
si pøišly na své. Mnoho z nás pøivonìlo ke svíèkám ze vèelího 
vosku, nebo ochutnalo vánoèku a letos také vanilkové rohlíèky. 
Na své si pøišli i dìti a milovníci plyšových mìdvìdù, bylo jich 
tam pøítomno pøes dvacet, hezky si sedìli u stromeèku a tomu 
nejstaršímu méïovi bylo 55 let!

Výtìžek z výstavky jsme využili na vánoèní balíèky pro 
naše spoluobèany, kteøí jsou osamìlí nebo nemocní, 
v domovech dùchodcù a ústavech soc. péèe. Mìli byste vidìt 
jejich rozzáøené oèi a vdìèné úsmìvy, že si na nì nìkdo z rodné 
vesnice vzpomnìl.

Dìkujeme také paní Andrejce Straussové za bezplatné 
poskytnutí prostor k výstavce a panu Trefnému, který vždy 
ochotnì zaveze naše èlenky na návštìvu do DD a ÚSP.

Pøejeme všem krásné a požehnané svátky vánoèní 
v kruhu svých blízkých a do nového roku hodnì zdraví, lásky 
a Božího požehnání.

Vítìzslava Kubíèková

Pøedvánoèní výstavka perníkù a dekorací 2009

OCEÒOVÁNÍ NEMOVITOSTÍ

Ing. Oldøich Popelka, Na Kopci 40, 687 65 Strání 

Tel: 775 227 145

Prodáme byt ve Kvìtné

 - nám. Em. Zahna è. 307

Cena dohodou. 

Kontakt: 604 744 632

Inzerce

Inzerce

DIGITÁLNÍ SATELITNÍ PØIJÍMAÈE

Vzhledem blížícímu se vypnutí analogového vysílání 
doporuèujeme montáž digitálního pøijímaèe.

Více informací na tel: 772 332 786.

Inzerce

PF 2010

Dìkuji všem zákazníkùm hospody 
SKLÍPEK a klubu TRYK za projevenou 
pøízeò v tomto roce a všem pøeji krásné 
prožití vánoèních svátkù a také hodnì 

štìstí a zdraví v roce následujícím. 

Pavel Grebík, majitel
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Vážení sportovní pøátelé, dovolte nám, abychom k vidìní na internetových stránkách Èeského tenisového svazu: 
zhodnotili letošní sportovní èinnost v areálu TENIS www.cztenis.cz).
CENTRUM VINTR. V areálu TCV letos probíhala i tenisová škola pro dìti 

Letošní tenisová sezóna zaèala 19. dubna a již od prvních od 6 do 14 let. Tenisovou školu postupnì navštívilo více jak 25 
dnù bylo zøejmé, že hodnì pøíznivcù tenisu èekalo na to, až zase dìtí a sportovní zápal a nadšení ze hry u vìtšiny z nich je jasnou 
budou moci hrát na venkovních antukových kurtech. známkou toho, že tenisová škola dìtí a mládeže bude opìt 

obnovena v dubnu pøíštího roku.Pro širokou veøejnost bylo i letos uspoøádáno nìkolik 
tenisových turnajù, na které si našlo svou cestu celkem témìø Hned v úvodu tenisové sezóny 2009 jsme na oba kurty 
150 tenistù a tenistek. instalovali oblíbené a v souèasné dobì hodnì žádané umìlé 

lajny. Pro tenisovou sezónu 2010 je již vedle provozní budovy Bezesporu nejlépe hodnoceným turnajem byl letos TCV 
TCV pøipravena tenisová odrazová stìna a malý zábavný dìtský CUP - ètyøhra muži, který se konal 26. záøí. Tento turnaj je urèen 
park.výhradnì pouze pro hráèe ze Strání a celkovým vítìzem turnaje 

se zaslouženì stal pár Petr Mikláš - Petr Štajner. Blahopøejeme. Našim hlavním cílem je však od roku 2011 nad kurtem 
è. 1 instalovat vždy pro zimní období nafukovací pøetlakovou V letošním roce opìt v areálu TCV probíhala i závodní 
halu a tím bude možné provozovat tenis v našem areálu èinnost družstva žákù a družstva dospìlých.
celoroènì.V krajské soutìži naši žáci jednoznaènì potvrdili vzestup 

Samozøejmì, že všichni tenisté budou moci nadále své tenisové výkonnosti a dùkazem toho je øada vyhraných 
využívat i všech služeb v tenisovém servisu, který se náchází zápasù jak ve dvouhrách tak ve ètyøhrách. Za družstvo žákù 
v provozní budovì areálu (vyplétání raket na špièkovém letos pravidelnì hráli: Jakub Janovský, Jiøí Novák, Roman 
elektrickém stroji, prodej tenis. raket, míèù , doplòkù apod.).Knotek, Radim Hrbák, Ondøej Haloda.

Všem sportovním pøíznivcùm ještì jednou dìkujeme Družstvo dospìlých sehrálo v krajské soutìži sedm velmi 
za návštìvu sportovního areálu TENIS CENTRUM VINTR kvalitních zápasù. Našimi soupeøi postupnì byly kluby: Slovan 
a již nyní se tìšíme na nedìli 18. dubna 2010, kdy bude zahájena Hodonín, TK Vyškov, TK Vnorovy, Univerzita Zlín, 
nová tenisová sezóna.TK Vizovice, TC Bzenec a TC Holešov. Tak jak v loòském roce 

Václav a Jan Vintrovitak i letos se naše družstvo dospìlých celkovì umístilo ve støedu 
majitelé TENIS CENTRUM VINTRosmimístné tabulky (podrobné výsledky všech zápasù jsou 

Rok 2009 v Tenis Centrum Vintr

FC Strání informuje
Zaèátkem listopadu FC STRÁNÍ hodnotilo na pøá- spoèívá úspìšnost posledního období? Podaøilo se u jednotlivcù 

telském posezení uplynulou podzimní èást fotbalové sezony vypìstovat míru osobní zodpovìdnosti. Zatím za touto 
2009/2010. I když ne vždy a ne všude se nám daøilo, mùžeme spoleènou prací a stráveným èasem na høišti stojí 41 
tuto èást sezony hodnotit kladnì. neprohraných zápasù v øadì a zároveò 1. místo v tabulce. 

A-mužstvo i pøes zakolísání v závìru pøezimuje Na závìr chceme podìkovat všem hráèùm, 
na 2. místì s dvoubodovou ztrátou na první Osvìtimany. funkcionáøùm, trenérùm za všechno, co pro fotbal ve svém 
Mužstvo tvoøí výborná parta, která má postupové ambice. volném èase a zdarma dìlají, jejich rodinám za trpìlivost 

a popøát všem hodnì zdraví, pohody a hezké vánoce. Díky. Mužstvo Strání „B“ vzniklo na základì velkého zájmu 
V. Bìlohlávek, J. Audy, S. Kolaja, V. Popelka, J. Popelkafotbalistù. V první sezonì se umístilo na pìkném 3. místì a po 

polovinì nové sezony obsadilo 4. místo. Tým plní cíl, kterým je 
Výbor FC Strání dìkuje všem svým sponzorùm, pøestupná stanice mezi dorostem a I. mužstvem, dále rozehrání 

pøedevším spoleènosti SITEL, VHS Veselí nad Moravou, po zranìní nebo zvyšování fyzické kondice. Mužstvo si hradí 
VIKOM, OK TAXI, FABRICOM CZ, OBECNÍMU ÚØADU a náklady spojené s dopravou na zápasy venku z vlastních zdrojù. 
všem svým pøíznivcùm a pøeje krásné vánoce a štastný Nový rok. Vìøíme, že toto zapálení a chu� pro fotbal vydrží co nejdéle.  

Naši dorostenci, i pøes skuteènost, že jim odešlo nìkolik 
kvalitních hráèù se pøes støídavé a kolísavé úspìchy umístili 
na 8. místì. Vìøíme, že na jaøe bude pøi vìtší úspìšnosti 
promìòování šancí pozice v tabulce ještì lepší. 

Mladší žáci mají v mužstvu v souèasné dobì 26 hráèù, 
z toho 6 žákù z Bøezové. Jelikož je toto mužstvo velmi mladé, 
kladli si trenéøi za cíl nauèit malé talenty hrát fotbal. Nevýhodou 
mužstva jsou zatím fyzické pøedpoklady. Toto nahrazovali hráèi 
velkou bojovností. Vìøíme, že toto mužstvo má pøed sebou 
velkou budoucnost pro fotbal ve Strání. Žádáme tak všechny 
rodièe hráèù, aby podporovali jejich èinnost ve fotbalovém 
klubu FC Strání. 

Starší žáci prodìlali v období uplynulých dvou let velký 
kvalitativní vzestup, na který mìlo vliv nìkolik aspektù. Tím 
základním, jak se ukázalo, je silný straòanský patriotismus 
a vùle, kvalifikovaný trenér a práce trenérù u mladší kategorie. 
V souèasné dobì je družstvo tvoøeno z patnácti chlapcù. V èem 
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Antonín Bruštík, Mgr. Radek Bruštík, Bc. Ondøej Benešík, Barbora Macková, Mgr. Ivana Bartoòová, Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Dìkujeme všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì paní Anežku Popelkovou. 
Rovnìž dìkujeme za kvìtinové dary 
a projevenou soustrast. Zvláštní dík 

patøí MUDr. Konèitíkové, otci Janu Hrudíkovi, 
muzikantùm a zpìvaèkám.

Podìkování
Pozùstalá rodina Zámeèníkova dìkuje všem, 

kteøí doprovodili na poslední cestì 
pana Eduarda Zámeèníka. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí Otci P. Janu Hrudíkovi, 

MUDr. A. Konèitíkové, roèníku 1949, 
pracovnicím na DPS ve Strání a firmì Santra.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì paní Annu Vintrovou. 
Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti 
a kvìtinové dary. Zvláštní podìkování 

patøí otci P. Janu Hrudíkovi, MUDr. Konèitíkové, 
muzikantùm a zpìvaèkám.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem pøíbuzným, 

pøátelùm, sousedùm, známým a roèníku 1944, 
kteøí doprovodili na poslední cestì 

pana Františka Janovského. Rovnìž dìkujeme 
za projevy soustrasti a kvìtinové dary. Zvláštní 

podìkování patøí MUDr. Konèitíkové 
a zdravotní sestøe Annì Šidlové.

zarmoucená rodina

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s paní Jarmilou Kostelanskou. 
Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí Otci P. Janu Hrudíkovi 

a roèníku 1946.

Podìkování
Rodina Bahulova dìkuje všem, kteøí doprovodili

na poslední cestì pana Františka Bahulu.
Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové 

dary. Zvláštní podìkování patøí otci P. Janu 
Hrudíkovi, MUDr. Tomeèkovi, roèníku 1940, 

muzikantùm a zpìvaèkám.

Podìkování
Pozùstalá rodina upøímnì dìkuje všem pøíbuzným, 
pøátelùm a známým, kteøí se pøišli ve velkém poètu 

rozlouèit s panem Václavem Malkem. 
Dìkujeme za slova útìchy a kvìtinové dary. 

Zvláštní podìkování patøí muzikantùm, zpìvaèkám, 
roèníku 1941 a otci P. J. Hrudíkovi.

Fa Novatex a.s., dovozce látek, nabízí 
široký sortiment látek na rùzné druhy odìvù

dámských, dìtských a pánských. 

Rovnìž nabízí látky za snížené ceny a zbytky látek. 
Nakoupit mùžete u p. Jankù ve Kvìtné 

na provozovnì šití odìvù. 

Info tel. 572 695 420.

www.sitiodevuvlastajanku.blog.cz

Inzerce

Je pìkné, že nìkteøí soukromníci ve Strání podporují 
mladé sportovce, ale nemìli by zapomínat na své pracovníky 
a platit jim zdravotní a sociální pojištìní. Pak se z tìchto lidí 
stávají bezdomovci a žebráci.

Zamyslel se nad tím nìkdo?
A. Jankových  
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