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U s n e s e n í

1. zasedání Zastupitelstva obce Strání konaného
dne 15.prosince 2006

Zastupitelstvo obce

Vzalo na vìdomí
! zprávu o èinnosti rady obce
! informace starosty a místostarosty
! návrh na pracovní setkání èlenù ZO Strání  obhlídka zaøízení a majetku obce  28.12.2006

Schválilo
! zvýšení ceny vodného o 2,-Kè/m3 + DPH od 1.1.2007
! zvýšení ceny stoèného o 2,-Kè/m3 + DPH od 1.1.2007
! zvýšení poplatku za svoz odpadu o 60,-Kè na osobu a rok od 1.1.2007
! rozpoètové zmìny dle návrhu
! rozpoèet obce na rok 2007 dle návrhu
! ponechání odmìny neuvolnìným èlenùm ZO ve stávající výši

Fašank 2007Fašank 2007Fašank 2007Fašank 2007

Program a bližší informace uvnitø èíslaProgram a bližší informace uvnitø èísla

15. - 20. února 200715. - 20. února 200715. - 20. února 200715. - 20. února 2007
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Investièní akce a obecní finance
Letošním rokem zaèíná nové plánovací období situací kolem požáru kulturního domu ve Kvìtné. Otázka 

s možností èerpání dotací z EU (2007-2013).V situaci, která financování Zámeèku bude jasná v nejbližších týdnech. Protože 
nastala po volbách do poslanecké snìmovny, kdy jednání o nové možné financování dokonèovacích prací v pøízemí není 
vládì trvala nezvykle dlouho, se také opozdí termín vyhlašování z obecního rozpoètu možné, budeme se snažit získat finance 
výzev pro dotaèní tituly na konec prvního pololetí. ze státního rozpoètu, i když možnosti po jeho schválení jsou 

menší než v dobì projednávání v poslanecké snìmovnì. Obec Strání chce tyto možnosti samozøejmì využívat. 
Je pøipraveno nìkolik projektù, další se zpracovávají. Z tìchto popsaných skuteèností vyplývá, že pro letošní 
O investièních prioritách nejen na letošní rok ale i na delší rok nejsou na investièní èinnost finanèní prostøedky, ba naopak, 
èasové období rozhodne zastupitelstvo. ze schválených 8,5 mil. Kè na investice je nutné doplatit faktury 

za provedené práce z loòského roku v rozsahu 8,3 mil, plus V loòském roce byly provedeny investièní akce, které 
úvìry (è.p156 a 795) a forfaiting na spolufinancování musí obec svou èástí dofinancovat.
kanalizace ve výši 4,1 mil. Kè - tudíž jsme na èástce mínus Jedná se pøedevším o opìrnou zeï u potoka z lomového 
3,9 mil. Kè. Investièní akce v naší obci pro tento rok budou tedy kamene v èásti Kvìtná v ulici U skláren, která nebyla souèástí 
možné pouze za pøedpokladu získání finanèních prostøedkù podporované èásti kanalizace, ale je z dùvodu blízkosti potrubí 
z jiných zdrojù (ministerstva, krajský úøad, apod.). u koryta potoka nevyhnutelná. V této èásti bylo položeno 530 m 

V souvislost s opravou Zámeèku a rùzným spekulacím potrubí. Z letošního rozpoètu je nutné doplatit také úpravy 
a fámám, které jsem zaregistroval,  musím dodat, že v minulém místních komunikací a to u domu è.p. 318 ve Kvìtné a  Lùèky II, 
roce øešil žádost o dotaci bývalý starosta bez jakýchkoliv dále okna na domì è.p. 795 firmì Montplast. 
konzultací se mnou èi dalšími zastupiteli za KDU-ÈSL. Na moji Co se týká Zámeèku, práce na II. etapì jeho opravy 
otázku, zda máme v této souvislosti oslovit naše poslance, jsem budou dokonèeny v únoru, kdy se také rozhodne o tom, jestli 
dostal odpovìï, že nemáme, protože vše je už zaøízené. budou práce pokraèovat, to v pøípadì získání finanèních 
Výsledek je bohužel takový, že obec žádné finanèní prostøedky prostøedkù, nebo jestli bude Zámeèek v tomto provizorním 
nedostala. Nechci spekulovat o tom, zda by podpora žádosti ze stavu zprovoznìn. V souèasné dobì je dokonèena èást „D“ - 
strany poslancù napø. M. Kalouska a L. Hovorky pøispìla to znamená kuchynì se zázemím a schodištì s výtahem. 
k získání dotace, ale bezpochyby by naše šance byly vìtší. V I. patøe je veškeré zázemí pro personál a sociální zaøízení. 
Vìøím, že se z této situace všichni dotèení pouèí a že obecní V 2. nadzemním podlaží je pokoj a kanceláø. 
zpravodaj pøestane být používaný k nedùstojnému oèeròování 

Pokud se obci podaøí získat finanèní prostøedky, chceme 
jednotlivých zastupitelù nebo politických stran.                  

dokonèit práce v pøízemí a to pøedevším ve stávající restauraci  
Doufám, že povolební „politické harašení“ už skonèilo nové elektrické vedení,  topení,  dlažby, interiér,  

(pro mne ustavujícím zastupitelstvem) a že všichni budeme pro vzduchotechnika, dále chodba vèetnì demontáže stávajícího 
naši obec dìlat vše, co je v našich silách. K tomu budeme také schodištì, nové podlahové topení vèetnì dlažeb, nové sociální 
potøebovat Vaši podporu a pochopení.zaøízení v pøízemí a úpravy na sále.

Pavel Mimochodek, starosta obceUvìdomujeme si potøebu tìchto prostor, která vznikla 

rychlému zásahu našich hasièù bylo zabránìno vìtším Vandalismus v naší obci!!
škodám - Dvorana a kostel nejsou moc daleko od sebe.

Co vede tyto mladé lidi k tìmto èinùm a proè Již nìkolikrát jsme zmínili ve zpravodaji negativní jevy 
to dìlají? Co jim to pøináší a co to bude pøíštì?vandalismu v naší obci. A� to byly pøeházené a znièené vìnce 

Musí to být? Vždy� v životì je tolik událostí, které a svítilny na høbitovì, vyvrácené dopravní znaèky a sloupky 
nemùžeme pøedvídat, ale tomuto se dá pøedejít. Je pak i pro plynového øádu nebo rozbité telefonní vyvrácené rozvodny aj. 
rodiny nepøíjemné, když se zjistí, kdo takovéto projevy V poslední dobì se tento jev mladých lidí posilnìných 
vandalismu propaguje. alkoholem projevil a rozšíøil v daleko závažnìjší èiny. Byla 

opìt znièena zastávka u Popelkù (rozbité okenní a døevìné 
výplnì), minulý týden byl založen požár dvou kontejnerù Kanalizace není skládka
(papír, plasty)a popelnic na parkovišti u Dvorany. Díky 

V poslední dobì nám pøibylo více starostí s vyèištìním 
kanalizace od ovocných zbytkových výpìstkù, které ji v nìko-
lika místech doslova ucpaly. 

Kanalizace slouží výhradnì k odvedení splaškových a 
povrchových vod a ne k jiným úèelùm. Pokusme se tomu 
zabránit, jinak bude nutné pøistoupit i k jinému opatøení. 

Dìkujeme za pochopení.
Antonín Zámeèník, místostarosta

Podìkování
Dìkuji zamìstnancùm základní školy,øeditelce a všem 

organizátorùm za pøípravu a organizaci krojového 
plesu.Podìkování patøí také všem krojovaným a všem kteøí 
pøišli a podpoøili tuto vydaøenou akci.

Pavel Mimochodek, starosta
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Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Markéta Miklášová, Ema 

Zámeèníková, Natálie Zámeèníková, 
Igor Lancùch, Edita Macíèková, 
Matìj Popelka

Navždy nás opustili
J i n d ø i c h  P o p e l k a ,  A n n a  

Macíèková, Anna Nuzíková, Ludmila Zetková, 
František Pejchar, Jozef Toth

Tøíkrálová sbírka 2007

Èeská katolická charita spolu s organizátory TKS 
dìkují všem, kteøí se osobnì této sbírky zúèastnili 
a doprovodili dìti pøi koledování. Také dìkujeme obìtavým 
dìtem, které tímto ukázaly, že dovedou myslet i na chudé 
a znevýhodnìné kamarády.

Sbírky se v naší obci zúèastnilo 110 osob a vybralo 
se 97.582 Kè. Kdyby se tato èástka poslala ve formì SMS, 
byla by témìø o 10.000 Kè menší.

Byli bychom rádi, kdyby se v pøíštích letech 
do pøípravy této akce zapojilo více lidí, hlavnì tìch mladých.

Ještì jednou díky všem.
Vítìzslava Kubíèková a Jan Benešík

Ohlédnutí za Krojovým plesem
celou akci realizovat. Bez podpory všech sponzorù Krojového V sobotu 3. února 2007 se uskuteènil v náhradních 
plesu, bez jejich vìcných darù i finanèní výpomoci by nemìl prostorách Základní školy ve Strání premiérový Krojový ples. 
ples zdaleka tak vysokou úroveò.Obavy mnohých obèanù, kteøí si mysleli, že po požáru 

kulturního domu ve Kvìtné konèí i kulturní život obce, se rychle 
rozplynuly. Pro nás poøadatele to sice znamenalo spoustu úsilí 
a nároènou organizaci, avšak za pomoci vedení základní školy 
a obecního úøadu se nakonec všechno podaøilo zvládnout. 

Pøes døívìjší obavy nejen organizátorù dopadl ples nad 
oèekávání. Vìøíme, že následující roèník bude stejnì úspìšný 
jako letošní a získá si tím stejnou tradici jako ples myslivecký a 
rodièovský. Snažme se i nadále o zachovávání krojù, písnièek a 
krásné lidové kultury v naší obci. Díky Vám všem!Pøíjemnì nás pøekvapila hojná úèast všech vìkových 

kategorií místních i pøespolních obyvatel, zejména tìch, kteøí 
pøišli v kroji a zkrášlili tím tento krásný veèer.  

Po celou dobu panovala výborná atmosféra díky 
DH Gloria, CM Strýci a diskotéce v podání Davida Smetany, 
která pøetrvala až do pozdních ranních hodin. Každý si zkrátka 
pøišel na své, a� už pøedstavitelé obce, sponzoøi plesu, staøí, 
mladí èi nejmladší dospívající generace. Nadšené ohlasy 
zaznìly také od muzikantù dechové hudby, kteøí byli mile 
pøekvapeni spontánností všech zúèastnìných. 

Krásnou kulturní vložku si pøipravili naši divadelní 
ochotníci (alias „Pražští Pepíci“), èímž výbornì pobavili 
všechny pøítomné v sále. Za to jim od nás patøí velký dík. 

Také bychom rádi jmenovitì podìkovali øeditelce ZŠ 
ve Strání paní Mgr. Irenì Michalèíkové, panu školníkovi Josefu 
Kloudovi,  starostovi obce Pavlu Mimochodkovi,  
místostarostovi Antonínu Zámeèníkovi, dále všem kuchaøkám, 
uklízeèkám, šatnáøkám i místním hasièùm za jejich pomoc 
a obìtavost pøi pøípravì i organizaci, bez nichž by nebylo možné Marie Veselá a Marie Šidlová
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Zprávièky ze školy
 

se konalo ve dnech 17. a 18. ledna 2007. Co si pøedstavit 1. pololetí školního roku 2006/2007 je 
pod „mezinárodním kolem“? Jedná se o první roèník za námi
Basiclingua, které ovìøuje jazykové znalosti èeských 
studentù na evropské úrovni ve dvou kategoriích A2 (žáci Hodnocení za 1.pololetí  píši v dobì, kdy je 
do 14 let) a B1 (žáci do 15 let). Do soutìže se pøihlásilo 52 uzavøeno a žáci i uèitelé si relativnì oddychli od shonu, 
žákù z 8. a 9. tøíd; poèet byl o 19 žákù vyšší než v minulém který toto období provází. Tedy od pololetních písemek, 
školním roce. Z výkonù, které žáci pøedvedli, byla zøejmá nervozity spojené s  uzavíráním klasifikace . ( A mnohý žák øeší 

jejich pøíprava, snaha vydat ze sebe co nejvíce. Své znalosti dilema: vyjde to - nevyjde to?)  31.1. koneènì drží v ruce 
výsledky své pùlroèní práce  a mnozí urèitì zpytují své 
svìdomí.  To je  zcela jistì  dobrým  ukazatelem  budoucího  
zlepšení se.

A jak tedy obstáli naši žáci ?

 Prospìch :

Chování:

prokazovali v jednotných písemných testech, popisem obrázkù, Za 1.pololetí bylo udìleno15 pochval tøídního uèitele za 
výkladem témat, reakcí na otázky a poslechem anglických textù vzornou práci v hodinách, péèi o šatnu a tøídu a za vzornou 
v podání rodilých Anglièanù. Žáci bìhem soutìže mohli reprezentaci školy ve sportovních soutìžích. Byly udìleny 
používat výkladové slovníky. 4 pochvaly øeditelky školy za vzornou reprezentaci v olympiádì 

Absolutní vítìzkou obou kategorií, s velkým bodovým a znalostních soutìžích.
náskokem, se stala žákynì 8. roèníku Klára Pavlušová (8. A). Všem slušným a pracovitým žákù patøí podìkování za 
2. místo v kategorii B1, se stejným poètem bodù, obsadily Marie odvedenou práci a také za jejich vztah ke škole, ke svým 
Pavlušová (9. B), Barbora Popelková (9. B) a Monika Vintrová spolužákùm  a  uèitelùm.
(8.B). Na 3. místì v kategorii B1 se umístila Dominika 

Vám, rodièe a zákonní zástupci žákù, dìkuji za 
Reòáková (9. A) a Jiøí Bartko (9.B). V kategorii A2 získala 

pochopení a vstøícnost pøi spoleèném øešení situací, které 
1. místo Iveta Beòová (8. A), 2. místo Libuše Šopíková (8.B) 

v uplynulém období nastaly. 
a 3. místo Marián Šimovec (8.A).

V š e m  u è i t e l ù m ,  s p r á v n í m  z a m ì s t n a n c ù m  
Naši školu budou v okresních kolech reprezentovat Klára 

a zamìstnankyním školní jídelny dìkuji za odpovìdnost, 
Pavlušová a Iveta Beòová 10. a 21. února 2007 v Uherském 

trpìlivost   a také za  vzájemnou  pøátelskou  kolegialitu.
Hradišti. 

Všem žákùm dìkujeme za úèast, vítìzkám gratulujeme 
a tìšíme se na další kolo soutìže opìt v pøíštím roce.Školní kola olympiády v anglickém jazyce

Mgr. Iveta Popelková Gibalová

Na naší základní škole se vyuèují dva cizí jazyky - 
anglický a nìmecký. Všichni dobøe víme, že v dnešní dobì je 

Matematikaznalost cizích jazykù dùležitá a pøedstavuje v mnoha pøípadech 
neocenitelnou výhodu. A to už jak v zamìstnání, tak pro náš 

24.1.2007 se ve Starém Mìstì konalo okresní kolo volný èas - zejména pøi cestování, ale jistì i v jiných aktivitách. 
celostátní soutìže Matematická olympiáda pro žáky 5. a 9. tøíd. Také pro radost a dobrý pocit ze sebe sama. Pøiznejme si, že nás 
Opìt jsme mìli úspìšné øešitele. Lucie Grebíková z 5.B tøídy potìší situace, kdy nás na ulici nìkdo požádá o radu (ne 
a Dominika Reòáková z 9.A tøídy se shodnì ve své kategorii dìlí v èeštinì) a my jsme schopni reagovat.
o 4.místo. Zejména tìší to, že Dominika „pøeskoèila“ vìtšinu 

Je velmi hezké jak se žáci ke studiu cizích jazykù staví. 
soutìžících z gymnázií. Obì žákynì dostanou písemnou 

Nutno si také všimnout jejich šikovnosti, soutìživosti, odvahy 
pochvalu od paní øeditelky.

a snahy. Tím chceme poukázat na nedávno probìhlá školní kola 
J.S.olympiády v anglickým jazyce. První - tradièní školní kolo 

se konalo ve dnech 8. a 9. ledna 2007 a druhé - mezinárodní kolo Pokraèování na další stranì
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Pokud máte zájem si celý projekt prohlédnout,  najdete je Ètení pøi svíèkách
na internetu na  webové stránce:    Pøedvánoèní období se už tradiènì stalo dobou pøíprav na 
pod názvem Intravilán obce Strání  výukový program tvoøený nejhezèí svátky v roce. Poèasí chtìlo tìšení na Vánoce pøekazit, 
poèítaèovou technikou.vždy� barborky rozkvetly málem souèasnì na stromech i ve 

Budeme rádi za jakékoliv pøipomínky a doplnìní váze. O to víc vynikla svìtýlka, která rozsvìcovaly dìti z naší 
informací ,  které  nám mùžete sdìl i t  na adresu:  školy pøi tradièním Ètení pøi svíèkách.

.Všem Vám dìkujeme za hezkou Pøi zapalování svíèky recitovaly verše, èetly pøíbìhy 
spolupráci.známých spisovatelù a hlavnì svoje vlastní dílka. Tak jak 

Realizaèní tým projektupøibývalo recitátorù, pøibývalo svìtla u stromeèku. V tom 
mihotavém svìtle svíèek, zaposloucháni do upøímných slov, 
hýèkaných tóny pohádkové hudby naživo v podání Ivony Ježíškova dílna Zetkové, prožilo 27 žákù z šestých až devátých tøíd sváteèní 

Dne 18. 12. jsme jeli na výlet do UH do Ježíškovy dílny odpoledne.
a na námìstí. V Ježíškovì dílnì jsme vyrábìli dáreèky pro 
maminku a tatínka. A ještì tam byl i malý stánek a v nìm se 
prodávaly svíèky a sošky. Šli jsme si koupit žetony a za nì jsme 
dìlali rùzné vìci. Všude bylo barvení a peèení. První jsme šli 
udìlat obrázek na sklo, pak jsme šli udìlat baòku a nakonec jsme 
šli péct. Poøád jsme bìhali od stolu k stolu, protože nám poøád 
nìco schlo. Pak jsme šli na námìstí. Já jsem si tam koupil prak. 
A nakonec jsme š�astnì dojeli domù.

Všichni jsme si uvìdomili, že èas ukrojí rychle chvíle 
pohody. Nejvíce to vnímali „devá�áci“, kteøí s námi trávili toto 
literární odpoledne poètvrté. Snažili si ho proto peèlivì pøipravit 
a užít. Pøemìnili svoji tøídu 9.A na útulné místo plné vánoèních 
ingrediencí. Bylo jim jen trochu líto, že nakonec museli zase 
„uvést tøídu do pùvodního stavu“. Ale plamínky svíèek v jejich 
oèích nevyhasly alespoò do dalšího dne  a to je dobøe. 

Marie Kloudová, Marta Macíèková, Petra Popelková

Krajina za školou 
Vážení spoluobèané, v pátek 22.12.2006 se nám podaøilo 

úspìšnì dokonèit a zveøejnit na internetu výukový program 
„Intravilán obce Strání“, na kterém pracovali žáci a uèitelé 
Základní školy Strání.

Jistì si pamatujete na první výzvu, kdy jsme se k Vám 
obraceli s prosbou o zapùjèení starých snímkù objektù, prostorù 
a míst naší obce Strání- Kvìtná. Byli jsme nadšeni Vaší ochotou Mojmír Èerný, žák 4. B 
a zájmem. Díky tomu se nám podaøilo zpracovat první èást 
projektu do 23. èervna 2006, kdy slavila naše škola 30. výroèí 

Informatikazaložení, a tak mnozí z Vás mohli spatøit èást tohoto projektu na 
videoprojekci v naší škole. V pondìlí 29. ledna 2007 probìhla na Obchodní 

Po prázdninách jsme pokraèovali. Tentokrát jste nás po akademii Talentová soutìž v psaní na PC a Talentová soutìž ve 
opìtovné výzvì zahrnuli fotografiemi krojù, které jsme výpoèetní technice. Soutìži psaní na PC obsadila z poètu 
potøebovali  doložit k historii straòanského kroje, kterou jsme 29 soutìžících 1. místo Marie Pavlušová z 9.B a 3.místo Tereza 
získali ze starých kronik naší obce. Janásová z 9.B, obì žákynì naší školy. V soutìži ve výpoèetní 

technice se Tereza Janásová umístila na 6.místì. Díky kronikám Vám mùžeme zprostøedkovat také 
povìsti ze Strání a okolí, které staøí pamìtníci zachytili pro I. Stupková
budoucí generace.

www.krajinazaskolou.cz

zsstrani@zsstrani.cz

Zprávièky ze školy
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Tipy knihovny na dlouhé veèery... Další kniha od Miroslava Kapinuse : Chvály -  kniha 
fejetonù a básní, je sbírkou úsmìvných, ale i zamyšlení 
hodných fejetonù a básní. Poslední kniha je Zrcadlení Beletrie
èasu -  je sbírkou básní, která již vyšla vloni. 

Korber, T Bereníké
• širokou škálu turistických, cykloturistických, Slaughter, K Bez víry

cestovních i tématických map, napø: Slovácko - Bílé Pittnerová, V Èí vinou
Karpaty (turist. i cyklo), Bielé Karpaty Považský Inovec Vondruška, V Mezi tiárou a orlicí
(turist.), Moravské vinaøské stezky (cyklo), Slovensko-Pittnerová, V Na gruntech
camping a termální koupalištì, Rozhledny Èeské Archer, J Klamný dojem
Republiky, Panoramatická mapa Stredné Považie - Biele Štorkán, K Chalupáøský guláš s krví
Karpaty aj.Obermannová, I Deník šílené milenky

Fielding, J Nic mi neprozrazuj • Prùvodce Slovácko - Uherskohradiš�sko (s dárkem 
zdarma vstupenky a poukázky), Prùvodce Chøiby

• pohlednice Strání i Kvìtné Nauèná literatura
• grafické služby: výroba pozvánek, vizitek, tisk Ganeri, A Hustý pralesy

a kroužková vazba vašich seminárních a diplomových Bahr, E Dìjiny nìmecké literatury
prací, kopírování (barevné i èernobílé) aj.

• informace o vlakovém, autobusovém spojení, Pro dìti
o možnostech ubytování a trávení volného èasu v regionuGuduel, A Noèní Gazela

• programy kin, kulturních akcí, pozvánky na festivaly, Francková, Nejtìžší pøekážka
Kam po dešti mizí louže výstavy a veletrhy, pøípadì zájmu zajistíme i vstupenky

Øeháèková, V My tøi ve snìhu a vánici • hudební nosièe( Javorinka, Straòanka, Strýci, Vlasta 
Grycová)

• DVD Fašank 2006
Statistika knihovny za rok 2006 • v o l n á  C D ,  R W  i  D V D

Registrovaní ètenáøi k 31.12.2006 424
Z toho ètenáøi do 15. let 156
Návštìvníci v knihovnì celkem 3553
Výpùjèky celkem 12468
Nauèná literatura dospìlým ètenáøùm 2155
Krásná literatura dospìlým ètenáøùm 7901
Nauèná literatura dìtem 797
Krásná literatura dìtem 1615
Výpùjèky periodik 3287

Marcela Schönbaumová

Infocentrum Strání-Kvìtná na Zámeèku 
nabízí:

• knihy Zlínský kraj, Cimbálové muziky Zlínského 
kraje, 75 let fotbalu ve Strání

• knihy Pavla Popelky: Øeèeno písní, Pøíbìhy v písních 
vyzpívané a jeho beletrii Cestopisy, místopisy, 
povahopisy a její volné pokraèování (Z) povídání z cest 

• knihu Za studánkami Bílých Karpat od Aleny 
Bartošíkové

• k prodeji novou knihu Písnì malované Slováckem  tato 
kniha obsahuje 77 lidových písní a jejich variant vèetnì 
notových zápisù, v této podobì dosud nepublikovaných, 
které sesbíral na poèátku 20. století Josef Zboøil v obci 
Derfla (dnes souèást Uherského Hradištì) a blízkém 
okolí.Písnì setøídil a k tisku pøipravil Miloslav Hrdý 
a ilustracemi doplnil Oldøich Vícha

• horkou novinkou jsou krásné knihy od Miroslava 
Kapinuse: Modré nebe dìtských let  sbírka básní pro 
dìti, ale i jejich rodièe. Najdete zde napøíklad básnì s 
názvem Hra s tátou, První sníh nebo Vánoce na venkovì. 

 

Z knihovny a infocentra... 

INFOCENTRUM ve Strání na Zámeèku bude 
v bøeznu v rámci mìsíce knihy a internetu poøádat

KURZY POÈÍTAÈOVÉ 
A INTERNETOVÉ GRAMOTNOSTI

kurz je urèen zejména  pro maminky 
na mateøské dovolené, ale mohou se pøihlásit 
i zájemci z øad široké veøejnosti. 

Bližší informace a termíny kurzù Vám rády 
oznámíme v infocentru na Zámeèku. Vše bude 
pøizpùsobeno poètu zájemcù z Vaší strany.

U  p ø í l e ž i t o s t i  2 0 .  r o è n í k u  F E S T I VA L U  
MASOPUSTNÍCH TRADIC ve Strání FAŠANK 2007 byla 
vydána „Výroèní turistická známka“ s logem obce Strání 
a tancem „Pod Šable“. Bude k dostání v prùbìhu celého 
festivalu i po jeho skonèení v infocentru ve Strání na Zámeèku.

Barbora Kubíèková
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PROGRAM 20. roèníku festivalu Fašank 2007 ve Strání

Ètvrtek 15.02. 17.00 hodin KZ Dvorana Strání 
vstupné 20,-- Kè Fašanková filmotéka  

Videofilmy o fašanku a lidové kultuøe Strání a okolí, pøedpremiéra filmu Petra Hajna 
"Evropské meèové tance"
 Autogramiáda knihy Pavla Popelky "Cestopády"

Pátek 16. 02. 18.00 hodin ZŠ Strání 
vstupné 50,-- Kè Za našima humny

Uèinkují domácí soubory Straòánek, Jarovinka, Javorina, CM Strýci, divadelní soubor Karla Hogera, 
Ženièky z Hluku, folklorní skupina z Lastova, Chorvatsko 
Ocenìní zakladatelù, zasloužilých èinovníkù místní kultury a sponzorù 
20.00 hodin - Beseda u cimbálu - hraje CM Strýci

Výstava fotografií z uplynulých 19 roèníkù Festivalu masopustních tradic FAŠANK 
ve Strání - v prostorách ZŠ Strání

Sobota 17. 02. 8.00 - 12.00 hodin Moravské sklárny Kvìtná
Den otevøených dveøí - ukázky ruèní výroby skla, prodej výrobkù, zabijaèka

9.00 - 12.00 hodin Zámeèek
vstupné 50,-- Kè       platí pro akce konané celý den u Zámeèku (zabijaèka, lidová øemesla  hlavní program).

Ukázka lidových øemesel - pøedení lnu, kramplování vlny, háèkování, malování kraslic, 
pletení košíkù, keramika, øezbáøství, výrobky ze šustí, malování na sklo, pletení košíkù aj.

Zabijaèka - ukázka zabijaèky na živo, prodej zabijaèkových produktù a dalšího obèerstvení.
Pøipravuje Sbor dobrovolných hasièù Strání

12.00 hodin Obecní úøad
Pøijetí souborù a hostù festivalu

13.00 hodin Námìstí u Zámeèku
Ej, fašanku, fašanku
taneèní skupiny z Euratsfeldu, Rakousko; Kalina z Babic a CM Stanislava Gabriela 
Brezová z Brezové pod Bradlom; Vycpálkovci z Prahy; Pokladare z ostrova Lastovo, Chorvatsko
FS Javorina a skupiny fašanèárù ze Strání (uvidíte ukázku fašankového tance až 12. skupin najednou).

15.00 - 17.00 hodin Areál obce
V šenku
Vyhrávání souborù v hospodách:
Sklípek - Kalina z Babic 
U Popelkù - Brezová pod Bradlom 
Bowling - Vycpálkovci Praha a Euratsfeld 

18.30 hodin ZŠ Strání
vstupné 70,-- Kè Zrcadlo masopustu

Scénická  vystoupení  souborù: Kalina, Brezová, Vycpálkovci a taneèní skupiny z Euratsfeldu 
host festivalu - Zuzana Lapèíková

20.30 - 01.00 hod. ZŠ Strání
Beseda u cimbálu
CM Stanislava Gabriela a muziky zúèastnìných souborù
Obèerstvení zajiš�uje FS Javorina .
Výstava fotografií z uplynulých 19 roèníkù Festivalu masopustních tradic FAŠANK 
ve Strání - v prostorách ZŠ Strání

Pokraèování na další stranì
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Nedìle 18.02. KZ Zámeèek

Vstupné dobrovolné 14.30 - 16.00 hodin    Dìtský karneval

17.00 - 24.00 hodin Košt vína, klobásek a sýra pøi muzice
Víno z èejkovické oblasti , klobásky místních øezníkù, sýry od firmy 
"Italat" - Blatnice pod Sv. Antonínkem.
K posezení hraje CM Huslièky. 
Poøádá OS SPOKOS.

Úterý 20.02. 12.00 hodin - sraz fašanèárù ve Dvoranì 

12.00 - 19.00 hodin  Areál obce
Pod šable, pod šable
Obchùzky fašanèárù

Vstupné 50,-- Kè 19.00 - 24.00 hodin Zámeèek
Pochování basy 
hraje dechová kapela TOSR

Poøádá Obec Strání a OS SPOKOS Strání 
za odborné spolupráce Muzea J.A.Komenského v Uherském Brodì. 

Tento projekt podpoøili : Ministerstvo kultury, Zlínský kraj, Generali pojiš�ovna a další sponzoøi. Dìkujeme.
Mediálním partnerem je Èeský rozhlas Brno.

Výroèní schùze FC Strání

14. ledna 2007 se uskuteènila výroèní schùze FC Strání. 

Na programu bylo vyhodnocení sezony 2005/2006.  Èlenové 

výboru zrekapitulovali výsledky jednotlivých kategorií, 

vyhlásili nejlepší støelce a vyhodnotili finanèní hospodaøení 

klubu. Následovalo ohlédnutí za loòským podzimem hlavnì 

u 1. mužstva. Byla pøedstavena nová dvojice trenérù Antonín 

Popelka, Josef Zderèík. Po té následovala volná diskuze, která 

v tomto roce byla okoøenìna øadou pøíspìvkù spíše s negativním 

postojem vùèi výsledkùm 1. mužstva. Kritizován byl hlavnì 

laxní pøístup týmu pøi nìkolikeré ztrátì bodù na domácím høišti 

dokonce i v pøípadì skvìlých zaèátkù zápasu. 
Jedním z bodù mìla být také volba nového vedení klubu, 

jelikož stávající výbor ze své funkce odstoupil. Bohužel se 

nepodaøilo dát dohromady dostateèný poèet èlenù, FC Strání 

proto bude do zaèátku jarní sezony nadále fungovat jako 

v loòském roce. Tímto bychom chtìli apelovat na pøípadné 

zájemce o vedení a organizaci oddílu, aby se zúèastnili 

mimoøádné schùze, která bude tìsnì pøed zaèátkem jara (termín 

bude upøesnìn), kde by mìl být nový výbor zvolen.
Chtìli bychom také podìkovat za hojnou úèast všem 

fanouškùm Straòanského fotbalu a Restauraci Bowling 

Magdalena za možnost konání schùze.
Všem hráèùm pøejeme plnohodnotnou zimní pøípravu 

a øadu úspìchù v následující sezónì.

Ing. Antonín Zderèík, èlen výboru

Stává se už pomalu tradicí, že se všichni pravidelnì 
setkáváme v místním kostele, abychom nìjakým kulturním 
programem oslavili svátek sv. Štìpána.

 I letos jsme uspoøádali, dá se øíci, vánoèní koncert, 
na kterém vystoupila velká øada úèinkujících. Program zahájily 
dìti, nejdøíve dìtský soubor Javorinka pod hlavièkou základní 
školy, pak to byla dìtská rodinná muzika Bruštíkù. Nemohl 
chybìt folklorní soubor Javorina, který èasto úèinkuje nejen 
ve Strání. Mimo jiné v prosinci se spolu s Javorinkou 
a CM Strýci úèastnil Brodského koledování, pak ženská èást 
souboru zpívala na vánoèním koledování ve Velké nad 
Velièkou. Souèástí mnoha kulturních akcí se stává mužský 
pìvecký sbor S.E.N. (znamená Senióøi Energijú Nabití), kteøí 
umí dokonale prodat svoje letité zkušenosti a následnì pøedvést 
na posezeních pøi cimbálu. Velice pøíjemným zpestøením byl 
i pìvecký výkon Marušky Jachníkové a její dcery Markétky.

Prùvodní slovo mìl páter Jan Hrudík a poutavé biblické 
pøíbìhy vzpomnìla Anna Zetková. Asi nejvìtším pøekvapením 
vánoèního koledování bylo vystoupení skupiny Sacchie 
Phantes, která pøedvedla vlastní skladby, za které sklidila velký 
úspìch. Jejich koledy mìly nádech folkrocku. Ve výètu 
nemùžeme taky vynechat cimbálovou muziku Strýci, která 
doprovázela soubory Javorinka, Javorina a asistovala pøi 
hudební produkci Sacchie Phantes.

Všem úèinkujícím, divákùm a organizátorùm patøí 
veliké podìkování. A ty, co nepøišli, zveme na pøíští rok.

Mgr. Radek Bruštík

Ohlédnutí za akcí 
Štìpánské koledování

PROGRAM 20. roèníku festivalu Fašank 2007 ve Strání
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poøádá svá tematická vystoupení (Fašankové besedy u cimbálu, Zuzana Lapèíková
Vánoèní koledování aj.) a spoleènì se prezentuje s jinými 
soubory z ÈR (FS Cifra z Uh. Hradištì, FS Spinek ze Vnorov,  narozená 16. 3. 1968 ve Zlínì
FS Valašský vojvoda z Kozlovic aj.). Èlenové souboru se vìnují Pochází z moravského Slovácka, se svojí rodinou žije 
lidovým písním, tancùm a obyèejùm našich pøedkù v jevištní v Topolné. Od dìtství hraje na klavír a na cimbál, tanèí a zpívá. 
podobì. Nezapomínají ale ani na uchovávání obyèejù v jejich Díky rodinnému zázemí se zaèala hudebnì rozvíjet na poli 
pùvodní podobì - napø. pøi štìpánské èi velikonoèní kolední moravské lidové písnì a hudby. Na brnìnské konzervatoøi 
obchùzce. Pod vedením Kateøiny Poláškové nacvièují tance absolvovala hru na cimbál a etnologii a hudební vìdu 
z uherskohradiš�ského Dolòácka a moravsko-slovenského na Masarykovì univerzitì v Brnì. Vyhrála øadu národních 
pomezí. soutìží a zúèastnila se mnoha mezinárodních festivalù. Hrála 

Soubor se pøedstavil na nìkolika významných a nahrávala s mnoha moravskými cimbálovými muzikami, 
folklórních festivalech a slavnostech v Èeské republice Brnìnským rozhlasovým orchestrem lidových nástrojù, 
(Mezinárodní foklórní festival ve Svatoboøicích-Mistøínì, rùznými komorními seskupeními i orchestrálními tìlesy 
Kopanièáøské slavnosti ve Starém Hrozenkovì, Mezinárodní (Pražská komorní filharmonie, Virtuosi di Praga, Státní 
folklórní festival Tolštejnského panství v Krásné Lípì, Jízda filharmonie Brno, Filharmonie Bohuslava Martinù Zlín, 
králù ve Vlènovì, Dolòácké slavnosti v Hluku, Slavnosti vína Moravská filharmonie Olomouc, Filharmonie Hradec Králové). 
v Uh. Hradišti, Zlínské besedování ve Zlínì aj.). Èást souboru Její diskografie èítá pøes 30 titulù. Po sedmnáct let vedla 
se v srpnu 2005 také prezentovala na slavnostech kvìtin hudební i taneèní složky národopisného souboru Vèelaran 
a borùvek ve Francii a v srpnu 2006 na Mezinárodním z Bílovic u Uherského Hradištì, se kterým obdržela dvakrát 
folklórním festivalu „Integracje 2006“ v Poznani (Polsko).ocenìní Laureát MFF ve Strážnici 91´, 96´ a natoèila nìkolik 

Soubor Kalina za doprovodu CM Stanislava Gabriela na televizních poøadù a CD nahrávek. Vìnovala se intenzívnì 
námìstí U Zámeèku pøedvede boršické sedlácké a figurální lidovému tanci, choreografii a jeho uvedením na divadelní 
tanec Strýc a tetka, ve veèerním vystoupení v tìlocviènì ZŠ pak jevištì. Nahrávala také hudbu brnìnského muzikolog
verbuòk, bílovské, tanec O vínì a èardáš ze slovenské strany a Prof. Miloše Štìdronì a spolu s Idou Kelarovou participovala 
moravskoslovenského pomezí. na ojedinìlém propojení krásných ženských hlasù rùzných 

žánrù. Od roku 1992 se jako zakládající èlenka podílí na výbìru Cimbálová muzika Stanislava Gabriela bude pak hrát pøi 
repertoáru, aranžích, sólové høe a zpìvu v triu Ad Lib Moravia, sobotní Besedì u cimbálu.
které je otevøeným seskupením hudebníkù kolem mezinárodnì 
proslulého jazzového pianisty a skladatele Emila Viklického. 

Folklorní soubor Brezová, Brezová V roce 2000 spolu s E. Viklickým a Billy Hartem natáèela 
v N.Y.C. pro Milestone Records CD nahrávku George Mraze " pod Bradlom, Slovensko
Morava", která se setkala v jazzovém svìtì s mimoøádnou 
odezvou, když se v prestižním žebøíèku deseti nejlepších Myjava - nevelké území na západním Slovensku, 
jazzových nahrávek roku 2001 Jazztitude umístila na pátém vymezené severním ukonèením Malých Karpat a jižními svahy 
místì ve svìtì. Pro svoji otevøenost vùèi hudebním podnìtùm Bílých Karpat. Malebný pahorkovitý kraj s pøevážnì 
Zuzana Lapèíková pøekroèila hranice folklórního žánru roztroušeným kopanièáøským osídlením po strmých vršcích 
a vstoupila na pole hudby artificiální (barokní, soudobá - od a v úzkých dolinkách v záplavì ovocných stromù. 
komorních formací až po orchestrální tìlesa) a mezižánrových Národopisná oblast Myjavsko, do které patøí i Brezová 
propojení (jazz, soudobá hudba). V roce 2002 byla oslovena a její okolí, je bohatá hlavnì na zpìvní, taneèní a hudební 
Mìstským divadlem ve Zlínì, aby zkomponovala hudbu pro projevy. Lidových zpìvákù i zpìvaèek, starších i mladších, je 
èinoherní pøedstavení Valašské remazúry. V roce 2005 v tomto kraji hodnì. V Brezové už v minulosti byli nadšenci, 
pøipravila pro Mìstské divadlo v Brnì nové nastudování kteøí na veøejných vystoupeních pøedvádìli hudební, zpìvní 
multižánrového pøedstavení " Ej, hora…", které pøedstavila i taneèný folklor svého kraje.
vzápìtí v Kennedyho centru ve Washingtonu a pro mezinárodní Folklorní soubor Brezová vznikl v roce 1966 z pùvodní 
hudební festival Moravský podzim samostatný koncertní poøad folklorní skupiny stejnojmenného názvu. Èleny souboru jsou 
vycházející z moravské lidové hudby v cyklu "Vox populi". mladí nadšenci, kterým uèarovalo bohatství slovenského 
V roce 2005 byla oslovena umìleckým vedením Národního lidového umìní. Ve svém programu se soubor  zamìøuje 
divadla v Brnì, aby vytvoøila spolu se sólistkou baletu na umìlecké ztvárnìní folklorních projevù regionù západního 
a choreografkou Hanou Litterovou hudebnì taneèní autorské Slovenska, zejména v oblasti Myjavska. Soubor je ovìnèený 
pøedstavení pro balet. Tvùrèí pøíležitosti se chopila jako autorka vítìzstvími ve státních i mezinárodních soutìžích (napøíklad 
námìtu a hudby a spoluautorka scénáøe ke právì vznikajícímu na Mezinárodním festivalu v Middlesbrough vo Velkéj Británii) 
pøedstavení " Balady - Juliána". a reprezentoval svùj kraj v celé Evropì.

Folklorní soubor Brezová ve Strání pøedvede:

Folklorní soubor Kalina, Babice TANCE Z PRIEPASNÉHO - obrázek z lidové zábavy 
nastudovaný podle slavných taneèníkù a muzikantù 

Soubor Kalina patøí mezi nejmladší folklórní soubory z Priepasného Anny a Štefana  Horniaèkovcov, primáše Jána 
z uherskohradiš�ského Dolòácka. Vznikl na jaøe roku 2002, Kolárika a Jána Petruchu. 
když skupina taneèníkù našla spoleènou notu s cimbálovou 

Z VRBOVSKÝCH KOPANÍC - hry a tance muzikou Stanislava Gabriela ml. 
kopanièáøské mládeže ve Vrbovcích ve volných chvílích Nový soubor se uchýlil pod ochranná køídla obecního 
všedních a sváteèních dní.úøadu v Babicích u Uherského Hradištì, kde pravidelnì zkouší, 

Popis úèinkujících na festivalu Fašank 2007

Pokraèování na další stranì
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Po spoleèném obìdì pak dochází k dalšímu dìji Soubor písní a tancù Josefa Vycpálka, 
- po mìsteèku obcházejí tzv „grube“ (nepìkné) maškary 

Praha a vybírají po všech domácnostech vajíèka. Obejít nebo 
zapomenout na nìkterý dùm by pro domácí znamenalo urážku. 

Soubor vznikl v roce 1947 v Praze a dnes je jedním V úterní ráno pak družina pokladarù natahuje 
z nejvýznamnìjších nositelù novodobého rozvoje èeského z kamenného útesu, tyèícího se nad mìsteèkem, dolu na námìstí 
folklórního hnutí. Do svého názvu si dal jméno prof. Josefa tøi sta metrový provaz. Tento den se poledne zvoní již v jedenáct 
Vycpálka (1847-1922), významné osobnosti èeského národního hodin, aby se vše stihlo.
obrození a autora ojedinìlé sbírky èeských lidových tancù.

Nato se jdou všichni pøevléknout do krojù a kostýmù. V souèasnosti jsou Vycpálkovci souborem Èeské obce 
Samotný prùvod zapoèíná kolem tøinácté hodiny, kdy již do sokolské. Souborem dosud prošlo více než tisíc mladých lidí. 
klubovního sálu pøišli všichni úèastníci a byl pøiveden i osel Získali v nìm vøelý vztah ke kulturnímu odkazu našich pøedkù 
s Turkem v sedle.a dále jej tvùrèím a osobitým zpùsobem rozvíjeli. Èinnost 

Vycházející prùvod je organizován tak, že v jeho èele Vycpálkova souboru zásadnì ovlivnila rozvoj a pùsobení celé 
kráèí praporeèník, za ním jde jinoch, vedoucí osla s Pokladem, plejády pozdìji vzniklých èeských folklorních souborù. 
následuje hráè na lyru, za ním vùdce pokladarù ve vojenské Významnými tvùrèími osobnostmi v taneèní sféøe byli 
kamizole a na konec pokladari v nádherných krojích. Vždy dva v minulosti František Bonuš, Alena Skálová a Eva Rejšková. 
a dva v páru.Od roku 1992 se repertoár souboru opírá o choreografie Daniely 

První zastávka pokladarù je u starosty mìsteèka, druhá Stavìlové. 
na faøe a pak se mìsteèko obchází ve smìru pohybu slunce. Láska a úcta k èeským lidovým písním a tancùm, 
V každém domì, který pokladare navštíví, se obøadnì pozdraví, k lidovým zvykùm, krojùm a nástrojùm dovedla soubor 
zatanèí se zdejší meèový tanec a na závìr zahaleká. Jediným k vrcholùm stylizaèní i reprodukèní úrovnì. To potvrzuje ryzí, 
nástrojem, který obchùzku pokladaru provází je lyra  malé stále živý zvuk jména souboru, pøátelsky nazývaného 
trojstrunné houslièky.Vycpálkovci, to potvrzuje i nadšený ohlas tisícù divákù 

Vedle pokladarù mìsteèko obchází s lyrou i skupina tzv. a posluchaèù v Èeské republice i v desítkách zemí dnes již skoro 
„ljepich“  krásných masek. Pokladari a krásné masky se však až všech kontinentù.
do veèera nesmìjí potkat, nebo� zatímco první pøedstavují 
vojenskou družinu, krásné masky pøedstavují maskovaný lid.

Folklorní skupina z ostrova Lastovo Nejzajímavìjší èást obchùzky se dìje na místì, kam je 
z vrchu útesu vyveden konopný provaz. Figurína Turka se totiž 

Exotickým zahranièním úèastníkem 20. roèníku sejme z osla a po tøikráte se na kladce spouští z vrcholu hory. 
Festivalu masopustních tradic v obci Strání je skupina Bìhem první jízdy pod mouøenínem vybuchuje pìt bomb, pøi 
z chorvatského ostrova Lastovo. Proè právì ona? druhé bomb sedm a pøi tøetí dokonce devìt. Turek pøitom nesmí 

Jak jsem osobnì poznal, na tomto ostrovì se masopust z provazu spadnout, nebo� to by znamenalo, že pøíští rok nebude 
slaví s neobyèejnou okázalostí a tamìjší meèový tanec je pro obyvatele ostrova požehnaný. Turek je pøitom chápán jako 
v mnohém podobný našemu ve Strání. Oproti tomu našemu nìkdejší posel dobyvatelù ostrova a tak mu pokladari po každé 
je však zdejší obchùzka vystavìna jako velkolepé divadlo. jeho jízdì mávají nad hlavou šavlemi.
Popišme si alespoò ve zkratce jeho nejpodstatnìjší prvky. Po tøetím spuštìní Turka  pokladari utvoøí kolo a všichni 

Masopustní divadlo v Lastovu, mìsteèko nosí stejný pospolu, a to jich bývá i pøes osmdesát, zatanèí za zvukù lyry 
název jako ostrov, zaèíná v masopustní pondìlí, kdy se již ráno meèový tanec. Poté se prùvod znovu vydá do ulièek mìsteèka, 
družina pokladarù - což je název pro úèastníky obchùzky -  sejde aby na stejné místo pøišly krásné masky a za zvukù lyry 
ve svém spolkovém sálu. Postupnì se dostaví i „krejèí“ zatanèily svùj tanec se stuhami. I ony chodí v páru, vždy dvì 
a „sonatar“  hráè na lyru. Kolem deváté hodiny se s pøivedeným a dvì stejné.
oslem a za zvukù lyry vydávají pro „prlinu“ - zeminu Vše vrcholí veèer na námìstí u kostela. Sonátor 
z vinohradu. Po jejím pøinesení krejèí za pomoci sítì, slámy z vyvýšeného místa, s lyrou opøenou o levé koleno a za 
a zpívání vyrábí figurínu Turka, zvaného Poklad, což v pøekladu rytmického podupávání pravé paty o døevìný podstavec, 
znamená masopust. Slamìné figurínì se oblékne bílá košile pobídne pokladare na závìreèný tanec, který je opravdu 
a vesta, na hlavu se nasadí turban, namalují se jí oèi a oboèí, velkolepý. Mezitím je Poklad obvinìn a odsouzen za to, že do 
na ruky nasadí rukavièky, levá ruka se pøitiskne k tìlu pravá mìsteèka pøinesl mor a vše se pøipravuje k tomu, aby byl upálen.
vystrèí tak, aby ukazováèkem míøila k nebi. Kolem tìla se uváže Krásné maškary, které už na místo také dorazily, 
dlouhá bílá zástìra, pøes prsa køížem pøišijí dvì žluté pentle, pod se pøidružují k pokladarùm a v oèekávání ortelu nad Pokladem 
krk uváže èerný motýlek a do úst vloží cigaretu. Velká pozornost dochází k tanci ještì bujarejšímu. Z figuríny Turka se sundá 
se vìnuje botám, které figurinu Turka neseného na oslu a pak odìv, tìžké boty a zùstane jen slamìná loutka. Nabodnutá na kùl 
spouštìného po provazu vyvažují a tak se do nich pìchuje ona se zapálí a velkolepé taneèní divadlo konèí...
pøinesená hlína a to i se železem.

A co z toho všeho ve Strání uvidíme? Obchùzky i tance 
Na druhé stranì sálu se vyrábí bomby, které se omotávají pokladarù a krásných masek a pravdìpodobnì i upálení Pokladu 

konopným motouzem a které budou odpoledne pod Turkem a též i chorvatské národní tance.
vybuchovat.

A kdo by se chtìl o této slavnosti a ostrovu Lastovo 
Když je figurína Turka zhotovená, pokladare tøikrát dovìdìt více, informace získá v mých knihách (Z)povídání 

dlouze zahalekají, dávajíce tak obyvatelùm mìsteèka znamení, z cest a Cestopády, které jsou k dostání v Muzeu 
že první masopustní rituál je naplnìný.  J.A.Komenského v Uherském Brodì.

 PhDr. Pavel Popelka

Popis úèinkujících na festivalu Fašank 2007
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Straòanka opìt vánoènì koncertovala
Straòanka již popáté uspoøádala spolu s farním úøadem 

ve Strání vánoèní koncert pøi pøíležitosti ukonèení vánoèní 
doby. Letošní koncert se uskuteènil 7. ledna a kostel Povýšení 
sv. Køíže ve Strání, kde se tyto koncerty poøádají, praskal opìt 
ve švech. Vánoèní koncert Straòanky se pøes svou nedlouhou 
tradici stal velmi spoleèenskou událostí a bývá pro svùj tradiènì 
netradièní repertoár vyhledávanou kulturní událostí, na kterou 
se sjíždí milovníci kvalitní dechové hudby napø. z míst 
vzdálených i více jak 100 km od naší obce. Hosty koncertu byli 
mužský pìvecký sbor ve Strání S.E.N. (Senióøi Energijú 
Nabití), který si v tomto roce pøipomíná 5. výroèí od svého 
založení, dívèí pìvecký sbor z FS Javorina ze Strání a místní 
pìvecký sbor ze Strání Quatro.

Vaculík, statutární námìstek hejtmana Zlínského kraje Vojtìch 
Jurèík, radní Zlínského kraje Ing. Petr Hradecký a starostové 
nìkolika obcí. Koncert navštívila rovnìž delegace z družební 
rakouské obce Euratsfeld v èele se starostou obce panem 
Franzem Menkem.

Návštìva tolika významných hostù byla po skonèení 
koncertu využita i k neformálním debatám o tom, jak by se 
mohlo pomoci naší obci v rùzných oblastech. Takže jste mohli 
vidìt starostu Pavla Mimochodka, jak živì diskutuje s Jiøím 
Èunkem o dotaèních možnostech , o kus dále zase ostatní naše 
zastupitele v debatì s poslancem Ludvíkem Hovorkou 
o možnosti finanènì pokrýt provoz DPS (Chránìného bydlení), 
apod. Všichni, kteøí byli ve Strání poprvé, obdivovali náš velmi 
pìkný církevní stánek, vzhled obce, okolní krajinu 

Poøadem pak mluveným slovem již tradiènì provázeli a v neposlední øadì rovnìž bohatý a pestrý program. Velmi 
duchovní otec P. Jan Hrudík a Ondøej Benešík. kladnì byla hodnocena vysoká umìlecká úroveò všech 
V programu zaznìly mj. muzikálové a filmové melodie, svìtové úèinkujících. 
evergreeny (napø. smìs skladeb Franka Sinatry, Elvis Presley). 

Napø. Jiøí Èunek se pøiznal, že musel zastavit u ovèárny 
Na závìr koncertu je vždy divákùm dopøána možnost nechat si 

a vychutnával si ten nádherný pohled na Strání. Další 
zopakovat skladbu, která se jim nejvíce líbila. Tentokrát 

pøekvapení ho èekalo, když uvidìl náš krásný kostelík a velkou 
a upravenou obec. Ale všem pøekvapením nebyl zdaleka konec. 
Ohromil ho zcela zaplnìný kostel s nádherným interiérem. 
Poslední pøekvapení jej podle jeho slov èekalo, když zaèal 
vlastní program, kdy oèekával nìkolik málo úpornì se
snažících muzikantù. Pøi první písnièce však zùstal sedìt
 s otevøenou pusou, kterou prý zavøel až se závìrem programu.

Sluší se podìkovat všem úèinkujícím za jejich obì�, 
profesionální pøístup a skvìlou reprezentaci naší obce.

Petr Houš�

Straòanka musela zopakovat ústøední melodii ze známého filmu 
Sedm stateèných. Pozvání na koncert pøijali i vzácní hosté. 
Do Strání pøijel 1. místopøedseda vlády, ministr pro místní 
rozvoj, senátor a pøedseda KDU-ÈSL Jiøí Èunek, poslanec 
Parlamentu ÈR Ing. Ludvík Hovorka, senátor Ing. Josef 

Knihovna a Infocentrum zve všechny dìti na 

PRÁZDNINOVÉ 
POHÁDKOVÉ 
DOPOLEDNE

Kdy: 27. února 2007 v 9:30 hod.
Kde: v knihovnì na Zámeèku
Co se bude dít: promítání pohádek a možná i pøekvapení 

Jste všichni srdeènì zváni!
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V naší obci byly zajiš�ovány byty vìtšinou soukromou do harmonogramu výstavby okresu na rok 1965. Podmínka 
výstavbou  RD. sehnat mimo závazkù „Svépomoci“ dodavatele s volnou stav. 

kapacitou. Znovu pomoc pracovníkù invest. odd. PØ MS. Obecní a sklárenské byty vesmìs IV. kategorie, dnes by 
byly nazývány - Holobyty. Dvì místnosti bez soc. zaøízení Tato pomoc byla významná i pøi získávání pozemkù 
(suché záchody venku a to ještì døevìné pro 2 - 3 rodiny. od soukromníkù, což nebylo vùbec pøíjemnou záležitostí ani pro 
O sprše, vanì a splachovacím záchodu se nám mohlo jen zdát.) výbor družstva (osobní napadání atd.). Také vysoká nároènost 
Navíc tyto byty znaènì chátraly. na svépomoc. brig. hodiny mìla nepøíznivý vliv na èlenskou 

základnu a nakonec jsme zaèali na podzim r. 1964 bagrovat Víte, že pøed 44 lety to zaèalo? Co?
pouze s 11 kmenovými èleny. Stavební povolení 1. 1.1965, ale Ke konci roku 1962 se stále smìleji v naší obci zaèala 
bagrování pøedcházelo s obavy, aby se stavba domu s 12ti byt. prosazovat myšlenka družstevní bytové výstavby hlavnì 
jednotkami znova neoddálila, nebo� pøísun materiálu se stal z pupudu Moravských skláren (dále jen MS) u svých 
problémový v souvislosti s živelnou pohromou na Jižním zamìstnancù.
Slovensku  povodeò  IŽA, Dunajská Streda, kam se pøednostnì 

Nedùvìra l idí  k  družstevní  výstavbì byla  dodával z celé republiky materiál. 
až neuvìøitelná. Pøesto zaè. roku 1963 byla svolána schùze 

Finanènì problematickou situaci se øešily tzv. všech zájemcù o družst. výstavbu z øad zamìstnancù MS. Sešlo 
„vyvolané“ investice, nutné inženýrské sítì  vybudování studní, se 20 lidí. Organizátoøi byli hlavnì z vedení MS a to podnik. 
kanalizace, septiky, pøíjezd komunikace a zbudování nové øeditel p. Jaroslav Šinkmajer, vedoucí záv. p. Jan Hargaš 
elektrárny vedení vè. transformaèní stanice. Znova jednání a pøedseda ZV - ROH p. Václav Bieringer. Výsledkem rušné 
na RGV, povolení Stát. lesù k vykácení èásti lesa v Mandlovém. schùze, bylo ustanovení 6ti lidí, kteøí se aktivnì zapojí 
setkali jsme se s neobyèejnou ochotou u tìchto organizací. Tato do organizování dalších setkání a náborem do SBD. Mezitím 
vybudovaná investice slouží obèanùm celého dolního konce však došlo naopak k nezájmu 4 lidí a zbývající 16 lidí bylo 
vè. Lùèek dodnes. pozváno k dalšímu jednání, pøi kterém již došlo k seznámení 

Na podzim roku 1966 vznikla možnost adaptovat dùm s Ú.L. z 27. 5.1959 a dalšími práv. pøedpisy o družstevní 
346 - býv. Zahnova vila pro úèely zdravotnického støediska. výstavbì, panem JUDr. Bedøichem - právník podnik. øed. a také 
V družstevní výstavbì byli také nájemníci z tohoto domu a tak k závazným žádostem o èlenství v SBD zamìstnancù MS 
i nátlak z obce na dostavìní urychlené družstevní 12ti bytovky, (název byl až pozdìji). Také bylo nutno pøipravit návrhy 
k za úèelem pøestìhování nájemníkù z domu 346 do nové družst. na pøeds. a další èleny výboru SBD. Hlavnì na funkci pøedsedy 
bytovky. Dokonèení však „blokovalo“ ÚT -  topný kotel pøímo nemìl nikdo zájem, ale èas tlaèil na koneèné zvolení vedení 
v bytovce. (Byla úvaha zbudovat ústøední kotelnu pro celé družstva. 
sídlištì.). Nakonec za pomoci Stavoprojektu ve Zlínì Na ustavující schùzi 15. 5. 1963 za pøítomnosti: podn. 
a neúnavným jednáním, vysvìtlováním (i prosbami) øed. pøedseda ZV- ROH, pøedseda byt. komise  (p. Jan Tinka) 
pøedsedkynì družstva se nakonec dostalo povolení k instalaci techn. prac. PØ František Grebík, Jan Jankových, zást. banky 
ÚT vè. kotle na tuhá paliva pøímo v 12 ti bytovce. p. Omelka, právní zást. z PØ dr. Bedøich, vedoucí závodu 

Družstevníci, MS a obec mìli všichni eminentní zájem Kvìtná, tajným hlasováním zvolil výbor SBD: pøeds. Zdenka 
na urychleném dodìlání bytovky. Podešvová, místopøedseda Vlastimil Stechauer, jednatel 

Vítìzslav Tanner, èlen rev. komise: Jan Bemer, Libuše Bušová, V prvním ètvrtletí 1967 se první nájemníci zaèali 
Jarmila Šimoníková. stìhovat do nových, tehdy nejmodernìjších bytù. Dùm nebyl 

zcela hotov, dodìlávky se již provádìly brigádnicky i za cenu Po zvolení výboru sdìlil podn. øed. a právní èlenùm 
velkého úsilí, ale i nadšení všech uživatelù pìkných bytù. o vzniku družstva, zápis. do podn. rejstøíku v Brnì, o vykoupení 

stavebních pozemkù, které budou poskytnuty SBD závodem Tedy právì v tomto roce 2007 je výroèí 40 let 
MS zdarma až po projednání na MNV Strání. od kolaudace prvního družstevního domu v obci Strání. 

Zvolený výbor (hlavnì pøedseda) nemìli ani „zdání“ Když ostatní obèané vidìli, že se zakládajícím 
o nároènosti tìchto (víceménì) dobrovolných neplacených družstevníkùm dílo podaøilo a že jsou to nejmodernìjší byty té 
funkcí. V dalších mìsících zaèalo „papírování“ vè. organizaèní doby, zaèal pøíliv pøihlášek do stavebního družstva  nedùvìra 
práce, které z velké èásti nesla na svých bedrech pøedsedkynì v družstevní výstavbu byla prolomena, a v oblasti tzv. kopanic 
družstva (s velkým pochopením svého muže). Pøíprava se družstevní stavìní úspìšnì ujalo. Ještì v témže roce 1967
STANOV pøízpùsobeným se stávajícím podmínkám jako místo  se zahájila další 12 ti bytovka, ale už za zmìnu výboru, kterému 
stavby, mentalitì místních lidí a další pøíkazy a zákazy dle tehdy pøedsedal p. Absolon za velké podpory býv. výboru a zkušeností 
platných pøedpisù pro družstevnictví (stavební). Na èlenské p. Podešvové  z funkce pøedsedkynì. Stále se ještì našli 
schùzi 15. 5. 1963 byly pøedložené k žádosti (mimo jiné dokl.) „obìtavci“ i v osobì  p. Absolonové, p. Tannera a dalších, kteøí 
o zápis do podnikového rejstøíku u soudu v Brnì. Tímto aktem obìtavì pøedávali zkušenosti dalším èlenùm SBD. Dík patøí 
vlastnì vznikl Stavební bytové družstvo zamìstnancù n. p. MS všem, kteøí se realizovali a pøièinili se bez ohledu na volný èas
v obci Strání. Dále se zajiš�ovaly podpisové vzory, úèet u SBŠS,  k další výstavbì vlastnì celého sídlištì ve  Kvìtné. Nyní již 
skládání èlenských pøíspìvkù - podílù a to také za velké pomoci dlouhodobì spravuje družstevní byty SBD Panorama v UH. 
MS tzv. „Podmínìné nenávratné pùjèky“ - kde bylo Brodì. Do správy SBD Panoráma pøešlo i mnoho dalších bytù, 
rozhodujícím kriteriem - nábor skláøù, mìnil se stav èlenù, býv. obecních nebo podnikových, které pøešly prodejem 
schùze následována schùzí, rušná korespondence ujeté km do vlastnictví uživatelù a Ti jsou èleny bytového družstva.
narùstaly až s koneèným cílem zaøazení 12ti bytovky Dle autentických záznamù zpracovala Zdenka Podešvová 

Byty, byty - nejžhavìjší téma - bylo, je a bude
Pøi pøíležitosti 40. výroèí - Trocha historie o poèátcích stavebního družstevnictví nikoho nezabije
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Vše pro tenis a volný èasVše pro tenis a volný èasVše pro tenis a volný èasVše pro tenis a volný èas
Tenisové rakety, míèe, trièka, mikiny, šortky,

sportovní soupravy, sportovní obuv...

TCV 

www.strani.cz/teniscentrumvintr

POZOR

Znaèkové sportovní zboží nyní mùžete koupit i v prodejnì

TEXTIL U ZÁMEÈKU

TENIS CENTRUM VINTR

Prodejna znaèkového sportovního zboží

Sídlo provozovny: areál tenisových kurtù ve Kvìtné Prodejní doba: po-pá 15-19 hod.
Kontakt: Ing. Václav Vintr, tel: 604 961 584  So, Ne  9-12 hod.

 (mimo uvedenou dobu 
po telefonické dohodì )

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì paní Annu Macíèkovou. 
Rovnìž dìkujeme za kvìtinové dary a projevené 

soustrasti. Zvláštní podìkování patøí otci Hrudíkovi, 
MUDr. Konèitíkové a zdravotním sestrám 

p. Kubíèkové a p. Bruštíkové. 

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli rozlouèit 

a doprovodit paní Ludmilu Zetkovou. Rovnìž 
dìkujeme za projevy soustrasti a kvìtinové dary. 

Zvláštní dík patøi otci P. J. Hrudíkovi.

Podìkování
Rodina Popelková dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s panem Jindrou Popelkou a doprovodili 
ho na jeho poslední cestì. Dìkujeme všem 

za kvìtinové dary a projevy soustrasti. Zvláštní 
podìkování patøí roèníku 1971, paní doktorce 

Konèitíkové, zdravotním sestøièkám, 
firmì AG transport, Autodoprava Jan Popelka 

a otci Hrudíkovi za slova útìchy. 

Koupím rùzné staré fotografie a pohlednice.  
Tel: 572570747 mobil 605 525149.

Alena Reòáková 
pedikúra, solárium - tel: 777 017 602 

AKU - servis 
 

Provádím repase, opravy a výrobu NiCd a NiMH 
aku - baterií pro veškeré aku - náøadí, svítilny, 
vysavaèe, hraèky, domácí a telefonní techniku. 

 
KASKA Jiøí 

 

Sídlo: 
Pøedbranská 415 

688 01 Uherský Brod - areál Maršnerky 
Mobil: 608 569 674

Privát: 
Šumice 222, Tel. 572 691 144

Zmìny provozní doby Èeské pošty
od 1. února 2007

Poboèka Strání
PO - ÚT - ÈT : 8:00 - 11:00 hod. - 13:00 - 16:00 hod. 
ST - PÁ :          8:00 - 11:00 hod. - 13:00 - 16:30 hod. 

Poboèka Kvìtná
PO - PÁ :  8:00 - 11:00 hod. - 13:00 - 16:00 hod. 

Podìkování

Jménem organizátorù XV. Èesko-Slovenského silvestru 
dekuji všem kteøí se zùèastnili této nevšední akce.

Pavel Mimochodek, starosta

Inzerce

Inzerce

Inzerce



ZPRAVODAJ                     14                                            1 / 2007

Vydavatel: OÚ Strání * Redakèní rada: Bc. Antonín Bruštík, Mgr. Radek Bruštík, Bc. Ondøej Benešík, Barbora Kubíèková, Mgr. Ivana Bartoòová, 
Michaela Janovská, Marcela Schönbaumová * Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky zkrátit, pøípadnì stylisticky a jazykovì upravit *  Za vìcnou správnost odpovídá 
autor * Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí * Uzávìrka pøíštího èísla: 9. bøezna 2007.

Zpravodaj
obce Strání

Nová zahrádkáøská sezóna je pøed dveømi a my bychom Vás rádi pozvali do naší prodejny v 
Oøechové, kde si mùžete vybrat ze širokého sortimentu zahradních strojù a náøadí. 
Pro tento rok jsme rozšíøili nabídku o kompletní program péèe trávníkù WOLF-GARTEN.

Svìtoznámý japonský výrobce dvoutaktních motorových strojù, 
kterého výhradnì zastupujeme pro Èechy a Slovensko.

   Švédská design - kvalita  - jednoduchost. 5-letá záruka

Ruèní zahradní náøadí  nùžky na vìtve s teleskopickou násadou. 
Travní semena a hnojiva - obnova trávníkù.

Nejstarší výrobce motorových pil na svìte. Dolmar vždy nabízí 
nìco navíc u svých motorových pil. Máme ucelenou nabídku 
pro každého.

Profesionální køovinoøez TBC 430 PFLV za 13 900,- Kè vè. DPH.

Velká nabídka motorových sekaèek již od 5 990,- Kè s pojezdem.

10% sleva na všechny motorové pily Dolmar. Ceny již od 6 999,- Kè vè. DPH

V mìsíci bøeznu 2007 zahajujeme prodej elektrického náøadí 
Hitachi  Kress  Einhell vè. pøíslušenství

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

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

PRODEJ - SERVIS 

! Prodej pilových øetìzù Oregon a 
pøíslušenství k motorovým pilám
! Broušení pilových øetìzù  - 

zkrácení - prodložení  - opravy
! Prodej motorových olejù Castrol

PÙJÈOVNA

! Køovinoøez Tanaka TBC 430 PFLV
! Bubnová sekaèka Dakr Panter
! Provzdušòovaè trávníkù Marina
! Motorová pila Tanaka  
! Bourací kladivo Hitachi  
! Pùdní vrták Tanaka TIA 350 S
! Motorová rotaèní sekaèka Marina

„Technika k Vašim službám“„Technika k Vašim službám“


	Stránka 1
	Stránka 2
	Stránka 3
	Stránka 4
	Stránka 5
	Stránka 6
	Stránka 7
	Stránka 8
	Stránka 9
	Stránka 10
	Stránka 11
	Stránka 12
	Stránka 13
	Stránka 14

