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Obec podala úspěšnou žádost do Regionálního ope-
račního programu Střední Morava o dotaci na kom-
plexní rekonstrukci náměstí E. Zahna ve Květné. Cena 
projektanta se pohybuje kolem 7 milionů Kč, dá se 
ale předpokládat, že konečná částka, která vzejde z 
výběrového řízení na dodavatele stavby, bude nižší. 
Získaná dotace je ve výši 85% z uznatelných nákla-
dů. Momentálně doplňujeme potřebné dokumenty 
k žádosti tak, aby mohla být podepsána smlouva o 
poskytnutí dotace. Vzhledem ke stanoveným lhůtám, 
výběrovému řízení a povaze investiční akce (práce 
venku) bude stavba zahájena na jaře příštího roku. 
V rámci projektu dojde ke kompletní rekonstrukci 
chodníků, parkovacích stání, vytvoření malé odpo-
činkové zóny, výměně veřejného osvětlení, atd. Věří-
me, že tato investiční akce přispěje k vybudování dů-
stojného centra v místní části Květná.    

Investiní akce v obci
Rekonstrukce ulice Mechnáčky II. etapa
Na jaře byla zahájena II. etapa rekonstrukce ulice 
Mechnáčky. Obec na základě poptávkového řízení 
zadává zemní práce a zajišťuje stavební dozor. Mate-
riál nakupuje na základě poptávkového řízení sama 
obec. Tento způsob realizace oprav stavby je pro 
obec náročnější než vypsání výběrového řízení na 
dodávku stavby “na klíč”. Na druhou stranu by mělo 
dojít k ušetření finančních prostředků. Pokud se tento 
systém, který využívají i jiné obce v našem regionu, 
osvědčí, má obec v plánu takto postupovat i při re-

Evropské dotace na pracovní místa 
I letos se podařilo ve spolupráci s Úřadem práce Uher-
ské Hradiště získat dotaci na pracovní místa – veřejně 
prospěšné práce. V první fázi jsme získali prostředky, 
které umožnily zaměstnat sedm pracovníků. Ti se po-
dílí na úklidu obce ale i na investičních akcích. Obec 
požádala o zřízení dalších tří pracovních míst od dru-
hé poloviny července. Doba trvání takto zřízených 
pracovních míst je omezena 6 měsíci a hlavní slovo 
při výběru pracovníků má úřad práce. Uchazeči musí 
splňovat předpoklady stanovené podmínkami pro-
jektu (doba registrace na ÚP, věkový limit zejména 
pro muže, apod.). Pokud budou zřízena další tři pra-
covní místa bude se celková výše dotace pohybovat 
okolo 750 tisíc Kč. 

konstrukcích dalších místních komunikacích. Tento 
systém ale nelze využít při realizaci akcí, na které je 
přidělena dotace. V těchto případech musí být zpra-
vidla vypsáno výběrové řízení na dodavatele stavby 
(toto se bude týkat rekonstrukce náměstí E. Zahna ve 
Květné).       

 Rekonstrukce ČOV ve Květné 
Podle plánu probíhají práce na rekonstrukci čističky 
odpadních vod ve Květné. Je dokončována techno-
logická část a byly zahájeny práce na přístupových 
komunikacích a terénní úpravy. Pokud nedojde ke 
komplikacím, na přelomu měsíců srpna a září bude 
zahájen zkušební provoz celého zařízení. 

Oprava sociálního zařízení ve Dvoraně 
a v MŠ Květná
Obec zahájila rekonstrukci předsíně a sociálního zaří-
zení ve Dvoraně a v MŠ ve Květné. Toalety byly v hava-
rijním stavu a nevyhovovaly provozu a hygienickým 
normám. Opravy probíhají v režii obce, pouze na ně-
které práce jsou nasmlouváni místní řemeslníci.  

Ondřej Benešík, starosta 
Pavel Mimochodek, místostarosta

Obec získala dotaci na rekonstrukci centra Kvtné 
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Podkování
 

Děkujeme organizátorům z Vojensko-historického 
klubu Východní fronta a všem sponzorům za organi-
zaci a finanční podporu oslav konce II. světové války 
v naší obci, které se uskutečnily 3. a 4. května. Bez obě-
tavosti členů klubu a finančních darů sponzorů, kteří 
pokryli rozhodující část nákladů na akci, by nebylo 
možné tuto akci v tak velkém rozsahu zorganizovat. 

Ondřej Benešík, starosta 
Pavel Mimochodek, místostarosta

Novinky z knihovny
Beletrie: 
Zámek lásky - Kelly, C
Ranč u dědečka - Keleová-Vasilková, T
Ukolébavka - Parker, R
Náhoda nebo osud - Váňová, M
Léta s Hubertem - Kubátová, T
Mistrovský tah - Patterson, J
Perlová koruna - Černá, J
Planoucí eukalypty -  Haran, E 
Klaudie na rozcestí - Matyášová, B
Kriminálník - Slaughter, K
Netušená láska - Cartland, B
Asi nejsem ženská - Mlynářová, M
Navždy spolu - Steel, D

Dětská literatura: 
S medovníkem do pohádky - Lebeda, J
Den Dieselů
Příběhy o prasátku   
Milionové holky - Hopkins, C
Kryštof a Očoun - Pospíšilová, Z
Kouzelný hrad. 
Dračí pohár - Brezina, T
Kamarádi v kožíšku - Kahoun, J
Strašidelné pohádky 

Naučná literatura: 
Tátologie 2, aneb, Nefňukejte a pochlapte se - Brycz, P
Mniši a já - Paterson, M

Marcela Schönbaumová, knihovnice

Návštva z Texasu
 

Začátkem července navštívil naši obec Ray Snokhous, 
honorární konzul ČR v Texasu s chotí, kterému byla 
předána sbírka na obnovu výbuchem poničeného 
městečka West. V tomto městečku žije početná skupi-
na krajanů z bývalého Československa, která se stále 
hrdě hlásí k českým a moravským kořenům. Pan kon-
zul vyřídil srdečné poděkování všem dárcům. Sbírka 
vynesla cca 35 000,- Kč z (32 000 se vybralo v kostele 
a 3 000 na OÚ). Obecní rada schválila dalších 15 000 
Kč. Celková částka odpovídá zhruba 2 500,- dolarů. 
Pan konzul s dojetím prohlásil, že pomoc od krajanů 
z bývalé vlasti má pro obyvatele Westu hodnotu ne 
dvou tisíc dolarů ale dvou milionů. Velké poděkování 
patří všem ochotným dárcům a našemu duchovní-
mu správci P. Janu Hrudíkovi za pomoc při organizaci 
sbírky.

Ondřej Benešík, starosta 
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Pochod rodi s dtmi
V sobotu 8. června  uspořádala Mateřská škola Strání   
pochod rodičů s dětmi, který byl letos už XXIX. roční-
kem. I když nám počasí před termínem pochodu moc 
nepřálo, nakonec se umoudřilo a v den pochodu bylo 
krásně.  Pochodu se zúčastnilo přes  420 lidí. Během 
trasy jsme mohli potkat spoustu pohádkových bytos-
tí, pro děti bylo připraveno mnoho  aktivit a úkolů, 
za které byly všechny řádně odměněny. V cíli si děti 
mohly opéct špekáčky, zastřílet z luku  nebo si nechat 
namalovat masku na obličej. Všem organizátorům, 
sponzorům  a účastníkům moc děkujeme.  

 Jana Bruštíková, IC

Popáli jsme maminkám
Dne 12. 5. 2013 se uskutečnila ve velké tělocvičně ZŠ 
a ZUŠ školní akademie pořádaná ke Dni matek. Žáci 
pod vedením svých učitelů nacvičovali program pro 
své maminky. Tímto vystoupením jim chtěli poděko-
vat za jejich starost a péči.
Celým programem nás provázeli Karolína Lancůcho-
vá a Jakub Štajner z  IX. A . Měli jsme možnost zhléd-
nout tance téměř všeho druhu, k čemuž nám přispěli 
žáci ze školní družiny, Javorinky za doprovodu Dětské 
cimbálové muziky, moderních tanců (Javorinka a mo-
derní tance jako součástí projektu „Dětské umění pře-
konává hranice“), country kroužku a kroužku orientál-
ních tanců. Prvňáčci popřáli svým maminkám k jejich 
svátku čmeláčím tanečkem, básničkami i písničkou. 
Žáci třetích tříd nám ukázali, jak to vypadá na trpasličí 
svatbě. Páťáci všem maminkám v soutěži „Talentmá-
nia“ dokázali, že mají opravdu talent, děvčata ze VII. 
A, B zazpívala píseň „V sieti ťa mám“. IX. A bavila pub-
likum humornými scénkami pod názvem Práce v An-
glii a Tenis. Soubor dechových nástrojů ze ZUŠ zahrál 
od Beethovena Ódu na radost. Pohybová představení 
se střídala s nejlepšími školními recitátory tří různých 
kategorií, kteří se umístili na 1. místě v recitační sou-
těži konané 11. února 2013 na naší škole.
Děkujeme všem účinkujícím dětem a učitelům, kte-
ří s nimi vystoupení připravili, pak vybraným žákům 
z devátých tříd. Ti s  velkou ochotou pomáhali chys-
tat nářadí a mikrofony během celého představení, jiní 
zase ochotně pomáhali v zákulisí. Je nutné poděko-
vat SRPDŠ za pomoc při průběhu tohoto programu 
a za zajištěné občerstvení pro rodiče a děti. Děkujeme 
zvukařům Novákovým za výborné ozvučení a osvět-
lení pódia. Nemalé poděkování patří všem rodičům, 
kteří se akademie pořádané ke Dni matek zúčastnili. 
Věříme, že i v příštím roce se u této příležitosti opět 
sejdeme v tak hojném počtu. 
Fotografie ze školní akademie si můžete prohlédnout 
na webových stránkách naší školy (www.zsstrani.cz). 
DVD si mohly děti objednat u svých třídních učitelů.

Mgr. Zdenka Davidová

ZÁKLADNÍ ŠKOLA
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Návštva z MŠ Strání
Další společnou akcí bylo setkání prvňáčků s jejich ka-
marády ze školky. Předškoláci si vyzkoušeli v připra-
vených hodinách jaké to je, sedět v lavicích a učit se 
jinak, než dosud byli zvyklí. Jejich zájem a pozornost 
byly důkazem toho, že vybrané úkoly a způsob vede-
ní hodin byl zvolen správně. Krásnou tečkou bylo zjiš-
tění, že se do školy skutečně těší.

Mgr. Irena Michalčíková
Mgr. Jarmila Málková

První roník informuje 
Ve čtvrtek 23. května 2013 měla třída I. A trochu jiný 
den než obvykle. Přijeli se totiž na nás podívat kama-
rádi z  I. A ZŠ Kunovice. Připravili jsme si pro ně dá-
rečky a také napsali své první dopisy. Přivítali jsme je 
písničkou a pak jsme se spolu seznamovali. I oni si pro 
nás připravili dopisy a dárečky. S velkou zvědavostí si 
děti četly o svých nových kamarádech. Na závěr jsme 
si slíbili, že si budeme nejen společně psát, ale v příš-
tím školním roce se setkáme v Kunovicích.

Prváci naší školy 
jezdí na výlet tradin 
do ZOO Lešná.  
A tak jsme se 28. května ráno sešli před školou a odjeli 
na dlouho očekávanou cestu. Po zajímavé prohlídce 
zámku jsme se vydali za zvířátky, dokonce za dopro-
vodu sluníčka. Děti si s  velkým zájmem četly infor-
mace na doprovodných panelech. Získané poznatky 
jsme využili v následujících dnech ve vyučování.

Euratsfeld
Na náš výlet do Euratsfeldu jsme se všichni těšili. Bo-
hužel nás hned na začátku zklamalo počasí.  Celé tři 
dny nás čekala zima a dešťové přeháňky. Náladu nám 
to však nezkazilo. 
Cesta autobusem byla dlouhá. Když jsme se blížili 
k cíli, ozývaly se autobusem nesouhlasné projevy. Ně-
kteří z nás nechtěli ani pomyslet na to, že by museli 
strávit dvě noci na statku.
Na oběd jsme dostali řízek přes celý talíř. Ve škole 
jsme se pak rozdělili do skupin a hrál se volejbal a fot-
bal. Zbytek nám nadšeně fandil. Pak jsme se rozdělili 
do rodin a šli domů.
Měli jsme přichystaný velmi pěkný program. V kra-
víně se nám dostalo ochutnávky jablečného moštu, 
ořechového závinu a různých sýrů a pomazánek, kte-
ré tam vyrábí. Odpoledne jsme běhali všude po okolí 
a plnili nejrůznější úkoly. Například jsme se museli na-
vzájem učit naše hymny.
Večer nás čekala také diskotéka, kterou si užili dokon-
ce i učitelé. Po ní už na nás dopadla únava a těšili jsme 
se domů.
Doma jsme všem vyprávěli naše zážitky. I když se ně-
kteří vždy nedorozuměli, myslím, že jsme si všichni 
užili legraci a snažili se mluvit oběma cizími jazyky.

Barbora Kratková, 9.A

ZÁKLADNÍ ŠKOLA

6



Den matek 
„Víš kdo mě má na světě nejradši, kdo mi dává pusin-
ky nejsladší, kdo má náruč měkčí než peřinka? No pře-
ce moje maminka!“
To byla básnička, která také zazněla na oslavě Dne 
matek. Oslavy proběhly v obou mateřských školách. 
Děti maminkám zazpívaly, zatančily a nachystaly si 
pro ně také přáníčka. Nezapomněly ani na babičky. 
Ve Strání si všichni společně prožili krásné odpoledne 
v úterý 14. 5. 2013 na zahradě MŠ, ve Květné ve čtvr-
tek 16. 5. 2013 ve třídě. 

Jarmila Zetíková

U Policie R
 

15. 5. 2013 se děti obou našich školek sešly na hřišti 
ve Strání. 
Přijeli tam za nimi zástupci PČR. Povídali si s dětmi o 
bezpečnosti na silnici, při přecházení vozovky, o tom, 
jak se jezdí na kole. Vysvětlili dětem také, jak se mají 
zachovat v neobvyklé situaci. 
Předvedli dětem ukázku práce s policejními psy. Děti 
měly možnost vidět zásah policisty se psem při zadr-
žení pachatele. Nejmladšího pejska si také pohladily. 
Prohlédly si pouta, oblečení a pomůcky pro výcvik 
psů. 
Od paní policistky dostal každý policejní razítko na 
ruku a na rozloučenou nám všem zablikalo policejní 
auto. 
Za příjemné dopoledne děkujeme PČR v Uh. Hradišti.

Jarmila Zetíková

Ve sklárnách
 

Začátkem měsíce května jsme navštívili sklárny ve 
Květné. V průběhu několika dnů do skláren přišli Mra-
venečci a Včeličky ze Strání a také děti z MŠ Květná. 
Ve sklárnách pracuje hodně rodičů a příbuzných dětí. 
Děti poznaly jejich práci a seznamovaly se s tradič-
ní výrobou skla. Viděly, jak se sklenička vyfoukne a 
opracuje, aby se mohla použít k pití. Některé děti si 
vyzkoušely foukání skla a také malování zlatem na 
skleničku. 
V mateřské škole děti nakreslily obrázky a na vycház-
ce je přinesly do sklárny.
Děkujeme vedení skláren za možnost exkurze a také 
p. Jančové za provázení továrnou. 

Jarmila Zetíková

MATESKÁ ŠKOLA
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Jarní tvoení v MŠ Kvtná
Před Velikonocemi přišli do MŠ Květná rodiče a spo-
lečně se svými dětmi vytvářeli jarní a velikonoční 
ozdůbky. Kreslilo se stříhalo a jinak různě tvořilo. 
Vznikly krásné výrobky které si děti nadšeně odnášely 
domů. Někdo vyrobil výrobků víc a některé nám ne-
chal v MŠ na výzdobu. Bylo to velmi pěkné a srdečné 
odpoledne. Budeme rádi, když se k nám příště připojí 
více rodičů. 

Jarmila Zetíková

Výlet na Bezovou
 

V úterý 9. 4. 2013 jsme se s naší MŠ Strání – Květná 
vydali na výlet. Protože jsme si tento školní rok na-
plánovali jako hlavní úkol seznámení s odpady, jejich 
tříděním i recyklací, tak jsme chtěli, aby děti aspoň 
část z tohoto viděly na vlastní oči. Navštívili jsme ne-
dalekou vesnici Březovou, kde jsme nejprve pozdra-
vili naše kamarády v MŠ a pak jsme se jeli podívat 
do třídírny odpadů. Pan starosta Trecha nás sezná-
mil, jak odpady třídí, zpracovávají. Děti viděly lis na 
plasty, drtičku plastů, mohly si prohlédnout i osahat 
barevná rozdrcená víčka z plastů i hotový recyklova-
ný výrobek. Byli jsme všichni překvapeni, kolik dal-
ších možností využití je z recyklovaného materiálu.  
Myslím, že tento výlet měl smysl, všem se velmi líbil 
a  hlavně se děti poučily, že třídění odpadů i recyklace 
má význam a tím vlastně přispíváme k péči o své oko-
lí, o prostředí, ve kterém žijeme. 

Eva Horňáková

Návštva 
Hasiské zbrojnice
 

V mateřské škole učíme děti také to, jak si chránit své 
zdraví, jak se zachovat v určitých situacích, povídáme 
si o nebezpečí požáru. 
Abychom se o požárnících a jejich práci dověděli více, 
navštívili jsme ve středu 17. 4. 2013 Hasičskou zbroj-
nici ve Strání. Tam nás již čekali hasiči p. Petr Havlík a 
p. Roman Žajgla. 
Děti si prohlédly klubovnu, trofeje získané v různých 
soutěžích a povídaly si o tom, jak hasiči pomáhají – při 
požáru, havárkách aut, záplavách a všude tam, kde je 
třeba. 
Také se dověděly, jak se zachovat v případě, když jsou 
u cesty, po které jede houkající hasičské auto – zůstat 
stát a mávat hasičům. 
Hasiči ukázali dětem oblečení, které mají při různých 
akcích. Děti si ještě prohlédly hasičská auta a  plné do-
jmů se vrátily zpět do školek. Děti ze Květné měly zá-
žitek navíc – cestu hasičským autem.  Moc děkujeme 
p. Havlíkovi a p. Žajglovi za jejich ochotu a čas, který 
věnovali dětem. 

Jarmila Zetíková

Schze K
 

Mateřská škola ve Květné již několik let spolupracuje 
s místní organizací ČČK. 
Pomáhají nám při Pochodu rodičů a dětí, děti zhoto-
vují výrobky na vánoční a velikonoční jarmark. 
Všechny pracovnice naší školky byly pozvané na 
výroční členskou schůzi ČČK dne 16. 4. 2013. P. uč. 
Horňáková připravila s dětmi ze třídy Berušek krátké 
vystoupení – tanečky a písničky. P. uč Zetíková podě-
kovala za pozvání a také za příspěvek na fotoaparát.  
Se zájmem jsme si vyslechli přednášku MUDr. Končití-
kové o zdravém životním stylu. 
Za pozvání moc děkujeme a těšíme se na další 
spolupráci. 

Jarmila Zetíková

MATESKÁ ŠKOLA
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Pletení pomlázky 
v MŠ Strání 
V naší mateřské škole se snažíme zachovávat tradi-
ce, které se týkají naší obce. Jednou z nich je pletení 
„mrskáčú“ na Velikonoce. Proto  jsme pozvali do 
školky dědečka našich žáčků Matyáška Zderčíka 
a Martínka Zetky - pana Josefa Zderčíka, který dětem 
tuto tradici přiblížil. Děti měly možnost vidět, jak se 
taková pomlázka vyrábí a některé si dokonce „mrská-
ček „ upletly. 
Děkujeme panu Josefu Zderčíkovi za pěkný zážitek 
a těšíme se na další setkání.

Šárka Popelková

Zlínský Škrpálek
V  pondělí 25. 3. 2013 se děti z  folklórního kroužku 
Straňánek zúčastnily Zlínského Škrpálku, který se le-
tos konal již po osmé. V Kongresovém centru ve Zlíně 
se sešlo 570 dětí z 30 mateřských škol z celého kraje. 
Naše děti předvedeným pásmem „Pečení buchet“ vý-
borně reprezentovaly nejen MŠ, ale i naši obec a skli-
dily velký potlesk.
Velké díky patří také rodičům, kteří nám organizačně 
vypomohli.
Fotky z vystoupení můžete shlédnout na:
http://slovacky.denik.cz/zpravy_region/skrpalek-
-570-deti-3-tisice-navstevniku-20130325-l76j.html

Jarmila Straňáková

Povídání s Otce Janem 
Hrudíkem o Velikonocích 
V týdnu,  kdy vrcholí přípravy na Velikonoce,  navští-
vil mateřskou školu ve Strání Otec Jan.  Přijely i děti 
– Berušky ze Květné. 
Otec Jan velmi zajímavě povyprávěl dětem o Veliko-
nocích, proč tento svátek slavíme,  co pro křesťany 
znamená. Ukázal dětem svíci – Paškál, vysvětlil, proč 
se na Velký pátek a Bílou sobotu nezvoní, ale klepe 
klepadlem, co je to Vzkříšení. Ochotně odpovídal na 
dětské dotazy. 
Děti prožily s Otcem Janem velmi zajímavé dopoled-
ne. Všichni se těšíme na další společné setkání.

 Jarmila Zetíková

Tvoivé odpoledne 
v MŠ Strání
Dne 23. 4. 2013 proběhlo v  MŠ Strání TVOŘIVÉ OD-
POLEDNE, při kterém jsme používali odpadový mate-
riál. Na zahradě jsme vytvořili koutky na tvoření, zde 
si děti spolu s rodiči  vyrobili krásné peněženky z kra-
bice od mléka, myšky z ruliček od toaletního papíru, 
vodní kaskádu z PET lahví a roboty z krabic. Tomuto 
námětu předcházel projekt s  ekologickým zaměře-
ním a návštěva třídící linky v obci Březová s násled-
nými ukázkami recyklace. Děti se dozvěděly spoustu 
nových informací a jenom jsme se utvrdily v tom, že 
třídění má smysl. Ve třídění odpadů v MŠ nadále po-
kračujeme a těší nás kladné reakce od rodičů, kdy děti 
doma „radí“, jak správně třídit.

Jarmila Straňáková

MATESKÁ ŠKOLA
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Z innosti mladých hasi
Soutěžní sezóna nám začala již 20. října 2012 pod-
zimním branným závodem, který se tentokrát konal 
v Míkovicích. Naše A. družstvo se umístilo na 5. místě 
z celkových 17 družstev z celého okresu UH.
V  zimních měsících se mladí hasiči připravovali 
na Zkoušky odborností, ve kterých 8. 3. 2013 všichni 
zúčastnění uspěli.
 Sezóna se nám rozběhla plným proudem 27. 4. 2013 
v Bojkovicích a skončí 29. 6. na náměstí v Uherském 
Hradišti. Celkem absolvujeme 11 soutěží, a to ve Šta-
fetě dvojic a Požárním útoku, zařazených do Velké 
ceny okresu UH. Za zmínku určitě stojí soutěž v  Zá-
horovicích konaná 25. 5., kde naší hasiči vybojovali 
krásné 1. místo.
 Hlavní soutěží celého ročníku je jarní kolo hry Pla-
men, konané 18. 5. ve Vlčnově. Po vyhodnocení čtyř 
disciplín včetně podzimního Branného závodu a ce-
loroční činnosti obsadil náš kolektiv pěkné 4. místo 
z 11 kolektivů okresu UH.
V průběžném hodnocení Velké ceny okresu UH se dr-
žíme nyní na 4. -5. místě. Ukončení sezony proběhne 
na posledních závodech 29. 6. v Uh. Hradišti.

Co všechno musíme umět, abychom uspěli 
na soutěžích?
Hra Plamen - je to celoroční soutěž, která je zaměře-
na na všestrannou  činnost mladých hasičů. Posláním 
hry je rozvíjet dětské znalosti, vědomosti a dovednos-
ti a získávat návyky v jednotlivých oblastech činnosti 
s přihlédnutím ke specifické oblasti požární ochrany. 
Cílem hry je soutěžní formou podporovat celoroční 
mimoškolní pestrou činnost dětí se zájmem o požár-
ní ochranu. 
Hra Plamen se z pravidla dělí na: 
- podzimní kolo
- jarní kolo
Podzimní kolo: 
Závod požárnické všestrannosti: ( branný závod)
- střelba ze vzduchovky- na špalíčky ze vzdálenosti 10 
metrů
- základy topografie - názvy mapových značek
- zorientování mapy pomocí buzoly
- uzlování - způsob vázání - tesařský, zkracovačka, 
plochá spojka, lodní, úvaz na proudnici

Ukázka s canis-
terapeutickým psem
 

Ve středu 3. 4. 2013 jsme měli v obou školkách neob-
vyklou návštěvu. Za dětmi přišla fenka Ariska se svou 
paní. Obě jsou členky neziskové organizace „LABRA-
DOŘÍ PAC“.
Děti se dozvěděly o krmení, chovu, využití a původu 
retrívrů. Co se učí pejsci vodící, asistenční, signální 
a canisterapeutičtí. 
Ariska předvedla dětem podávání různých předmětů, 
jak umí poslouchat na   povely, jak je trpělivá s hen-
dikepovanými lidmi.
Děti se také naučily, jak se chovat k hendikepovaným 
lidem v doprovodu speciálně vycvičeného psa a na-
opak, jak se zachovat, blíží-li se zlý pes. 
Děti prožily s Ariskou velmi zajímavé a poučné 
dopoledne. 

 Jarmila Zetíková

Podkování
Školní rok nám opět rychle uplynul a blíží se doba do-
volených a prázdnin.  Děkujeme všem rodičům a pří-
znivcům školek za pomoc, ochotu, finanční i materi-
ální dary, které jste nám během tohoto školního roku 
věnovali. Velice si vážíme vzájemné důvěry a velmi 
dobré spolupráce. Přejeme dětem i Vám všem hezké 
prázdniny plné pohody, zdraví a snad i sluníčka a těší-
me se po prázdninách.

     Zaměstnanci MŠ

MATESKÁ ŠKOLA

10



- požární ochrana- znalost grafických značek technic-
kých prostředků a jejich správné přiřazení
- vhodné a nevhodné hasící prostředky
- překonání překážky po vodorovném laně
Jarní kolo:
Požární útok, Štafeta požárních dvojic, Štafeta CTIF, 
Štafeta 4x 60 m s  překážkami, Požární útok s  pře-
kážkami CTIF
Vyhodnocení celoroční činnosti: v  soutěžní sezoně 
jsme:
- uskutečnili 3 výlety
- každý člen kolektivu odpracoval min. 2 brig. hodiny 
při údržbě výstroje, výzbroje nebo zbrojnice
- získali jsme 5 odznaků odborností 
- zaslali jsem kresby do soutěže „ Požární ochrana oči-
ma dětí“
Kronika- naše aktivity zaznamenáváme do kroniky 
mladých hasičů
(Letos jsme ve hře Plamen skončili na krásném 4. mís-
tě z  11 kolektivů)

Soutěže zařazené do Velké ceny Uherské-
ho Hradiště
- 11 soutěží v období od 27. 4. 2013- 29. 6. 2013- zá-
vodí se v disciplínách: Požární útok a Štafeta dvojic- 
musíme ovládat:
- rozhození a smotání hadice B, C
- spojení/odpojení hadice B/C, zapojení/odpojení ha-
dice C na hydrant/proudnici
- našroubování sacího koše na savici
- běh- rychlost, přesnost, bezchybnost, spolupráce

Co nás ještě letos čeká?
Nyní se připravujeme na poslední dvě soutěže, které 
jsou zařazeny do Velké ceny okresu UH a budeme se 
snažit o co nejlepší umístění.
O prázdninách nás čeká soustředění, kde se ohlédne-
me a zhodnotíme  uplynulou sezónou a zároveň se už 
budeme připravovat na tu novou.
A co dál?...Zasloužený odpočinek jak pro děti, tak 
i pro nás vedoucí.
Na závěr bychom chtěli poděkovat rodičům za ocho-
tu a podporu dětí a těšíme se na další spolupráci.

Za vedoucí mladých hasičů: 
Straňáková Jarmila, Havlík Petr,  Žajgla Marek

SPORT
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Tenis centrum Vintr 

Vážení sportovní přátelé,
dovolte mně Vás informovat o aktuální sportovní činnosti v areálu Tenis Centrum Vintr. 

ZÁVODNÍ ČINNOST DRUŽSTVA DOSPĚLÝCH V ROCE 2013
V roce 2013 jsme měli poprvé v historii našeho klubu v soutěži dospělých dvě družstva.
A mužstvo dospělých vyhrálo svoji skupinu ve III. třídě a tím postupuje do vyšší soutěže – II. třída krajské 
soutěže.
B mužstvo dospělých sbíralo zkušenosti se závodním tenisem a vyhrálo v základní třídě ve dvou utkáních (ve 
Vnorovech a doma s DTJ Květná).
V následujících tabulkách přinášíme konečné umístění obou družstev dospělých.

III. třída krajské soutěže
1. místo TCV STRÁNÍ
2. místo TK Kunštát
3. místo TK Šlapanice
4. místo ASK Blansko
5. místo TJ Malenovice
6. místo Sokol Vizovice
7. místo TK Kunovice
8. místo Sokol Lanžhot

Podrobné výsledky obou soutěží je možné najít na webu Českého tenisového svazu : www.cztenis.cz

TENISOVÁ ŠKOLA – DĚTI ročník 1999 - 2007
Letní tenisová škola byla na venkovních kurtech zahájena od 2.5.2013.
Tenisovou školu navštěvuje 18 dětí a tréninky probíhají pravidelně každý týden ve čtvrtek a pátek.
V případě že máte zájem, aby se i Vaše dítě věnovalo hraní tenisu, tak Vám bližší informace sdělíme osobně  
nebo na tel. 604 961 584.

TURNAJE PRO REKREAČNÍ HRÁČE v roce 2013
V sobotu 18. 5. 2013 se uskutečnil VI. ročník oblíbeného turnaje TCV OPEN - čtyřhře rekreantů.
Turnaj vyhrál uherskobrodský pár – Josef Masařík – František Tomanec
V sobotu 8. 6. 2013 se uskutečnil VI. ročník turnaje – STRAŇANSKÁ JUNIORSKÁ JEDNIČKA.
Tento turnaj je určen pro žáky Základní školy Strání a letošním vítězem se stal – Josef Žajgla

TURNAJE ČESKÉHO TENISOVÉHO SVAZU V AREÁLU TCV
Český tenisový svaz odsouhlasil turnaje registrovaných hráčů v letní sezóně 2013.

6. - 8. 7. 2013 Turnaj žen – turnaj třídy C
27. - 29. 7. 2013 Turnaj mužů – turnaj třídy C
30. - 31. 8. 2013 Turnaj starších žáků – turnaj třídy C

IV. třída krajské soutěže (základní třída)
1. místo TC Staré Město
2. místo Slovan Hodonín
3. místo TK Bzenec
4. místo TK Břeclav
5. místo TCV STRÁNÍ „B“
6. místo DTJ Květná
7. místo TK Vnorovy

SPORT
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Přijďte se podívat na kvalitní turnajové zápasy ve dvouhrách i čtyřhrách, ve kterých se hraje o body do 
republikového žebříčku závodních hráčů.

PŮJČOVNA TENISOVÝCH RAKET A MÍČŮ
Od letošní sezóny je pro všechny zájemce o hraní tenisu nově otevřena půjčovna tenisových raket a míčů. 
V půjčovně jsou k dispozici rakety pro všechny věkové a výkonnostní skupiny a vybírat je možno z 30-ti 
raket.

TENISOVÝ SERVIS
Je samozřejmostí, že všichni tenisté budou nadále moci využívat veškerých služeb v tenisovém servisu, který 
se nachází v provozní budově areálu. Jedná se o vyplétání raket na špičkovém elektrickém stroji, prodej raket, 
míčů, doplňků apod.
Veškeré další informace k provozu tenisového areálu jsou rovněž k dispozici na webových stránkách www.
tcvstrani.webnode.cz
Věřím, že tak jak v minulých letech, tak i o letošních prázdninách navštíví tenisový areál mnoho příznivců 
bílého sportu a příjemně zde stráví svůj volný čas.

Ing. Václav Vintr,  TCV Strání

Tenisový klub DTJ Kvtná informuje: 
4. května 2013, začaly tenisové soutěže smíšených družstev, kterých se už pravidelně zůčastňují  i členové na-
šeho klubu, DTJ Květná. Výsledky družstva dospělých DTJ Květná - TK Staré Město 3:6, Sl. Hodonín - DTJ Květná 
7:2, DTJ Květná  - TK Břeclav 0:9. 
Starší žáci našeho klubu zaznamenali do uzávěrky „Zpravodaje“ tyto výsledky. DTJ Květná - TK Vyškov 6:3, TK 
Staré Město - DTJ Květná 7:2, DTJ Květná - TK Vizovice 4:5. Soutěže jsou prakticky v polovině, dohrány budou 
do začátku prázdnin. Na snímcích vidíte nové tváře v našem klubu, tenisovou školu na  našich kurtech, letos 
od května navštěvuje 12 dětí. 

Autrata Vladimír, TKK DTJ Květná 

SPORT
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10 let innosti Peovatelské slu�by ve Strání
Je tady rok 2013 a nám se ani nechce věřit, že 
máme za sebou celých 10 let, co Oblastní charita 
Uherský Brod zahájila svou činnost v  obci Strání. 
Bylo to období velmi náročné, plné změn, starostí, 
ale i období radosti, vděku a pochopení. 
Vše začalo rozhodnutím zastupitelstva obce Strá-
ní v čele s tehdejším starostou panem Antonínem 
Zámečníkem. Členové zastupitelstva pochopili, že 
pro staré a nemocné spoluobčany je nutné vybu-
dovat zařízení, kam by se mohli uchýlit v době, kdy 
se ocitnou v těžké životní situaci – ve stáří, nemo-
ci, samotě. Základní kámen Domu s pečovatelskou 
službou byl položen a vysvěcen v pátek 21. 9. 2001 
a výstavba domu byla zahájena za podpory Minis-
terstva pro místní rozvoj ČR. Realizaci stavby pro-
váděla firma Hanáček z Uherského Brodu a celkové 
náklady se vyšplhaly na částku 27 mil. Kč. 
Dům s pečovatelskou službou byl slavnostně vy-
svěcen otcem Janem Hrudíkem a uveden do pro-
vozu dne 13. 1. 2003, kdy se stěhovali i první ná-
jemníci. Jedná se o bezbariérový třípodlažní dům 
s výtahem, který je umístěn v klidné, ale dostupné 
lokalitě obce Strání. Je zde třicet bytových jedno-
tek s celkovou kapacitou 36 osob. Každá bytová 
jednotka je vybavena kuchyňskou linkou, vaři-
čem a ledničkou, sprchovým koutem, umyvadlem 
a WC. Uživatelům je umožněno nastěhovat se do 
bytu s  vlastním nábytkem. Většina bytů má i svůj 
balkon. 
Obec jako druhou etapu výstavby rozšířila k  1. 1. 
2006 DPS o další 3 byty pro 7 osob, které vznikly 
v půdní vestavbě.
Vedoucí Pečovatelské služby Strání, která v DPS za-
čala provozovat sociální služby, byla paní Anežka 
Hrbáková. Společně s dalšími dvěma pečovatelka-
mi měla nelehký úkol. Nastavit provoz na Domě 
s  pečovatelskou službou tak, aby vyhovoval oby-
vatelům, personálu, zřizovateli a odpovídal tehdej-
ším legislativním úpravám. Myslím si, že se jim to 
dařilo. V srpnu 2006 se paní Anežka Hrbáková roz-
hodla DPS opustit. Na její místo byla jmenována 
Mirka Havlíková a navázala na práci, kterou Anežka 
nastavila. Nicméně v roce 2007 byl vládou ČR přijat 
Zákon č.108/2006 Sb. o sociálních službách a bylo 
zapotřebí vše přehodnotit. Nároky na činnost pe-
čovatelské služby se tím výrazně zvýšily. Nový zá-

kon jasně určuje, jaké parametry musí daná služba 
splňovat a rovněž stanovuje výši úhrad za posky-
tované úkony. Uživatelé, kteří v této době na DPS 
bydleli, ví, o čem tady hovořím. Vyvstaly ohromné 
problémy, dohady, nejistota, nedostatek finanč-
ních prostředků na zajištění provozu pečovatelské 
služby atd. Ale i toto náročné období jsme společ-
nými silami ustáli. 
Pečovatelskou službu na DPS nyní poskytuje cel-
kem devět pečovatelek, a to v nepřetržitém provo-
zu po celý kalendářní rok. Práce to není lehká, ale 
s  láskou a úctou k  lidem jde všechno snáz. Našim 
posláním je individuálně zajistit pomoc a péči oso-
bám, které mají sníženou soběstačnost z  důvodu 
věku, chronického onemocnění nebo zdravotního 
postižení, snažíme se je podporovat tak, aby mohli 
i v  nepříznivých životních situacích spojených se 
stářím, nemocí či zdravotním postižením zůstat ve 
svém domácím prostředí, žít důstojně a zapojovat 
se do běžného života společnosti. 

Nechť výraz naší tváře 
zdobí vždy úsměv, 
vítající a osvěžující 

k nám přicházejícího člověka. 
Rozdávejme pohodu a radost.                                                                                                                                         

(Miroslav Hrabica)

Komplexnost služeb poskytovaných našim uživa-
telům doplňuje Charitní ošetřovatelská služba, 
která na základě spolupráce s  praktickými lékaři 
zajišťuje zdravotní péči v DPS i v celé obci. Vážíme 
si dobré spolupráce s  lékaři, kteří právě prostřed-
nictvím Charity naplňují potřeby svých pacientů, 
našich uživatelů.
Vedle pečovatelských a ošetřovatelských úkonů 
nabízíme také půjčovnu kompenzačních pomů-
cek se skladem v  Domě s  pečovatelskou službou 
ve Strání. Sklad disponuje celkem 72 pomůckami. 
Jedná se o elektrické i mechanické polohovací lůž-
ka, rotátory, antidekubitní matrace s  pulsátorem, 
toaletní židle i křesla, chodítka, jídelní stolky a jiné 
potřebné pomůcky zejména pro těžce nemocné 
osoby. Tato půjčovna slouží občanům obcí Strání i 
Březové, případně okolním obcím v rámci vzájem-
né výpomoci.

KULTURA
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Myslím si, že je vhodná doba i na pár statistických 
údajů. V  průběhu 10-ti let fungování DPS zde vy-
užilo nájemného bydlení celkem 82 lidí. Dům je 
neustále plně obsazen a přednost v  přidělování 
bytu mají občané obce Strání. Ale naše pečovatel-
ská služba neposkytuje jenom služby obyvatelům 
DPS, ale i ostatním potřebným lidem v obci Strání 
a Březové. Celkem se jedná o 168 uživatelů minu-
lých i současných. 
Na závěr bývá zvykem vždy poděkovat. Obávám 
se, že bych na někoho mohla zapomenout, a proto 
děkuji VŠEM, kdo je jakkoliv nápomocen v budová-
ní charitního díla. Ale i přesto mi dovolte poděko-
vat alespoň pracovníkům obce Strání, panu faráři 
Janu Hrudíkovi a všem mým stávajícím kolegyním 
a kolegům, ale i těm minulým.  
Vám všem patří upřímné DÍKY. 

Mirka Havlíková, vedoucí DPS Strání

Naše první vystoupení
Když se řekne Lubina, vzpomenu si na své první vy-
stoupení. Bylo to 11. května 2013, kdy jsme v pravé 
poledne kráčeli s připravenými kroji ke škole, kde nás 
čekal autobus. Usedli jsme a vydali se na výlet. Cesta 
utekla jako voda. Ani jsme se nenadáli, byli jsme na 
místě. Jako správní Straňáci jsme museli obkouknout 
terén. V  tom jsme zaslechli, že Strání bude na řadě, 
proto jsme vytáhli naškrobené kroje. Z povzdáli bylo 
vidět jen barevné šátky a pantle míjející se v autobu-
se. Po velkých přípravách jsme konečně vstoupili na 
pódium s úsměvy na tváři a předvedli náš dlouho při-
pravovaný Fašank. I když jsme občas zaváhali u něja-
kého kroku, naše úsměvy to zachránily. Než jsme se 
stačili vzpamatovat, stáli jsme nachystaní na odchod. 
Sklidili jsme potlesk a šli schovat kroje. Poté jsme se 
posadili ke guláši a kochali se tanci dalších účinku-
jících. Sice nám počasí moc nepřálo, přesto jsme se 
den zkrášlili tancem a zpěvem. :-)   

Eva Grebíková a Tereza Halodová

KULTURA
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Novela zákona o odpadech již od srpna 2005 
stanovuje výrobcům elektrických a elektronic-
kých zařízení povinnost zajistit zpětný odběr, 
oddělený sběr, zpracování a recyklaci vyřaze-
ných elektrozařízení. 
Proto výrobci velkých a malých domácích spotře-
bičů založili 25. května 2005 ELEKTROWIN  a.  s., 
jako provozovatele kolektivního systému, jehož 
prostřednictvím se rozhodli plnit své zákonné 
povinnosti. 

O výsledcích hovoří čísla
Od roku 2005, kdy v České republice začal fun-
govat systém zpětného odběru vysloužilých 
spotřebičů z  domácností, do konce roku 2012, 
Češi odevzdali prostřednictvím kolektivního 
systému ELEKTROWIN k recyklaci více než 150 
000 tun vysloužilců. 
Jen počet lednic překročil v loňském roce hra-
nici dvou milionů. Hmotnost chladniček má 
nejvýznamnější podíl na celkovém množství 
elektroodpadu. 
Za celý rok 2012 putovalo prostřednictvím sběr-
né sítě vybudované ELEKTROWINem k recyklaci 
přes 25 000 tun vyřazených spotřebičů. Chla-
dicích zařízení z   toho bylo 14 250 tun, ostat-
ních velkých spotřebičů typu praček 8 440 tun, 
zbytek – 2 350 tun – připadá na malé domácí 
spotřebiče, jako jsou třeba žehličky nebo varné 
konvice.
Nejvíce spotřebičů se loni vysbíralo ve Středo-
českém kraji, bylo jich 3 197 tun. Nejméně - 721 
tun - v Karlovarském.
V době, kdy společnost ELEKTROWIN započala 
svou činnost, přitom třídily domácnosti pouze 
1,24 kg elektroodpadů na jednoho obyvatele. 
Ve třetím roce činnosti kolektivních systémů 
již toto množství dosahovalo 4 kg na obyvate-
le a  v  současné době přesáhlo množství zpět-
ně odebraných elektrozařízení na jednoho oby-
vatele hranici 5 kg. Díky tomu Česká republika 
splnila již v  roce 2008, jako jediná z nově při-
stoupivších zemí, požadavek Evropské unie. O 
takovém úspěchu si může třeba Maďarsko nebo 
Polsko nechat jen zdát. 

Nejdůležitější jsou informace
Stále se zlepšující výsledky zpětného odběru, 
odděleného sběru, zpracování a recyklace vyřa-
zených elektrozařízení ovšem nejsou jen záslu-
hou vybudované sítě sběrných míst, mobilního 
svozu a navazujících zpracovatelských kapacit. 
Stejně důležité je neustále zlepšovat informo-
vanost veřejnosti o fungování tohoto systému, 
o tom, kam je možné vysloužilý spotřebič ode-
vzdat, za jakých podmínek nebo to, co se z takto 
vytěžených materiálů vyrábí.
Těší nás váš zájem o tuto problematiku, který zá-
roveň svědčí o vašem kladném vztahu k ochraně 
životního prostředí. Máte-li zájem o bližší infor-
mace kdykoli je najdete na internetových strán-
kách www.elektrowin.cz.

Kolektivní systém ELEKTROWIN se pedstavuje

OSTATNÍ
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Podkování 
Vojensko - historický klub Východní fronta by chtěl 
touto cestou poděkovat všem sponzorům (Rovina a.s., 
Sitel, Kunst s.r.o., Elektromtáže Beníček, AG  Transport 
s.r.o., Rumpold s.r.o., EGP Invest s.r.o., Albera, Santra 
s.r.o.). 
Obcím Strání, Korytná, Bánov, Slavkov, Horní Němčí, 
restauraci Zámeček, Agro Okluky , Hasiči, 6.S.P.O.T. a 
dalším, kteří nám pomohli i přes nepřízeň počasí akci 
Strání 1945 uskutečnit. 
Poděkování patří i divákům, kteří si našli čas na tuto 
akci. 

Dušan Uher, Za VHK Východní Fronta

Dopravní omezení 
z dvodu rekonstrukce 
mostu u bývalého statku 
na Padlcích 
Vyjádření k přechodné úpravě provozu, částečné 
a  úplné uzavírce a objízdné trase:
V rámci celkové rekonstrukce   mostu ev. č. 54-041, 
silnice I/54 dojde k s částečné a úplné uzavírce silni-
ce I/54  a navrženou objízdnou trasou vypracovanou 
společností NVB LINE s.r.o. 
Celková rekonstrukce mostu bude probíhat z větší 
části za částečné uzavírky silnice I/54. Vozidla nad 2,2 
m šířky budou vedena po objízdné trase. Na jeden 
týden bude silnice I/54 uzavřena pro veškerý provoz. 
Objízdná trasa povede po místní komunikaci přes 
Rybníček a Kopec. Uzavírka pozemní komunikace a s  
tím související objízdná trasa bude probíhat v termí-
nu od 24. 6. 2013 -30.11.2013. Z důvodů zvýšeného 
provozu na místních komunikacích v objízdné trase 
(Rybníček, Kopec, Obchodní - v prostoru u nákupního 
střediska) žádáme řidiče, aby zde parkování na míst-
ních komunikacích omezili na nezbytné minimum 
a zbytečně nekomplikovali průjezd na objízdné trase.  
DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Zmna zastávky 
SAD - U Popelků
Upozorňujeme občany, že z důvodu rekonstrukce 
mostu na silnici I/54 dojde ke změně zastávky ČSAD 
- U Popelků. 
Po dobu rekonstrukce mostu v době od 1.7. do 30.11. 
2013 bude zastávka přemístěna na Rybníček. 
Autobusová doprava povede po místní komunikaci - 
ul. Rybníček, Pod Kopcem, Na Kopci, Obchodní.
Žádáme občany, aby omezili parkování vozidel 
na  místní komunikaci v těchto ulicích na nezbytně 
nutné minimum, aby z důvodu zvýšeného provo-
zu nedocházelo k dopravním komplikacím v centru 
obce. DĚKUJEME ZA POCHOPENÍ!

Omezený provoz 
na sbrném dvoe
 

Z důvodu rekonstrukce přístupové komunikace na 
sběrném dvoře a ČOV bude provoz sběrného dvo-
ra v červenci a začátkem srpna omezen. Kontejnery 
budou v omezeném počtu umístěny v prostoru před 
branou a před pneuservisem. Žádáme občany, aby 
návštěvu sběrného dvora s větším množstvím odpa-
du pokud možno odložili na měsíc srpen. Děkujeme 
za pochopení a vstřícnost.  

OSTATN
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Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana Emila Motolu. 
Děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří Otci Janu 
Hrudíkovi za slova útěchy.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

paní Annu Bruštíkovou. 
Děkujeme za projevy soustrasti, květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi 

za slova útěchy, MUDr.  Alžbětě Končitíkové 
a muzikantům.

Pozůstalá rodina Vintrová děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit 

a na poslední cestě doprovodili 
pana Josefa Vintra. 

Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 
Zvláštní poděkování patří MUDr. Končitíkové, 

Otci Janu Hrudíkovi, ročníku 1948 a muzikantům.

Pozůstalá rodina děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit

s panem Františkem Popelkou.
Děkujeme za projevy soustrasti  a květinové dary.

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi, 
ročníku, muzikantům a zpěvačkám.

Pozůstalá rodina Nováčková děkuje všem, 
kteří se přišli rozloučit na poslední cestě 

s panem Bohuslavem Nováčkem. 
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary.  

Zvláštní poděkování patři MUDr. Pavlovi Tomečkovi 
a personálu DPS.

Pozůstalá rodina Nuzíková děkuje všem, 
kteří doprovodili na poslední cestě 

pana Josefa Nuzíka.
Děkujeme za projevy soustrasti a květinové dary. 

Zvláštní poděkování patří Otci Janu Hrudíkovi 
a MUDr. Pavlovi Tomečkovi.

Smutení rubrika

Narozené dti 
Viktorie Vykoukalová, Nadia Vránková, Nela Popelková, 
Filip Bruštík, Šimon Zámečník, Ema Mimochodková, 
Emma Korponai, Tadeáš Kohn, Lukáš Havlíček

Zemelí obané
Josef Vintr, Emil Motola, Bohuslav Nováček, Miroslav 
Pasker, Miroslav Macíček, František Popelka

SPOLEENSKÁ RUBRIKA
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Od 1.6.2013 slouží náš obchod 
Saruman CZ sídlící 

v objektu na hraniční přechodu Strání 
jako podací a výdejní místo balíků 

zasílaných přes přepravní společnost PPL 
pro soukromé osoby a firmy. 

Balíky se dají od nás zasílat a vyzvedávat 
podobným způsobem jako u České pošty. 

Otvírací doba pro danou službu je 
8:45 až 16:30 hod.

PROVÁDÍM TYTO PRÁCE:
• Kladení parket, vlysů, palubovek, parketové
  mozaiky, laminátových a třívrstvých podlah, 
   korků
• Broušení dřevěných podlah starých i nových
 stroji na 220 V- 95 % odsávání
• Lakování podlah vodou ředitelnými laky
• Olejování podlah přírodními oleji
• Opravy dřevěných podlah
• Lepení PVC šíře 1,5m, 2m, 3m, 4m
• Lepení koberců šíře 2m, 3m, 4m
• Vyrovnávání betonových podkladů
• Dodání veškerých materiálů na podklady 
 - výběr dle vzorníku
• Zaměření zakázky

KLADENÍ PARKET, PALUBOVEK, BROUŠENÍ, 
LAKOVÁNÍ, OLEJOVÁNÍ, LEPENÍ PVC 

A KOBERCŮ, VEŠKERÉ OPRAVY 
A MNOHO DALŠÍHO. VÍCE INFO NÍŽE.

  

Novák Josef, Bánov - Tel. 604 664 058

INZERCE:

A: Nám. u Zámečku 71, Strání, 687 65
www.zamecek-strani.cz

RODINNÉ I INDIVIDUÁLNÍ POBYTY 
FIREMNÍ ŠKOLENÍ  A VEČÍRKY, 

RODINNÉ OSLAVY A SVATBY
• 

NABÍZÍME:

• Stylové prostředí loveckého zámečku
• Nádvoří s pergolovým posezením a barem
• Pivnici s barem a nekuřáckou restauraci
• Ubytování v 8 pokojích hotelového typu 
     (maximální kapacita 30 lůžek)
• WIFI internet v celém objektu zdarma
• Parkování až pro 40 vozidel
• Široký výběr jídel a nápojů
• Velký sál až pro 150 osob
• Čtyři salónky pro 20-40 osob



INZERCE:



Kalendá akcí:

12. - 13. 7. 2013 
OSLAVY 85 LET STRAŇANSKÉ KOPANÉ 
12. 7. 2013
20:00 /Zábava na hřišti s kapelou UŽAS. 
13. 7. 2013 
13:00 / FCS Žáci vs.  Rodiče
15:15 / Stará garda FCS vs.  Stará garda TJ Březová
16:30 / FCS B vs.  Legionáři FCS
17:45 / FCS vs. FK Luhačovice
19:30 / Slavnostní zahájení večera

20:00 / Zábava DH Javorinka a Disco

28. 7. 2013 
SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ČECHŮ A SLOVÁKŮ 
NA VELKÉ JAVOŘINĚ  

3. 8. 2013
DEN OTEVŘENÝCH DVEŘÍ VE SKLÁRNÁCH 
KVĚTNÁ

23.  - 25. 8. 2013
DNY OBCE STRÁNÍ
23.  8. /  Setkání pěveckých souborů na Štrbákovci. 
                 /  UŽAS a BESTILA koncert na nádvoří Zámečku. 
24. 8. / Den spolků a složek obce Strání, Večer            

s  písničkou. 
25.  8. / Festival dechových hudeb, nádvoří Zámečku.

13. - 15. 9. 2013
STRAŇANSKÉ HODY

Vydavatel: OU Strání / Redakční rada:  Marcela Schönbaumová, Ing. Jana Bruštíková, Mgr. Ondřej Benešík, MgA. Jan Mimochodek 
/ Redakce si vyhrazuje právo příspěvky zkrátit, případně stylisticky a jazykově upravit. Za věcnou správnost zodpovídá autor. Ne-
vyžádané příspěvky se nevracejí. Za jazykovou úroveň příspěvků a článků odpovídají jejich autoři. / Uzávěrka příštího čísla bude 
zveřejněna na obecních stránkách www.strani.cz / Příspěvky osobně na OÚ Strání, MIC Strání nebo zpravodaj@strani.cz

Fotografie přední strana:
Vysílač Velká Javořina

Fotografie prední vnitřní strana:
1. Výlet ZŠ Strání do Euratsfeldu. / 2. - 5. Oslavy konce II. světové války v naší obci, které se uskutečnily 3. a 4. května 
(foto: Jana Bruštíková). / 6. - 7. XXIX. ročník pochodu rodičů s dětmi uspořádala Mateřská škola Strání v sobotu 8. června 
(foto: Jana Bruštíková).

Fotogrfie zadní vnitřní strana:
1. Vystoupení děti z folklórního kroužku Straňánek na Zlínském Škrpálku / 2. Pletení pomlázky v MŠ Strání s panem 
Josefem Zderčíkem / 3. Výlet MŠ Strání – Květná na Březovou do třídírny odpadů. / 4. - 5. Vystopení DH Javorinka na 
nádvoří Zámmečku (foto: Jana Bruštíková). / 6. - 7. Jawa sraz  29. 6. 2013 (foto: Jana Bruštíková). 

KALENDÁ AKCÍ
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