
ZPRAVODAJ
obce Strání

Roèník XXVIII          Èíslo 2           rok 2007             cena: zdarma

Pøejeme všem spoluobèanùm pøíjemné 
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Usnesení z 2. zasedání Zastupitelstva obce Strání 
konaného dne 16. bøezna 2007

Zastupitelstvo obce vzalo na vìdomí
! zprávu o èinnosti rady obce
! zprávu o informace starosty k mikroregionu
! zprávu o pøevedení lesního hospodáøství do hlavní èinnosti obce s úèinností od 1.1.2007

Schválilo
poskytnutí fin. pøíspìvku ve výši 50.000,-Kè DTJ Kvìtná na èásteènou úhradu nákladù sportovních soutìží ve volejbale a 
florbalu
vykoupení pozemku parc.è.6536/23 o výmìøe 61 m2 od Marie Janovské, Uhliska 265, za cenu 50,-Kè/m2
vykoupení pozemku parc.è.6536/25 o výmìøe 61 m2 od Josefa Zderèíka, Zajaèí 974, za cenu 50,-Kè/m2 a zrušení vìcného 
bøemene paní Anny Zderèíkové
prodej pozemku parc.è.6224/36 a oplocené èásti pozemku parc.è.6224/2 Jiøímu Loutockému, Korytòanská 386 za cenu 30,-
Kè/m2
ponechání odmìn neuvolnìným èlenùm ZO ve stávající výši dle doporuèení rady obce
investièní zámìry obce na období 2007-2010 dle návrhu
smìrný pøedpis ve vìci zadávání veøejných zakázek malého rozsahu dle pøedloženého návrhu
pøevedení hospodáøského výsledku Základní školy Strání za rok 2006 ve výši 115.711,75 Kè do fondu rezerv
pøevedení hospodáøského výsledku Mateøské školy Strání za rok 2006 ve výši 37.274,37 Kè do fondu rezerv
pøevedení hospodáøského výsledku z hospodáøské èinnosti ve výši 408.556,05 do hlavní èinnosti obce
rozpoètové zmìny dle návrhu
nákup dvou osobních vozidel v celkové hodnotì do 800 tisíc korun formou splátek (leasing nebo úvìr dle nejvýhodnìjší 
nabídky)
èlenství obce v regionu Slovácko a èlenství v mikroregionu Bílé Karpaty

Neschválilo
! prodej pozemku parc.è.6224/136 manželùm Kolajovým a Hupkovým, Drahy III 946
! prodej èásti pozemku parc.è.610/7 o výmìøe cca 2000 m2 panu Ing.Vintrovi, Lùèky 1080

Doporuèilo
! radì obce projednat dlouhodobý pronájem èásti pozemku parc.è.610/7 o výmìøe cca 2000 m2 panu ing.Vintrovi, Lùèky 1080 k 

výstavbì tenisových kurtù

Uložilo
! starostovi vyvolat jednání s Policií ÈR ve vìci zachování služebny policie v obci po    vstupu ÈR do Shengenského prostoru
! starostovi zajistit modernizaci internetových stránek obce

Revokovalo
! usnesení ZO è. 21ze dne 13.10.2006 v bodì 2/r

Odložilo
! rozhodnutí ve vìci financování provozu Chránìného bydlení Strání na další zasedání ZO

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

!

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Jakub Petr Mikláš, Jakub 

Bachan, Erik Popelka

Navždy nás opustili
Jozef Tóth, Vladimír Kouøil, 

Josef Popelka, Ludmila Bahulová, Martin Janovský, 
Kateøina Halodová, Kateøina Miklášová, Josef Vintr, 
Vlastimil Jiøíèek

Podìkování

Dìkujeme Divadelnímu souboru Karla Högera 
za divadelní pøedstavení dramatu Gorali, které se hrálo 
v tìchto dnech v KZ Dvorana. I v této oblasti se projevila 
obìtavost všech ochotníkù a hlavnì pana Stanislava 
Popelky (režiséra) udìlat ve stísnìných podmínkách 
krásné a nároèné pøedstavení. Potìšitelný je i zájem mladé 
generace, která se tomuto žánru vìnuje.

Antonín Zámeèník, místostarosta
Pavel Mimochodek, starosta
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Zprávy z obce

Investice v obci Výsledky mìøení rychlosti vozidel
za mìsíc únor 2007 v naší obci

Sesuv pùdy a oprava mostu
Obcí projelo  62 674 vozidel (36268 pøi vjezdu a 26 406 Byla zahájena další etapa opravy mostu a sesuvu pùdy 

pøi výjezdu)v lokalitì Dolina. Byla provedena drenáž a odvodnìní 
zasaženého území. Starý most je zrušen a zaèíná stavba nového. 

241 vozidel jelo rychlostí nad 20 km v hod.
Z tìchto dùvodù upozoròujeme obèany, že do lokality 575 vozidel jelo rychlostí nad 30 km v hod.

Losky je nutno jezdit pøes Uhliska. 1300 vozidel jelo rychlostí nad 40 km v hod.
Stavba bude probíhat do konce kvìtna. Stavbu provádí 13490 vozidel jelo rychlostí nad 50 km v hod.

firma VHS plus Veselí na Moravou. 9198 vozidel jelo rychlostí nad 60 km v hod.
19220 vozidel jelo rychlostí nad 70 km v hod.
12065 vozidel jelo rychlostí nad 80 km v hod.Rekultivace skládky v Jahodné
4535 vozidel jelo rychlostí nad 90 km v hod.Druhá èást rekultivace skládky zaène v mìsíci dubnu. 
1516 vozidel jelo rychlostí nad 100 km v hod.Bude obnoven otevøený pøíkop od silnice III. tø.  a opraven 
534 vozidel jelo rychlostí vyšší než 120 km v hod.pøíkop z lomového kamene na patì skládky smìrem k lesu. 

Stavbu provádí MSO Kyjov.

Srovnání mìsícù od listopadu 2006 do ledna 2007
Oprava Zámeèku

! listopad 2006 - obcí projelo 88085 vozidel 
Zaèátkem bøezna byla dokonèena druhá etapa (51217 pøi vjezdu a 36868 pøi výjezdu) 

rekonstrukce Zámeèku. V souèasné dobì probíhá na státních 
! prosinec 2006- obcí projelo 98125 vozidel 

orgánech jednání o pøerozdìlení finanèních prostøedkù, které (56359 pøi vjezdu a 41766 pøi výjezdu)
získala DTJ Kvìtná od Parlamentu PS ÈR na rekonstrukci 

! leden 2007 - obcí projelo 97931 vozidel 
koupalištì ve výši 15 mil. Kè. Po projednání na výboru DTJ (56022 pøi vjezdu a 41909 pøi výjezdu)
by na rekonstrukci koupalištì bylo pøidìleno 10 mil. Kè 

Poèet neukáznìných øidièù stále pøevyšuje poèet tìch, a na rekonstrukci Zámeèku 5 mil. Kè. V pøípadì souhlasu 
kteøí pøedepsanou rychlost dodržují.státních orgánù by následovala III etapa rekonstrukce, která by 

mìla být zamìøena na práce v suterénu a v I. patøe vèetnì Antonín Zámeèník, místostarosta
vybavení interiéru ve staré èásti objektu (mimo pokojù nad 
sálem). 

Po dokonèení oprav by mohlo dojít k otevøení Zámeèku Další zprávy
tak, aby už další práce, tj. pøístavba ubytovací èásti, neovlivnily 
chod  tohoto zaøízení. ! Zastupitelstvo Zlínského kraje schválilo dotaci ve výši 

Chtìl bych touto cestou podìkovat výboru DTJ Kvìtná 74.000,- Kè pro hasièe ve Strání na vyrozumívací 
zejména Ing. Danielovi Sedleckému za vstøícný pøístup dálkovou technologii a varovného systému.
a pochopení této výjimeèné situace a schválení pøerozdìlení ! Rada Zlínského kraje schválila dotaci na 20. roèník 
finanèních prostøedkù na III. etapu rekonstrukce Zámeèku. Festivalu masopustních tradic ,,Fašank 2007“ ve Strání 

ve výši 80.000 Kè.

! Zlínský kraj pøedkládá výzvu na poskytnutí úèelové Rekonstrukce koupalištì
neinvestièní dotace z rozpoètu Zlínského kraje pro Koupalištì ve Kvìtné nebude v letošním roce otevøené 
zaèínající vèelaøe. Vìková hranice pro žadatele z dùvodu rekonstrukce, na které se podaøilo DTJ Kvìtná získat 
o podporu je 18 - 50 let. Bližší informace najdete finanèní prostøedky. Práce budou zahájeny po splnìní všech 
na , Ing. Zdenìk Chvátal podmínek (výbìrové øízení atd.) Bližší a podrobnìjší rozsah 
- tel 577 043 354. Formuláø žádosti také v infocentru provádìných prací bude zveøejnìn v dalším èísle zpravodaje. 
na Zámeèku.Pozn.: Koupalištì bylo DTJ Kvìtná pronajato od Obce 

! Touto cestou dìkuji všem, kteøí se jakýmkoliv zpùsobem Strání na dobu 20 let.
podíleli na letošním 20. roèníku Festivalu masopustních 
tradic ,,Fašank 2007“ v naší obci. 

Podìkování vyjádøili také všichni hosté, kteøí se festivalu 
zúèastnili a byli touto akcí nadšeni.

! Dík patøí také všem sponzorùm a všem, kteøí pøišli tyto 
kulturní akce podpoøit.

! Podnìty a dotazy, které se týkají naší obce, mùžete zasílat 
na adresy:podatelna.strani@ub.cz (odkaz na našich 
webových stránkách, E-podatelna) nebo 

Pavel Mimochodek, starosta

www.kr-zlinsky.cz

obec@strani.cz

ZMÌNA PROVOZNÍ DOBY 
SBÌRNÉHO DVORA OD 1. 4. 2007!

ÚTERÝ:      13:00 - 15:00 hod.

ÈTVRTEK:  13:00 - 15:00 hod.

SOBOTA  :        8:00 - 13:00 hod.
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Zámìry zastupitelstva obce pro volební období 2006 - 2010
Zastupitelstvo obce (ZO) Strání na svém 2. zasedání, 17) Rozšíøení starého høbitova - po domluvì s majiteli 

kromì jiného projednalo také investièní zámìry, které podle okolních pozemkù
finanèních možností chce realizovat. Tomuto projednání 18) Odpoèivadlo Hrabina - pod køižovatkou na Korytnou 
pøedcházelo výjezdní zasedání ZO, které se konalo 28.12.2006 s výhledem na Javoøinu a Lopeník
(úèast 8 èlenù), aby se zejména noví èlenové ZO Strání 19) Obnova zastávek ÈSAD - výmìna èekáren, nová 
seznámily jednak s majetkem obce, ale také s problémy, které zastávka u Popelkù s chodníkem k Rybníèku a chodník 
souvisí s jeho provozem. Tyto zámìry jsou také pøehledem toho u silnice 1/54
co naši obec tíží a jak tyto problémy pøednostnì øešit. 20) Informaèní systém v obci

21) Rekonstrukce kabin a technického zázemí 
1) Rekonstrukce ÈOV (èistírny odpadních vod) - havarijní na fotbalovém høišti: (nadstavba  s možností ubytování,  

stav klubovna, bufet, sauna atd.)
2) Dokonèení rekonstrukce Zámeèku - podle možností 22) Zastøešení a rekonstrukce budovy è.p. 168 (pošta 

i s pøístavbou ubytovací èásti Kvìtná)
3) Rekonstrukce úpravny vody a 4 zrychlovacích stanic: 23) Øešit havarijní stav bytových domù è.p. 69 - Tøicátek 

po rekonstrukci možnost využití objektu UV (90 %) a è.p. 188 - Dolní Dvùr ve Kvìtné
k volnoèasovým aktivitám (krytý bazén, sauna, dìtské 24) Obnova veøejné zelenì v obci
koutky atd.) 

25) Rekonstrukce veøejného osvìtlení  podél silnice 1/54 
4) Nám. Em. Zahna - ve spolupráci s majitelem pozemku (v celém úseku), v ul. Bøezovská, Podsedky a Rybníèek, 

(prostor u mor. skláren) úprava prostranství Na Kopci a Pod Kopcem, U Školy a èást Obecnic, 
5) Základní škola Strání - výmìna oken, rekonstrukce Sv. Cyrila a Metodìje, Trávníky, Mlýnky, Nová Hora, 

elektro, rekonstrukce soc. zaøízení, pøestavba tìlocvièny Korytòanská, P. J. Novotného atd.
(fasáda vè. zateplení) 26) Opravy polních a lesních komunikací - Strešenky, 

6) Víceúèelové høištì za Základní školou - dokonèení Losky, Jahodná a Zelnice, Oøechová k vodojemu,       
- III. etapa Mechnáèky k lyžaøskému vleku Štrbáò aj. Lesní cesty 

7) Rekonstrukce místních komunikace - Nová Hora, (lesy v majetku obce ) za rybníkem a Dùbravy
U Klaneènice - vèetnì nového mostu, Dolina, 27) Dokonèení rekultivace skládky Jahodná a vybudování 
Mechnáèky,  Mlýnky, J.A.Komenského, u ZŠ Strání, skládky výkopové zeminy.
Drahy III, Zajeèí, za KD Kvìtná, U Sv. Jána, Sídlištì 28) Materiální a finanèní pomoc pøi opravì kostela Povýšení 
Kvìtná, podíl na opravì silnice III. tø. ul.Bøezovská sv. Køíže

8a) Vybudování záchytných poldrù a odklonu toku lokality 28) Dvorana - výmìna oken, rekonstrukce vnitøního 
Jahodná, Drahy, Obecnice, Dolina (Vrchová), Nová interiéru, pùdní úpravy, nový nábytek (stoly, židle aj.)
Hora, Pod Novou horou

29) Vybudování víceúèelové haly
8b) Protipovodní opatøení - vybudování otevø. pøíkopu  

Záhumenice - vedle Santry; Mechnáèky - nad ul. J.A.Ko-
Pozn.: Rekonstrukce koupalištì - pronajato DTJ Kvìtná menského; Oøechová u bytovky (koupalištì)

(informace na dalším místì zpravodaje).9a) Bytovka v ul. Oøechová (bývalá svobodárka) - výstavba 
7 bytù 

Tento pøehled nezahrnuje bìžnou údržbu a provoz všech 9b) Výmìna døevìných prvkù v è.p. 795 Sídlištì Kvìtná 
zaøízení v majetku obce, jakož i podporu rozvoje kultury (vchodové dveøe, balkony,) v. è.p. 318 Kvìtná (výmìna 
a sportu.oken, vstupních dveøí, oprava fasády)

Antonín Zámeèník, místostarosta10) Rekonstrukce budovy Obecního úøadu 

11) Rekonstrukce budovy - Mateøské školy Strání - nutná 
výmìna støešní krytiny, okna, topení, fasáda aj.                                            
- Mateøské školy Kvìtná - výmìna oken a vstupních dveøí 

12) Lokalita pro výstavbu rodinných domkù Nová Hora - 
Kvìtná - vybudování infrastruktury - (vodovod, plyn, 
kanalizace, elektro rozvody, telefon,komunikace)

13) Oprava kulturní památky - dùm vedle Štrbákovce

14) Dìtské høištì - vybudování u byt. domu 318 a v ulici 
Rybníèek

15) Cyklostezky - (Nová hora, Pod Novou horou  napojení 
na SR, Uhliska - rybník Žabka);

- sjednocení s Východním Slováckem a Ostrožskem

16) Chodníky- chodník ul. Slavkovská od cedule Strání 
po køižovatku a od statku ke škole po levé stranì - vèetnì 
lávky u mostu, U Sv. Jána ve Kvìtné, v ul. Bøezovská                          
a ul. u Hlavní. Obrubníky kolem silnice 1/54 v místech 
,kde nejsou

cimbálová muzika Strýci zve na 

Velikonoèní košt vínaVelikonoèní košt vína
kdy: nedìle 8. dubna 2007 v 17.00 hod.

kde: Dvorana ve Strání 

vstupné: 50,- Kè (koštovaèka na víno v cenì)

Obèerstvení zajištìno. 

Jste srdeènì zváni!
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EGP INVEST spol. s r. o. Uh. Brod, Slovácké strojírny a. s. , Pøípravy na tyto kulturní akce velkého významu pro naši 
S T R A B A G  a .  s . ,  V. S . B . P.  A n t o n í n  B r u š t í k ,  obec zaèaly pro organizátory již na sklonku minulého roku. 
MSO servis s.r.o, Rumpold UHB s. r. o., VHS plus Veselí nad Velkým zklamáním pro všechny byl 9. leden 2007, kdy vznikl 
Moravou s. r. o.,  SITEL spol. s r. o.požár Kulturního domu ve Kvìtné, kde se témìø všechny 

naplánované akce mìly konat. Tato smutná událost nás ale Dìkuji také Moravským sklárnám Kvìtná, øediteli   
neodradila a díky velkému pochopení øeditelky ZŠ Strání Tesaøovi a majiteli p. Šedivému, za sponzorské vìcné dary 
p. Michalèíkové se ještì tentýž den zaèali organizovat ve formì dárkových kazet se sklem. Firmì HOBOSS spol. s r. o. 
a zajiš�ovat potøebné vìci pro konání plesù a fašankového p. Slezákovi a spol. za vìcné dary ve formì dárkových kazet se 
festivalu v prostorách tìlocvièny a školní jídelny. Pomoc jsme skle
našli napø. u TJ Nivnice, která nám na plesy zapùjèila 500 ks 
židlí a 140 ks stolù, ale také u sousedních obcí Slavkov a Horní 
Nìmèí, které nám bezplatnì zapùjèily stoly a židle na fašankový D ì k u j i  
festival. Klub kultury v Uherském Hradišti nám rovnìž t a k é  r a d ì  
bezplatnì zapùjèil pøenosné pódium, jak na plesy, tak Zlínského kraje 
na festival. Tomu všemu ale pøedcházela pøedevším obìtavost v  è e l e  s  
samotných organizátorù plesù, pøedevším FS Javorina, který h e j t m a n e m  
zajiš�oval krojový ples, SRPDŠ a kolektivu pedagogù, kteøí p .  L i b o r e m  
pøipravovali rodièovský ples s vystoupením žákù 9. tøíd. Také L u k á š e m  z a  
fašankového výboru, který pøipravoval nároèný 20. roèník finanèní pomoc 
festivalu Fašank 2007. Obav z neúspìchu bylo hned nìkolik, p r o  t e n t o  
od špatné zvukové akustiky, neúèasti návštìvníkù z dùvodu festival a také 
neznámých prostor pro kulturní vystoupení nebo znehodnocení Min i s te r s tvu  
školního vybavení a zaøízení. k u l t u r y  z a  

Tyto obavy se ale naštìstí nenaplnily. Vysoká f i n a n è n í  
návštìvnost obou plesù a fašankového festivalu po všechny dny, pøíspìvek.
udìlala organizátorùm velkou radost a ohlasy jak z naší obce tak Závìrem 
zvenèí to jenom potvrdily. bych rád podì-

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli koval všem spoluobèanùm za podporu, kterou jste vyjádøili 
na pøípravì a prùbìhu tìchto kulturních akcí, pøedevším vedení svou úèastí na tìchto akcích. Na páteèním festivalovém 
ZŠ Strání paní øeditelce Michalèíkové, zástupci øeditelky panu programu zaznìla pìkná vìta: ,,Stejnì na Straòanskej zemi je 
Mazáníkovi, celému pedagogickému sboru, vedení školní nejúrodnìjší kultura“ .
kuchynì a kuchaøkám, školníkovi a uklizeèkám za ochotu Pøál bych si, aby nám tato pospolitost jaká je v této oblasti 
a vstøícný pøístup k pøípravì a prùbìhu tìchto kulturních akcí vydržela co nejdéle. Ještì jednou všem dìkuji.
v prostorách ZŠ Strání.

Dìkuji také FS Javorina a všem, kteøí zajiš�ovali 
a úèinkovali na krojovém plese.

Dìkuji také SRPDŠ za zajištìní Rodièovského plesu 
a uèitelkám, které pøipravily se žáky 9. tøíd krásné vystoupení. 

Dìkuji všem, kteøí se podíleli na pøípravì a prùbìhu 
20. roèníku festivalu masopustních tradic, zejména Muzeu 
J. A. Komenského v Uh. Brodì p. øediteli PhDr. Popelkovi, OS 
SPOKOS, FS Javorina a Javorinka, CM Strýci a Huslièky, 
mužskému sboru SEN, Divadelnímu souboru a místním 
skupinám fašanèárù.

Dìkuji MŠ Strání paní øeditelce Starobové a paní 
Janovské za trvalou pøípravu našich dìtí k místní kultuøe a 
kuchaøkám za zhotovení koblih a buchet na tento festival. 

Dìkuji také našim hasièùm v èele s velitelem Antonínem 
Zámeèníkem za organizaèní zajištìní sobotního dne a zabijaèky 
na Zámeèku.

Dìkuji také pracovníkùm MH s. r. o. za obìtavý pøístup 
pøi zajištìní technického vybavení pro tyto kulturní akce 
a pracovníkùm obecního úøadu a knihovny za pomoc a 
spolupráci a propagaci festivalu. 

Dìkuji také všem, kteøí se dále jakýmkoliv zpùsobem 
podíleli na pøípravì a prùbìhu tohoto festivalu.

Dìkuji všem sponzorùm, kteøí finanènì pøispìli na tento 
festival: Generali pojiš�ovna a. s., Stavby Boršice s. r. o., 

m. Firmì Santra s. r. o. za odvoz vypùjèených židlí a stolù do 
okolních obcí v nedìli. Èeskému rozhlasu Brno za mediální 
propagaci tohoto festivalu.

Antonín Zámeèník, místostarosta

Ohlédnutí za plesy 
a 20. roèníkem festivalu masopustních tradic ,,Fašank 2007“

Návštìva prezidenta ÈR
ve Zlínském kraji

Prezident p. Václav Klaus navštívil ve dnech 13. - 15. 
bøezna 2007 Zlínský kraj.

Pøi této pøíležitosti jsem se s panem prezidentem a jeho 
manželkou, na pozvání hejtmana Zlínského kraje p. Libora 
Lukáše, zúèastnil slavnostního obìda ve Velkých Karlovicích. 
Pan prezident se živì zajímal o problémy, ale i rozvoj, zejména v 
oblasti cestovního ruchu, na Èeskoslovenské hranici. Pøi této 
pøíležitosti jsem pøedal panu prezidentovi kazetu broušeného 
skla s obecním znakem a vìnováním od obèanù obce Strání.

Podìkování
Dìkuji touto cestou majitelùm Moravských skláren 

zejména p. F. Šedivému, panu øediteli MS J. Tesaøovi, všem 
pracovníkùm od návrháøe, skláøe, brusièe a balírnu, kteøí se na 
tomto daru podíleli, za rychlou a kvalitnì provedenou práci. Pan 
prezident vyslovil obdiv a uznání všem skláøùm a vroucné 
podìkování.

Ještì jednou všem dìkuji.
Antonín Zámeèník, místostarosta
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Pìkný dárek, a to nejen Josefùm, ale hlavnì nám, 
divadelním pøíznivcùm, pøipravili na jeden bøeznový víkend 
èlenové Divadelního souboru Karla Hõgera. Pan Stanislav 
Popelka se ujal režie dalšího z es, a sice, dramatické hry z pera 
Františka Sokola Tùmy Gorali.

My publikum jsme byli poslední roky zvyklí pøedevším 
na veselohry s dobrým koncem, tentokráte nám však ochotníci 
nabídli pøíbìh, který konèí tragédií.

Dìj, jenž se odehrává v minulém století, je protkán 
syrovou touhou po majetku a penìzích. V mnohém nám 
pøipomíná souèasnou realitu a zároveò ukazuje, že tyto 
„hodnoty“ hrály a dodnes hrají v životì nìkterých lidí „prim“. 
Pøestože je Gorali drama, mohli jsme se zde setkat i s humorným 
projevem v podání Medy (Lenka Reòáková) a Terezy (Anièka 
Zetková).

Samozøejmostí však je, že skvìlí byli ve svých rolích 
všichni. A není divu. Vždy� se zde znovu sešla samá herecká 
elita.

Pøíjemným zpestøením byl zpìv a tanec èlenù Javoriny.

Dík tedy patøí všem, kteøí se nám postarali o krásný 
kulturní zážitek. Snad tedy za rok na shledanou a Vy Páni herci 
opìt „zlomte vaz“. 

Lenka Koláøová

Gorali

Dne 25. 3. 2007 probìhlo v uherskohradiš�ské Redutì 
slavnostní pøedání šekù z kulturního grantu Nadace Dìti-
kultura-sport. Potìšující zprávou je to, že pìt kulturních spolkù 
z naší obce získalo celkovì 75.000 Kè. Jmenovitì FS Javorina 
20.000 Kè; CM Strýci, DH Javorinka, Sacchie Phantes 
po 15.000 Kè a divadelní soubor K. Högera 10.000 Kè. Vìtšina 
tìchto projektù byla zamìøena na krojové vybavení výše 
uvedených kulturních složek. Zvláštní podìkování patøí 
O.S. SPOKOS, místostarostovi Antonínu Zámeèníkovi 
a Michaele Janovské, kteøí se na uvedených projektech podíleli.

Už od roku 2000, kdy vznikla tato nadace, se rozdìlilo 
mezi rùzné organizace a spolky pùsobících na Hradiš�sku, 
Zlínsku, Vsetínsku a Rožnovsku již pøes 88 miliónù korun. 
Letos se pøihlásilo do kulturního grantu kolem 145 žadatelù, 
z nichž bylo vyhovìno asi 95 š�astlivcùm z øad organizací. 
O projekty mohou uchazeèi žádat v tìchto grantech: kulturním, 
sportovním, školském, zdravotním a církevním. Více se mùžete 
dovìdìt na internetových stránkách  

Doufejme, že nejenom tyto peníze, ale stálý zájem 
o kulturu pøispìjí k dobré reprezentaci naší obce za hranicemi 
našeho regionu.

Mgr. Radek Bruštík

www.nadacedks.cz.

Finanèní podpora
 pro kulturní spolky v obci

Naprostý pøevrat v sociální oblasti pøináší nový zákon vyžadují a pro které byly tyto domy zaøízeny.
o sociálních službách, který vstoupil v platnost 1. ledna 2007. V naší obci je provozováno taky jedno z tìchto zaøízení 
Jeho cílem je zvýšení kvality a úrovnì peèovatelských služeb. a to Chránìné bydlení s celkovým poètem 35 klientù. Noví 
Poskytovatelùm stanovuje zbrusu nové povinnosti. Ti potøebují klienti budou pøijímáni dle nových podmínek v souladu 
ke své èinnosti takzvané oprávnìní neboli registraci a své služby se zákonem o sociálních službách. Po dohodì zájemce o službu 
musí realizovat v souladu se standarty kvality. Budou podléhat a poskytovatele bude uzavøena smlouva, ve které bude 
kontrolám, které bude provádìt krajský úøad, tedy orgán jenž specifikován rozsah poskytované péèe èi období jejího 
registrace vydává. poskytování a hlavnì výše úhrady za ubytování a stravu. 

Nový zákon o sociálních službách zpùsobil taky nejistotu Do našeho zaøízení mohou být pøijímáni pouze lidé, kteøí 
klientù v domovech dùchodcù. Ti mají obavy, že budou sociální služby potøebují a to z dùvodu špatného zdravotního 
vyhozeni èi budou za pobyt platit neúmìrné sumy penìz. stavu, handicapu nebo stáøí a byl jim pøiznán pøíspìvek na péèi, 
Maximální èástky, které mùže poskytovatel po uživateli kterým budou hradit tyto služby.
požadovat, jsou stanoveny vyhláškou. Podmínkou je, že po Stávající klienti, kteøí v našem domì žijí, budou platit 
zaplacení úhrady za ubytování a stravu musí klientovi zùstat postupnì za služby, které budou od nás požadovat. Na závìr 
minimálnì 15% z jeho pøíjmu. Pøíspìvek na péèi, jenž je mu pøeji nám všem hodnì sil k pøekonání nároèného období, které 
pøiznán dle stupnì závislosti, pak u pobytových služeb náleží nám pøináší nový zákon o sociálních službách. Vìøte, že pro 
v plné výši  tomu zaøízení, jehož péèi klient využívá. poskytovatele je toto období mnohem tìžší.
Pøedpokládá se, že v pobytových zaøízení žijí lidé, kteøí péèi 

Sociální služby zažívají zásadní pøevrat

Mirka Havlíková
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reprezentovat za 2. roèník: Adam Bruštík a Dana Zápis do prvních tøíd
Havlíková, za 3. roèník: Jitka Matejíková a Jakub Štajner 

Slavnostní uvítání dìtí a jejich rodièù probìhlo a za 4. roèník: Veronika Èankyová a Alena Hrbáková. 
ve vestibulu školy 12. února 2007.  Zápis probíhal Vítìzùm gratulujeme a stávajícím soutìžícím držíme 
na nìkolika místech naší školy. V jídelnì hovoøila s rodièi   palce!
Mgr. Hnátková z Pedagogicko-psychologické porady Mgr. Alena Žïárská
Uherský Brod.

V pøízemních uèebnách se pak dìtem vìnovaly naše paní 
Recitaèní soutìžuèitelky. Každé dítì bylo za své snažení odmìnìno  dáreèkem. 

Zápisu se zúèastnilo 36 dìtí. Rodièe jednoho z nich V úterý 6.3.2007 probìhlo v místní ZŠ školní kolo 
požádali o odklad a ostatní obdrželi rozhodnutí o pøijetí dìtských recitátorù. Soutìže se zúèastnili vítìzové tøídních 
k základnímu vzdìlávání. Lze tedy konstatovat , že ve školním kol I. stupnì. Po nesnadném rozhodování poroty získali z 24 
roce 2006/2007  budou dvì první tøídy. soutìžících umístìní tito žáci:

Tito prvòáèci budou historicky prvními prvòáèky,  které 0. kategorie (1. tøídy): 
budeme pøipravovat do života podle školního vzdìlávacího 1. místo  Václav Popelka (1.B)
programu základní školy Strání. Bude to pochopitelnì premiéra 2. místo  Markéta Jachníková (1.A)
i pro nás, jejich  pedagogické pracovníky. 3. místo  Anna Grebíková (1.B)

1. kategorie (2. a 3. tøídy):Podìkování
1. místo  Iveta Adámková (2.A)
2. místo  Adam Bruštík (2.A)Dìkujeme panu Petru Šupákovi, Pod Kopcem 325, 
3. místo  Marian Flekaè (2.A)za sponzorský dar 10.000,-Kè. 

Po vzájemné dohodì bude z tìchto penìz  2. kategorie (4. a 5. tøídy):    
profinancována jedna z branek pro malou kopanou na 1. místo  Lucie Grebíková (5.B)
multifunkèní høištì. 2. místo  Martina Bruštíková (5.A)

3. místo  Žaneta Zámeèníková (4.A)

Co pøipravujeme?

! 6.dubna  probìhne v Praze na novomìstské radnici 
slavnostní ukonèení dvouletého projektu Krajina 
za školou, jehož výsledkem je v pøípadì naší školy vznik 
výukového programu Intravilán obce Strání. 
O podrobnostech se mùžete doèíst v èasopise RESPEKT, 
který vyjde 5. 4. Za pøítomnosti zástupcù ministerstva 
školství probìhne výstava a prezentace všech 
zúèastnìných škol a také køest spoleèné publikace. 
Pochopitelnì Vás o této události budeme podrobnì 
informovat v pøíštím Zpravodaji.

! Ke Dni Zemì pøipravujeme projektový týden. Jeho 
souèástí bude i sbìr papíru. O konkrétním datu 
a hodinách budete informováni hlášením v místním 
rozhlase. 

! I letos  pøipravujeme Akademii ke Dni matek. Tato akce 
se uskuteèní v nedìli 13. kvìtna, v tìlocviènì naší školy. 

Všichni vítìzové postoupili do okrskového kola, které Bližší informace najdete na plakátech.
probìhlo 7. 3. 2007 v Uherském Brodì. V èetné konkurenci Mgr. Irena Michalèíková
zaujala porotu svým projevem Lucie Grebíková (5. B), která 
ve své kategorii získala 3. místo.

SUDOKU  poèty, které letí…
Mgr. Alena Žïárská

Proè nezmìøit síly tøeba v „sudoku“? A tak se sešlo pøed 
jarními prázdninami 23 dìtí 2.  5. tøíd a vyluštily si :  Výuka plavání

1. místo: Antonín Bruštík (5.B) Když jsem skonèil první tøídu, tìšil jsem se na plavání!!!
2. místo: David Krasnec (5.A) Ve druhé tøídì jsem byl v Delfínu spokojen, ale nemohl 
3. místo: Veronika Èankyová (4.B) jsem se smíøit s druhým družstvem. Jednou se konal závod 

v plavání. Byl jsem první z šesti žákù, ale nebyl jsem prvníVýherci si kromì diplomù odnesli také knížky se sudoku. 
ze 2. A. Zato Erik Popelka, Dalibor Popelka a Jiøí Krenek. Plavat Pro žáky II. stupnì je školní kolo pøipraveno na 20. a 23. bøezna 
jsme jezdili každý pátek.2007. 

Jsem rád!!!V Uherském Hradišti 4.4.2007 probìhne stejnojmenná 
Adam Bruštík, 2. Asoutìž urèená pouze žákùm 2. - 4. tøíd. Naši školu budou 

Zprávièky ze školy
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Olympiáda z anglického jazyka Lyžaøský kurz 7. tøíd

Zkušenosti jsou ta nejlepší škola… Lyžování
Pro nynìjší život jsou naprosto nezbytné i znalosti cizích My co rádi lyžujeme, my jsme správná parta,

jazykù.A my jsme díky olympiádì z angliètiny dostaly možnost rádi se i pobavíme a je s námi sranda.
vyzkoušet si, co od nás v této oblasti budou v budoucnu Sem tam se i vyklopíme a jedeme po øiti,
oèekávat ,,naše“ støední školy. ale zas se rychle zvednem, i když trochu nabití.

Nuž, co se dá ale dìlat, pøece žádnou aféru.Díky výhøe ve školním kole jsme se zúèastnily dne 10.2. 
Veèer si pak posedíme u veèeøe v teplíèku,a pak také 21.2.2007 okresních kol olympiád v Uh. Hradišti.

všemu se jen zasmìjeme a jdeme spát za chvilièku.   Byly jsme nervózní, avšak nervozita nás pøešla už pøi 
Do rána zas naèerpáme plno nových sil,pøíjezdu na místo, kde jsme vidìly spoustu stejnì vydìšených 

a� my mùžem snìhem brázdit,tváøí. Následovala písemná èást. Po ní jsme šly na obìd 
až se mùžou všichni zbláznit.do nedaleké restaurace. Skvìle jsme se bavily a naprosto bez 

nervozity jsme se vracely na místo konání olympiády, kde 
následovala druhá èást - ústní zkoušení. Tak to je vítìzná báseò naší spolužaèky Aleny 

Kadlèkové, jež vznikla na lyžaøském výcvikovém kurzu,    Pro ústní zkoušení byla velkým pøínosem úèast rodilé 
Anglièanky v komisi, která s námi anglicky konverzovala.   kterého jsme se zúèastnili my, žáci sedmých tøíd, ve dnech 

17. - 24. února 2007. Paní uèitelka Iveta Popelková  Gibalová nás výbornì 
pøipravila, takže má zásluhu na tom, jak dobøe jsme se umístily. Místo pobytu - hotel Labyrint nacházející se 

v atraktivním horském prostøedí moravskoslezských Beskyd    Po skonèení jsme odjíždìly domù jak s dobrým 
u obce Horní Beèva - se nám moc líbilo. Snìhu bylo pocitem, tak hlavnì se zkušenostmi, které, jak už bylo psáno, 
až pøekvapivì dost a vìtšina z nás se už na lyžování tìšila. jsou tou nejlepší školou.

Krátce po pøíjezdu nás uèitelé rozdìlili do ètyø    Jen díky atmosféøe nejen pøi cestì do Uherského 
až osmilùžkových pokojù. Pøed obìdem zbylo trochu èasu, tak Hradištì, ale vlastnì po celý den, jsme se mimo uèení také 

bavily. A za to vdìèíme p. uè. Ivetì Popelkové - Gibalové jsme se stihli vybalit a v rychlosti navštívit i pokoje ostatních. 
a jejímu manželu Petru Popelkovi, kteøí nás svými historkami Ještì téhož dne nás seøadili naši uèitelé - instruktoøi do družstev. 

První skupinu tvoøili ti nejzdatnìjší a nejlepší lyžaøi. Ve druhém a humorem drželi od nervozity hodnì daleko.
družstvu se soustøedili ti ménì zdatní, tøetí skupina - slabí lyžaøi    Kdysi nìkdo øekl:,,Cizí jazyky  brána do svìta.“ A my 
a ve ètvrtém družstvu byli spolužáci, kteøí se moc dlouho jsme tímto k té bránì do svìta zase o kousek blíž…

00na lyžích neudrželi. Každé ráno v 7  hodin nás budil svým Iveta Beòová a Klára Pavlušová, 8. A
zpìvem doprovázeným kytarou p. uè. Mazánik. A pøesnì! Proto 
nás nikdy neminula ranní rozcvièka. Ale i pøesto se obèas stalo, Úspìchy naší školy:
že se nìkdo ,,zašil'' a rozcvièce se vyhnul. Pøed osmou hodinou 
uèitelé procházeli našimi pokoji a kontrolovali poøádek, èistotu Olympiáda èeského jazyka
a pøidìlovali body.- Marie Pavlušová: 1. místo v okresní soutìži

Dopolední výcvik jsme zahájili nástupem pøed hotelem a - Monika Feilerová: úspìšná øešitelka.
pak hurá na svah. Lyžování nás moc bavilo. Poèasí nám pøálo 
celý týden, pouze jednou chvilku pršelo, ale ani mokrý sníh nás Okresní kolo dìjepisné olympiády
od lyžování neodradil.- Monika Žajglová, Lenka Popelková: 10. místo.

00 Je 20 hodin. Zaèíná veèerka. Hrajeme hry, zpíváme, 
Okresní kolo zemìpisné olympiády dobøe se bavíme, vzpomínáme na celodenní zážitky. Kdo mìl 
- Zetková Lucie: 6. místo; Fišer Michal: 11. místo málo pohybu za celý den, jde se vykoupat a zaplavat 
- Mimochodková Anna: 16. místo. si do bazénu.

Ve ètvrtek 22. února jsme mìli ukázat, co jsme se nauèili 
Dále probìhla mezinárodní matematická soutìž Klokan, a navzájem zmìøit své lyžaøské dovednosti na závodech. 

které se zúèastnilo 203 žákù. První místa v jednotlivých Slalomu se zúèastnili všichni a každý to zvládl dobøe.
kategoriích: Všechno jednou skonèí. I náš bezva pobyt na horách. 

Páteèní diskotéka byla pøíležitostí k vyhlášení vítìzù soutìží - Cvrèek: Sabina Popelková a Pavel Štipèák  (3.A) 
slalomu, o nejhezèí pokoj, o nejlepší báseò...Klokánek: Klára Tinková (5.B)

Benjamín Dìkujeme našim vedoucím - p.uè. Vl. Luzarovi, : Svìtlana Moravèíková (6.A)
Kadet p.uè. M. Mazánikovi, p.uè. Vìøe Zetkové, Miroslavì Popelkové : Dominika Reòáková (9.A), Petr Haloda (9.B)

a praktikantce Lucce Hrbákové za trpìlivost, pøedané 
vìdomosti, starostlivost, nezapomenutelné zážitky a hlavnì 
výdrž a ,,pevné nervy''. Ono to asi není vùbec lehké celý týden 
s námi vydržet.

P.S. : Fotky z našeho pobytu na horách jsou k nahlédnutí 
na www.zsstrani.cz 

Za žáky 7. tøíd Kristýna Jurásková, Alena Kadlèková

Zprávièky ze školy

PODÌKOVÁNÍ

Rádi bychom podìkovali knihovnì a infocentru 
za vstøícný pøístup pøi poskytnutí provizorních prostor 

pro výuku angliètiny v dobì jarních prázdnin. 
Thank you very much!

Dìti z angliètiny Helen Doron a Dáša Halodová
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nebyly úplnì klidné. Byly to právì ony, které nás po nìkolik Nespím pøevaluji se na posteli. Spánek stále nepøichází. 
mìsícù týden co týden trpìlivì pøipravovaly s vírou a nadìjí, Noc je dlouhá a do rána daleko. Hlavou se honí spousta 
že vše dobøe dopadne. myšlenek. Jdu se napít. Znovu uléhám. Beru do ruky knížku 

v nadìji, že se mé oèi unaví a já se zbavím té noèní mùry Do všech vtíravých pocitù najednou zaznívají známé 
v podobì nespavosti. Kolem tøetí hodiny ranní mé tìlo koneènì tóny. Zaèíná hrát hudba k naší polonéze. Trochu jsem se lekla, 
podléhá únavì a já usínám. neèekajíc, že to pøijde tak znenadání. Za chvíli je parket plný 

krásnì obleèených taneèníkù, peèlivì sledujících vlastní Tak to není, vážení a milí, záznam ze zdravotní karty 
i sousedovy krokové variace. mojí babièky, kterou shodou okolností trápí nìco podobného.

Jen a� neudìlám chybu! Jen a� si neudìlám ostudu! Ale To byl struèný, ale pravdivý prùbìh mé noci z pátku 
vždy� jsme pøece v „naší“ tìlocviènì, tak co! Kolikrát už její na sobotu 10. února letošního roku.
parkety odpovìdìly trochu vrzavým tónem na naše kroky? Ale Ano, právì tato sobota byla tím dnem, na který jsme 
dnes? Takovou parádu ještì nezažila. Po polonéze nás rozvíøily se tak peèlivì pøipravovali a tìšili.
pohádkové tóny valèíku a naše vystoupení skonèilo.V tomto školním roce ukonèíme školní docházku a v naší 

Dlouhotrvající upøímný potlesk, blesky fotoaparátù, škole se stalo tradicí, že vycházející žáci zahajují rodièovský 
zvlhlé oèi našich blízkých nám pøipravily zážitek, který v nás ples pøedtanèením. Tato èest pøipadla letos nám.
zùstane nadlouho jako krásná vzpomínka.Pøíprava perná, výbìr šatù dùsledný, nervozita obrovská.

Dìkujeme všem, kteøí nám tento zážitek zprostøedkovali.A je tady slavnostní zahájení plesu! Pocity napìtí, tìšení 
Petra Houš�ová, 9.Ai oèekávání se vnucují nám, taneèníkùm, ovládají také rodièe 

a myslím, že ani paní uèitelky Zdeòka Davidová a Vìra Zetková 

Náš velký den

UPOZORNÌNÍ

Povolení k odbìru povrchových a podzemním vod 
(studny) nevyøizuje stavební úøad ve Strání. 

Informace získáte na MìÚ Uherský Brod - odbor 
životního prostøedí a zemìdìlství, oddìlení ochrany vod, 

ovzduší a odpadù, ul. Nerudova 193, Uherský Brod,
tel. è. 572 615 266.

Sportu zdar!

Cvièenky  s rdeènì  dìku j í  své  cv i è i t e l ce  
p. uè. Bambuchové za vedení relaxaèního cvièení 
obohaceného prvky jógy v mateøské škole ve Kvìtné. 
Podìkování také patøí p. øeditelce MŠ za pùjèení prostor. 

Slávka, Iva, Toníèka, Lidka, Markéta, Lidka, Jana, 
Lenka, Jelka aj.
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Zkuste se nad touto otázkou zamyslet døíve, než budete Prosím, nevhazujte:
èíst dále. keramiku, porcelán, autosklo, drátìné sklo a zrcadla. 

Nìkdo z vás odpovìdìl: protože mám rád pøírodu; 
nechci, aby pøibývaly skládky; jenom správnì roztøídìný odpad Sbìr plastù - do žlutých nádob mùžete odhodit:
je možné dále zpracovávat - recyklovat; je to móda; slyšel/a PET láhve od nápojù (prosím, nezapomeòte je 
jsem, že se to má dìlat. sešlápnout!), kelímky, sáèky, fólie, výrobky a obaly z plastù, 

Všechny tyto odpovìdi jsou dobré, zkusíme je utøídit. polystyrén 
Zpùsoby nakládání s odpady dle vlivu na životní Prosím, nevhazujte:

prostøedí mají toto poøadí: novodurové trubky, obaly od nebezpeèných látek 
1. Omezování vzniku (minimalizace) odpadù - už pøi (motorové oleje, chemikálie, barvy apod.) 

nákupu rozhodujeme, kolik odpadù vyprodukujeme V naší obci provádí odvoz vytøídìného odpadu (plast 
2. Tøídìní a recyklace odpadù - pokud se odpad a papír) firma RUMPOLD UHB.

smíchá, není možné ho již dále roztøídit a zpracovat, proto je 
nutné tøídit odpady již v domácnostech 

Svoz papíru probíhá každý tøetí pátek v mìsíci, 3. Odstraòování odpadù - odpady, které nemùžeme již 
proto prosíme obèany, aby svázané kartonové krabice dále využít se zneškodòují (napø. skládkováním) 
pokládaly ke kontejnerùm den pøed odvozem. V pøípadì 

Odpady bychom mìli tøídit pøímo doma, pozdìjší 
zmoknutí nelze papír zpracovat.

roztøídìní odpadu není èasto možné - smícháním se odpad 
Svoz plastu probíhá lichý týden ve ètvrtek a v sudý zneèistí nebo slepí. Napø. zamaštìný papír už není možné 

týden ve støedu (platí pro 1. pololetí 2007).zpracovat.
Odvoz skla provádí a zpracovává firma Sbìrné 

suroviny  každý druhý mìsíc v roce 2007.Sbìr papíru - do modrých nádob mùžete odhodit:

noviny, èasopisy, kanceláøský papír, rekl. letáky, knihy, 
Odvoz bílého skla: Odvoz barevného skla:sešity, krabice, lepenka, kartón, papírové obaly (napø. sáèky) 

26. 2. 2007 13. 2. 2007Prosím, nevhazujte: mokrý, mastný nebo jinak 
23. 4. 2007 10. 4. 2007zneèištìný papír, uhlový a voskovaný papír, použité plenky 

a hygienické potøeby 25. 6. 2007 12. 6. 2007
27. 8. 2007 14. 8. 2007Sbìr skla - do zelených nádob mùžete odhodit:
29. 10. 2007 16. 10. 2007láhve od nápojù, sklenìné nádoby, sklenìné støepy - 
10. 12. 2007 17. 12. 2007tabulové sklo 

Proè tøídíme odpady?

V bøeznu v rámci mìsíce knihy a internetu jsme poprvé Pro velký úspìch této akce se snad i další zájemci doèkají 
v knihovnì uspoøádaly kurzy poèítaèové gramotnosti pro a kurzy na podzim èi na jaøe pøíštího roku zopakujeme. 
veøejnost. Dìkujeme všem, za projevenou dùvìru a vìøíme, že jim 

vìdomosti nabité pøi tìchto hodinách budou ku prospìchu.Na tento kurz se pøihlásilo hodnì zájemcù. Dá se øíci, 
že každá vìková kategorie mìla své zastoupení - od maminek 
na mateøské dovolené až po ty starší dùchodového vìku. Kurzy 
probíhaly dennì ve skupinkách po tøech, tak aby každý náš 
„student“ mìl svùj poèítaè. 

V úvodní hodinì jsme si vysvìtlili základní pojmy práce 
s poèítaèem (napø. seznámení s myší a klávesnicí), dostali jsme 
se až k poznámkovému bloku, v nìmž si vyzkoušeli, jak správnì 
psát. Z výrazù jako „Enter“, „Caps Lock“ nebo „Shift“ 
se z nenadání stali kamarádi.  Nìkterým to šlo od ruky, jiným 
zase hùøe. K tomu však sloužil tento kurz, na kterém jsme 
se to mìli všechno nauèit. V následujících hodinách jsme 
pokroèili k programu Word, kde si každý mohl vytvoøit svùj 
vlastní životopis. Dalším tématem bylo vkládání obrázkù 
do dokumentu. Naši „studenti“ si procvièili, jak pracovat s myší 
a jak si „hrát“ s obrázky. Pøíjemným zpestøením na závìr bylo 
povídání a seznámení s internetem a založení e-mailové 
schránky. Poslední hodina byla zamìøena i na testík, kde 
si úèastníci kurzu mohli ovìøit své znalosti. Potìšilo nás, 

 Marcela Schönbaumová a Barbora Kubíèková že se pøihlásilo tolik zájemcù. Doufáme, že náš kurz pøispìl 
- dvì lektorky kurzùk rozvoji vašich schopností, a že jste si z nìj odnesli to, co vám 

bude k užitku. 

Bøezen - mìsíc internetu

Michaela Janovská



 

Tipy knihovny

Likéry v Ièku

nápovìdy, co mají na 
èele napsané, taky 
pobavi la  a  ch tì l i  Beletrie
soutìžit dál a dál. Po Gellner, F Povídky a satiry 
dalším bloku pohádek Jirous, T Než vodopády spadnou
jsme dospìli k soutìži 

Körner, V Adelheid
èíslo dva. „Pøihlaste se 

Pavlát, L Od Chanuky do Chanuky
všichni, kdo umíte 

McCullough, C Andílek poskládatveèerníèkov
Johnston, J Cena za lásku u èepici z novin“, znìla 

moje výzva. No øeknu 
Nauèná literatura vám, moc dìtí se 
Pekaøová, L Jak žít a nezbláznit se nepøihlásilo... bylo jich 
Kejvalová, L Výživa dìtí od A do Z tak deset. Skládání 
Èernický, J Gagarinova vìc èepice z novin na èas - 
Karolinka poskládat a nasadit na 
Kromìøíž hlavu. Dopoledne skrze zábavu rychle uplynulo. Pro dìti si 

pøišly maminky, spokojené, že jsme jim je na dvì hodiny 
Pro dìti pohlídali. A nám zùstal dobrý pocit, že jsme pro dìti z naší 
Malý, R František z kaštanu vesnice nìco pìkného uspoøádali a že se všichni dobøe bavili!
Brycz, P Kouzelný svìt Gabriele
Fischerová, S Júla a Hmýza

Infocentrum Marcela Schönbaumová
v e  S t r á n í  n a  
Zámeèku rozšíøilo 

Veèerníèkova èepice a dopoledne plné sortiment svých 
služeb a produktù. zábavy
Od Fašanku zde 
mùžete zakoupit Jarní prázdniny nás pøivítaly trochou snìhu, který však 
široký sortiment mnohé svým množstvím spíše naštval, než potìšil.
Rodinného lihovaru Aleinfocentrum s knihovnou ve Strání na Zámeèku bylo 
Žufánek z Boršic pøipraveno a dìti pøímo nadchlo! Ptáte se proè?
od Sv. Antonínka. 

Naplánovalo totiž na úterý 27. února 2007 „Prázdninové 
Likéry a pálenky 

pohádkové dopoledne pro dìti“. Poèasí nám, organizátorùm, 
Žufánek jsou pøírodní alkoholické nápoje s harmonickou chutí 

pøálo - venku bylo zataženo. Kolem deváté hodiny se zaèali dìti 
a vùní, vyrábìné podle starých rodinných receptur. V nabídce 

scházet, vìkové rozmezí bylo od 3 do 14 let. A vìøte - nevìøte, 
máme: Slivovicu, Meruòkovicu, Hruškovicu, Višòovku, 

sešlo se nám tady šedesát dìtí!!! Nestaèili jsme nosit židlièky a 
Oøechovku, Pivní pálenku aj. Mùžete zakoupit oplétané láhve 

usazovat dìtièky :) S takovou úèastí jsme opravdu nepoèítali, 
i pálenky v dárkovém balení. Takže až pùjdete gratulovat, 

ale o to víc nás potìšila. V pùl desáté jsme zaèali s promítáním 
zastavte se nakoupit originální dárek u nás v Ièku, urèitì to 

pohádek, smích a radost dìtí rozléhala pod klenbami zámeèku. 
oslavenec ocení.

Soutìž s nalepenými papírky na èele, kdy dìti hádaly pomocí 
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Z knihovny a infocentra... 

Dìkujeme všem, kteøí pøispìli do charitní sbírky. Také dìkujeme všem 
èlenùm za úèast na výroèní schùzi ÈK. Podìkování patøí dìtem z MŠ Kvìtná a p. 
uèitelkám a také skupinì Tamburáši za to, že každoroènì obohacují program 
a vytváøejí dobrou náladu. 

Kurz první pomoci ve Kvìtné
Po mnoha letech se uskuteènil v pondìlí 5. bøezna na zdravotním støedisku 

kurz první pomoci pro dospìlé. Musím podotknout, že spíše pro maminky 
a babièky, jelikož se žádný odvážlivec z øad mužù nenašel. Jen pøednášející byl 
p. Mojžíš z ÈK Uh. Hradištì a velmi pìknì a také s vtipem nás nauèil poskytovat 
první pomoc ve všech situacích podle nových poznatkù. Kurzu se zúèastnilo 5 
pracovnic z MŠ (je to fajn, že máme dìti pod bezpeèným dohledem) a ještì 6 dalších 
úèastnic z øad zaujaté veøej-nosti. Další pokraèování bude v dubnu, pro ty co byli 
pøihlášeni a v bøeznu nemohli,  ale pokud by se chtìl ještì nìkdo pøidat bude vítán. 

Zprávy ÈK

Pøedsedkynì ÈK Vítìzslava Kubíèková

Barbora Kubíèková
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Velikonoce v kostele Povýšení sv. Køíže

mše svatá na památku veèeøe Pánì a adorace  
v Getsemanské zahradì (kostel otevøen do 22:00 hod.)

6. dubna - Velký pátek   9:00 hod. pobožnost køížové cesty
18:00 hod. novéna k Božímu Milosrdenství
18:30 hod. velkopáteèní obøady

7. dubna - Bílá sobota   8:00 hod. novéna k Božímu Milosrdenství
  8:20 - 17:00 kostel otevøený k soukromé adoraci
19:00 hod. vigilie Zmrtvýchvstání Pánì

8. dubna - Boží hod Velikonoèní   7:30 hod. mše svatá a žehnání pokrmù
  9:00 hod. mše svatá a žehnání pokrmù
10:30 hod. mše svatá a žehnání pokrmù

9. dubna - Pondìlí velikonoèní   7:30 hod. mše svatá
10:30 hod. mše svatá

5. dubna - Zelený ètvrtek 18:30 hod. 

Øeditelka MŠ oznamuje, že zápis do MŠ Strání a do MŠ se vzdìlávají dìti, které v pøíslušném školním roce 
Kvìtná bude 16. 4. 2007 v 15.30 h v budovách obou MŠ. dovrší 5 let vìku. Ve tøetím roèníku MŠ se vzdìlávají 

dìti, které v pøíslušném školním roce dovrší 6 let vìku a Prosíme rodièe, aby se v tomto termínu dostavili do MŠ, 
dìti, kterým byl povolen odklad povinné školní kde obdrží tiskopisy „Žádost o pøijetí „ a „Pøihlášku“, na základì 
docházky.k te rých  vydá  øed i te lka  „Rozhodnut í  o  pø i je t í“

dítìte do MŠ. - Pøi pøijetí dítìte do MŠ stanoví øeditel MŠ po dohodì 
se zákonným zástupcem dítìte dny docházky  dítìte Pøi zápisu zákonní zástupci budou ve smyslu § 36 odst. 3 
do MŠ a délku pobytu v tìchto dnech v MŠ.Zákona è. 500/2004 Sb. správního øádu v platném znìní 

a Vyhlášky è. 14/2005 Sb. o pøedškolním vzdìlávání ve znìní - Dìtem se speciálními vzdìlávacími potøebami 
Vyhlášky è. 43/2006 Sb. seznámeni s podklady pro vydání je zabezpeèena nezbytná speciálnì pedagogická 
rozhodnutí o pøijetí dítìte do MŠ a to: podpora.

1. s podmínkami pøijímání dìtí k pøedškolnímu 
    vzdìlávání Pøerušení nebo omezení provozu mateøské školy:

2. s kritérií dìtí do mateøské školy Podle § 3: 
MŠ Strání, MŠ Kvìtná je škola s celodenním provozem Provoz MŠ lze podle místních podmínek omezit nebo 

a pøijímá dìti od 3 let. pøerušit v mìsících èervenci a srpnu. Rozsah omezení nebo 
pøerušení stanoví øeditel MŠ po projednání se zøizovatelem.

Pøi pøijímání dìtí se postupuje podle stanovených Informace o pøerušení provozu zveøejní øeditel MŠ 
kriterií: na pøístupném místì ve škole nejménì 2 mìsíce pøedem.

- Dítì je jeden rok pøed nástupem povinné školní 
docházky Stravování dìtí:

- Rodièe, zákonní zástupci podají žádost k celodenní Podle § 4 odst. 1:
docházce Pøi pøijetí dítìte do MŠ stanoví øeditel MŠ po dohodì se 

- Zdravotní stav dítìte zákonným zástupcem dítìte zpùsob a rozsah stravování dítìte. 
- Do MŠ mùže být pøijato i dítì mladší tøí let, schválí-li to Rozsah se stanoví tak, aby se dítì, je-li v dobì podávání jídla 

lékaø pøítomno v MŠ, stravovalo vždy. 

- Dítì s trvalým bydlištìm ve Strání, ve Kvìtné.

Úplata za pøedškolní vzdìlávání v MŠ, kterou zøizuje 
obec:Podle § 1a: 

Øeditel MŠ stanoví výši úplaty za pøedškolní vzdìlávání - Školní rok v MŠ zaèíná 1. záøí a konèí 31. srpna 
na období školního roku a pøi pøijetí dítìte oznámí výši úplaty následujícího kalendáøního roku.
zákonnému zástupci. - Pøedškolní vzdìlávání má 3 roèníky. V prvním roèníku 

Mgr. Starobová,  øeditelka školyMŠ se vzdìlávají dìti, které v pøíslušném školním roce 
dovrší nejvýše 4 roky vìku. Ve druhém roèníku MŠ 

Oznámení øeditelky MŠ
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A jakým dílem jsme pøispìli my od nás z obce? Do dnešního dne Milé dámy pletaøky,
jste napletly 289 kusù obvazù. Nìkteré z vás pøinesly již desítky Vy, které jste se rozhodly pomáhat malomocným, hlavnì 
obinadel, jiné tøeba jen jedno… ale každá troška do mlýna Vám jsou urèeny tyto øádky…
dobrá! Pletací pøízi Snìhurku jsme vám skrze finance Opìt se nám ozval pan Dr. Riedl z Oblastní charity 

v Uh. Hradišti, který zajiš�uje sbìr obvazù snad z celé 
republiky… Píše nám: 

„Jsem moc vdìèný za úspìšný rozvoj pletení obvazù pro 
malomocné do Tøetího svìta, které jsem od vás obdržel 
do Humanitárního skladu charity. Podìkování patøí dárcùm jak 
ze Strání, tak i z Kvìtné. Váš pøíslib do budoucna mì naplòuje 
velikým optimismem, že dobøí lidé stále žijí. Jako dárci ale 
musíte vìdìt, jak s obdrženými dary naložíme. Máme stálá místa 
v zemích tøetího svìta, kde zásobujeme ambulance 
malomocných. Letecky v igelitových pytlích putují vaše obvazy 
z Prahy do Støedoafrické republiky do mìsta Bangui, kde je 
støedisko likvidace lepry. S ní spolupracujeme již spoustu let. 
Druhým cílem vašich obvazù je Indie, kdy lodní dopravou 
z nìmeckého pøístavu Hamburg putují obinadla až do indické 
Kalkaty k misionáøkám lásky blahoslavené Matky Terezy.“

Ptáte se, proè malomocným obinadla nezakoupí? 
Vysvìtlení je tady: Kupovaná a strojovì pletená obinadla z nití Èerveného køíže Kvìtná distribuovaly, ale byly mezi vámi 
nesplòují požadavky trpících. Nejsou pružná, škrtí a padají i takové, které jste si z vlastních zdrojù Snìhurku zakoupili, 
z ošetøovaných míst, pacienti se v nich necítí dobøe. Navíc jsou nebo nám na ni pøispìly. Dìkujeme, je to taky kus obìti! Rády 
jen na jedno použití… Ruènì pletené obvazy jsou lehouèké, bychom každé z Vás jmenovitì podìkovaly, ale je Vás už tolik, 
vzdušné a pacienti se v nich dobøe cítí. Po použití se dají vyvaøit že byste se nám sem snad ani nevešly a navíc, chtìjí nìkteré 
a využít znovu ... To je jejich hlavní plus. zùstat v anonymitì.

Pan Riedl ještì vzkazuje: „Milé pletaøky, mockrát Vám Akce pletení obinadel bude i nadále pokraèovat. Takže 
dìkuji. Vážím si nabídnuté ruky k pomoci, protože promìòuje kdykoliv, kdokoliv upletete a pøinesete obinadlo, budeme za nìj 
svìt a pøináší paprsek k uzdravení lidí, které nikdy neuvidíme.“ moc vdìèny.

Co dodat závìrem, za uplynulý rok nasbíral pan Dr. Riedl Barbora a Vítìzslava Kubíèkovy
5.300 kusù obinadel, které odeslal potøebným do Afriky i Indie. iniciátorky akce „Obinadla pro malomocné“

Obinadla putují až do Afriky

V sobotu 10. února 2007 se poprvé v prostorách ZŠ Strání Zvláštní podìkování patøí paní øeditelce Mgr. Irenì 
konal Rodièovský ples. O výzdobu se tradiènì postarali žáci Michalèíkové, místostarostovi obce panu Antonínu 
školy pod vedením Mgr. Marty Macíèkové a ostatních uèitelek Zámeèníkovi, hasièùm a obecnímu úøadu Strání, kteøí velmi 
výtvarné výchovy. I pøes pomìrnì málo èasu, kdy se museli vstøícnì vycházeli SRPDŠ pøi organizaci plesu.
poøadatelé vypoøádat s novì nastalou skuteèností, kde uspoøádat Po zahájení Rodièovského plesu byli slavnostnì 
tuto kulturní akci a tím umožnit tradièní vystoupení žákù vyhlášeni nejoblíbenìjší kantoøi školního roku 2006/2007,  
devátých tøíd, se snad podaøilo vše pøipravit  ke spokojenosti kterých si volili žáci ZŠ Strání. Kantorem roku pro první stupeò 
všem pøítomným. se stala paní uèitelka Mgr. Pavla Horòáèková a kantorem roku 

Zde bych chtìl upøímnì podìkovat všem, kteøí se podíleli pro druhý stupeò se stala paní uèitelka Mgr. Iveta Popelková-
na organizaci a to zejména èlenùm SRPDŠ, rodièùm dìtí Gibalová. Po tomto slavnostním vyhlášení a pøedání cen nastalo 
ze druhé a tøetí tøídy, kteøí obìtavì plnili svìøené úkoly, jak už pøi oèekávané vystoupení žákù devátých a z èásti osmých tøíd 
poøadatelské èinnosti, tak pøi nedìlním úklidu, ale i všem èi už bývalých žákù, pøi kterých se tajil dech a mnohé z nás 
ostatním rodièùm pøi jejich pomoci. Podìkování patøí všem pøivedl k dojemnému pláèi. Za toto pøekrásné vystoupení 
sponzorùm, kteøí pøispìli hodnotnými dary do bohaté tomboly, mùžeme podìkovat paní uèitelce Mgr. Vìøe Zetkové 
kuchaøkám, které se staraly o obèerstvení až do ranních hodin, a Mgr. Zdeòce Davidové, které trpìlivì pøipravují tyto žáky již 
všem uklizeèkám, které mìly spoustu práce s úklidem, ale øadu let.
samozøejmì i vám všem, co jste se úèastnili Rodièovského Jako každý rok bude výtìžek z Rodièovského plesu 
plesu. Jistì jste všichni ocenili vystoupení cimbálové hudby darován našim dìtem prostøednictvím ZŠ Strání. Ještì jednou 
Strýci, která hrála tradiènì zdarma, ale taky dechovou hudbu Vám všem dìkuji za hojnou úèast a jménem SRPDŠ pøi ZŠ 
Straòanka a rockové skupiny Sacchie Phantes a Embrace. Strání se na Vás tìším pøi dalším tradièním Rodièovském plese 
Samozøejmostí bylo kvalitní ozvuèení díky Bc. Jirkovi v roce 2008.
Novákovi a Ing. Aleši Blahùškovi, což jistì vedlo Za SRPDŠ Bc. Václav Konèitík 
k profesionálnímu výkonùm úèinkujících rockových skupin.

Rodièovský ples 2007
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KOLA - HORSKÁ              ZNAÈKY - LEADER FOX
             - KROSOVÁ                             - SCOTT
             - SILNIÈNÍ                               - DEMA
             - DÌTSKÁ                                 - LIBERTA
                                                                 - APACHE

ZK - CYKLOSPORT VLÈNOV

PRODEJ NA SPLÁTKY!

PRODEJ JÍZDNÍCH KOL

SERVIS JÍZDNÍCH KOL

PRODEJ DOPLÒKÙ A NÁHRADNÍCH DÍLÙ

DOPLÒKY - DÌTSKÉ SEDAÈKY
                    - OSVÌTLENÍ
                    - COMPUTERY
                    - PØILBY
                    - BRÝLE
                    - OBLEÈENÍ A OBUV PRO CYKLISTIKU

- TERMOPRÁDLO MOIRA

OTEVÍRACÍ DOBA:
PO-PÁ 9:00-11:30,  13:00-18:00

SO 9:00-12:00

ZK-CYKLOSPORT VLÈNOV 162
ul.Plesla(Hlavní cesta-smìr Veletiny)

tel:777 044 914
e-mail:ZKCYKLO@COOLNET.CZ

WWW.VLCNOV.CZ/CYKLOSPORT
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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“„Technika k Vašim službám“
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Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì pana Františka Pejchara. 
Rovnìž dìkujeme za projevenou soustrast 

a kvìtinové dary. Podìkování patøí i duchovnímu 
otci P. Janu Hrudíkovi a panu MUDr. Tomeèkovi.

Podìkování
Pozùstalá rodina Popelková a Konèitíková dìkuje 

všem, kteøí se pøišli rozlouèit s panem 
Josefem Popelkou a doprovodili ho na jeho poslední 

cestì. Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti 
a kvìtinové dary. Dìkujeme také muzikantùm, 
roèníku 1943 a otci Hrudíkovi za slova útìchy.

Podìkování
Pozùstalá rodina Zetíkova dìkuje všem, kteøí se 

pøišli rozlouèit a doprovodili na poslední cestì všem 
známého poštmistra pana Jana Zetíka. Za kvìtinové 

dary a projevené soustrasti rovnìž dìkujeme. 
Zvláštní dík patøí i MUDr. Konèitíkové a otci 

Hrudíkovi za prokázanou pomoc.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s paní Kateøinou Halodovou. 
Rovnìž dìkujeme za projevy soustrasti 

a kvìtinové dary. Zvláštní dík patøí 
MUDr. Konèitíkové a otci P. J. Hrudíkovi.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì pana Josefa Vintra. Rovnìž 
dìkujeme za kvìtinové dary a projevené soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí Otci P. Janu Hrudíkovi, 

MUDr. Konèitíkové a zdravotní sestøièce 
Marii Bruštíkové, muzikantùm a zpìvaèkám.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 
rozlouèit s panem Pavlem Zderèíkem na jeho 

poslední cestì. Dìkujeme také muzikantùm, roèníku 
1949 a Otci P. Janu Hrudíkovi za slova útìchy.

Podìkování
Rodina Kouøilová dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s panem Vladimírem Kouøilem 
a doprovodili ho na jeho poslední cestì. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí MUDr. Konèitíkové 

a DPS Strání vèetnì sestry Grebíkové za velkou 
pomoc v jeho nemoci.

INZERCE

Plastová okna a dveøe

Dodávka a montáž, vèetnì zapravení parapetní desky - 
vnitøní, venkovní sítì proti hmyzu. 

Zamìøení a cenová kalkulace zdarma 
 

Josef Zámeèník 
tel. è. 603 17 17 15

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: 15. kvìtna 2007

Zpravodaj
obce Strání

CHCETE PÙJÈIT?

Nabízíme pùjèku:

Kromì penìz vám nabízíme:

n bez velkého papírování

n bez ruèitele

n s jasnými pravidly

n již od 4.000 Kè

n rychle a na cokoliv

n vstøícné jednání

n osobní pøístup

n porozumìní

n pøijdeme, kdy si øeknete

n staèí zavolat

 Zavolejte nám a dozvíte se více

     844 555 555

Kontaktujte: Ivana Konèitíková
Tel: spojení: 777 209 238

Víc než jen pùjèka
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INZERCE

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor ve Kvìtné 
2

- naproti policie (bývalý textil, cca 50m ). 
Informace na telefonu 775753301 

nebo e-mail dimp@dimp.cz
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