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mìsíc srážky prùm. teplota teplota poèet poèet 
mm. tep.  C max.   C min.   C letních dnù mraz. dnù

leden 72 2,7 19.01.     12,5 26.01.      - 14,2 14

únor 33,9 2,9 14.02.     10,4 17.02.         -3,6  14

bøezen 97,6 5,3 13.03.     17,0 05.3            -3,5 18

duben 8,1 9,4 28.04.     24,2 05.04.         -4,4 12

kvìten 62,6 14,4 25.05.     29,2 02.05.          -4,0 10   2

èerven 86,2 17,8 21.06.     30,0 01.06.          6,2 17

èervenec 68,5 18,7 20.07.     35,7 31.07.          6,7 19

srpen 101,2 18,1 16.08.     31,1 31.08.          5,5 18

záøí 152,9 11,1 17.09.     22,1 21.09.          0,7

øíjen 46,7 7,4 01.10.     20,1 15.10.         -3,0   8

listopad 71,8 2,2 23.11.     11,7 17.11.        - 7,7 16

prosinec 45,5 -1,8 03.12.       8,9 26.12.       - 10,0 22

Prùmìrná teplota  rok 2007 9,01  C

Srážky za rok 2007 847 mm. 
zpracoval: Stanislav Zetka 
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zaøízením, zatemnìním oken, nezbytným zázemím a sociálním Vzhledem k velkému množství dotazù a nejasností vám 
zaøízením. Tento prostor mohou využívat jak žáci školy tak pøedkládám podrobnìjší informace ohlednì velkých 
široká veøejnost.investièních zámìrù a realizovaných akcí obce. 

V souèasné dobì probíhá pøíprava nìkolika projektù. 
Jedním z nejdùležitìjších je projekt Rekonstrukce èistírny 
odpadních vod (ÈOV) a rekonstrukce úpravny vody (ÚV).

Projekt pro rekonstrukci ÈOV je zamìøen na moder-
nizaci technologického zaøízení v tomto objektu. Stávající 
technologie je již zastaralá a z hlediska životního prostøedí je 
nutná její modernizace. Podobná situace je i na úpravnì vody 
v Oøechové, kde plánovaná nová technologie výroby vody bude 
umístìna pouze v pøízemí o rozloze cca 100 m2 a zbylý prostor 
bude v budoucnu možné využít k jiným úèelùm. Souèástí této 
rekonstrukce jsou i èerpací stanice vody. Na tyto projekty chce 
obec získat finanèní prostøedky z operaèního programu EU - 
životní prostøedí. Bude se jednat o finance v øádech desítek 
milionù korun.

Z tohoto operaèního programu již naše obec žádá 
finanèní prostøedky pro zlepšení tepelnì technických vlastností 
budov. Jedná se o podprogram, který podporuje opatøení 

Plánujeme zde na konci mìsíce bøezna slavnostní vedoucí k úsporám energie ve školských budovách, v našem 
otevøení s možností prohlídky tìchto prostor a s kulturním pøípadì se jedná o zateplení obvodového pláštì, zateplení stropu 
programem. Pøesný termín bude vyhlášen obecním rozhlasem a výmìnu oken a dveøí v základní škole a v obou mateøských 
a také uveøejnìn na webových stránkách obce (www.strani.cz).školách. Celkové náklady na tyto úspory èiní 15,6 mil. Kè 

Rekonstrukce Zámeèku tøetí etapa - oprava tohoto a možná dotace by mìla pøesáhnout 11 mil. Kè.
objektu je diskutována již delší dobu. Tato etapa se bohužel Další pøípravy projektové dokumentace se týkají 
i díky schvalování další dotace a zmìnám v kolaudaèním øízení Rekonstrukce elektroinstalace v základní škole a možnosti 
protáhla a provoz nebylo možné do dnešní doby zahájit. Obec rozšíøení stávajícího høbitova za kostelem. Momentálnì 
dìlá vše proto, aby byl Zámeèek otevøen nejpozdìji v kvìtnu.probíhají jednání s projektanty a kompetentními úøady.  Projekt 

Rekonstrukce objektu typu Zámeèku je možné provádìt rozšíøení høbitova bude s urèitostí postoupen veøejné diskusi.
nìkolika zpùsoby. Buï se zjednodušenì øeèeno udìlají pouze Obec Strání nechala také pøesnì geodeticky zamìøit 
kosmetické úpravy tak, aby to nìjaký rok vydrželo, nebo se lokalitu Nová Hora urèenou k nové zástavbì rodinných domù. 
provede kompletní øádná rekonstrukce, která vydrží desítky let. Na základì tohoto zamìøení bude upøesnìna celková podoba 
Obec zvolila druhou variantu, která je zdlouhavìjší této lokality. Touto cestou chci vyzvat zájemce o výstavbu 
a nesrovnatelnì nároènìjší. Za svým rozhodnutím si vedení rodinných domù v této lokalitì, kteøí ještì nemají žádost na OÚ, 
obce stojí a já osobnì vìøím, že až letos tento prostor otevøeme, aby tak uèinili do konce dubna. O možnostech výstavby bude 
bude vidìt, že naše rozhodnutí bylo správné. Samozøejmì se zájemci vyvoláno jednání.
registruji kritiku vysokých nákladù na rekonstrukci i to, Dalším investièním zámìrem naší obce je rekonstrukce 
že nìkterým se zdá, že provedené práce neodpovídají ulice Bøezovská. Tato silnice tøetí tøídy spadá pod Øeditelství 
vynaloženým prostøedkùm. S tímto tvrzením nesouhlasím. silnic a dálnic Zlínského kraje, který bude financovat náklady 
Možná už nìkteøí zapomnìli, v jakém stavu byl Zámeèek pøed na rekonstrukci tìlesa vozovky. Obec se bude finanènì podílet 
rekonstrukcí a také si neuvìdomují, že velká èást prostøedkù na osazení obrub a výstavbì chodníkù (tento systém 
byla investována do prací a zaøízení, které není na první pohled financování oprav bylo možno vidìt napø. v Dolním Nìmèí).
vidìt. Dá se øíct, že z pùvodní stavby zùstalo jen obvodové Jak jsme již informovali, obec obdržela na konci 
zdivo, klenby, èást podlah - zbytek je buï nový nebo kompletnì minulého roku dotaci 6 mil. Kè z Ministerstva financí. Za tuto 
rekonstruovaný (nová støecha, fasáda, okna, dveøe, obložení dotaci byly v pavilonu „C“ nad šatnami v naší škole 
interiérù, rozsáhlá pøístavba a kuchynì s vybavením, omítky, vybudovány dvì knihovny - obecní a školní, je zde také 
odvìtrávání a klimatizace, topení, elektrické rozvody, atd.).       infocentrum, sál s podiem s nainstalovaným promítacím 

Jak jsem již informoval v posledním Zpravodaji 
v minulém roce, celkové investice od roku 2004 pøesáhly 
29,3 mil. Kè, z èehož z obecního rozpoètu za tyto 4 roky bylo 
proinvestováno pouze 6,3 mil. Kè. Zbylých 22 milionù obec 
získala na základì tzv. poslaneckých iniciativ (17 mil. pøímo 
a 5 mil. z dotace pro DTJ, která s rozdìlením své dotace 
souhlasila) a 1 mil. poskytl Zlínský kraj. Tyto  dotace 
ze státního a krajského rozpoètu byly urèeny výhradnì na 
rekonstrukci objektu Zámeèku a nebylo je možné použít 
jinak. 

Momentálnì jednáme s ministerstvem financí 
o možnostech dofinancování nejen rekonstrukce ale i rozšíøení 

Plánované investièní zámìry a projekty Obce Strání v letošním roce

pokraèování na další stranì

Nové prostory knihovny nad šatnami ZŠ

Prostor pùdní vestavby nad šatnami ZŠ pøed rekonstrukcí



(podle projektové dokumentace), existuje možnost zastøešení Kromì výše zmínìných projektù chceme také zásadním 
nádvoøí. Takto vzniklé atrium by bylo možné využívat i jako zpùsobem rekonstruovat a upravit prostor pøed sklárnami 
velký sál. Tuto záležitost také projednáváme s projektanty. a v okolí pošty ve Kvìtné tak, abychom zde vytvoøili dùstojné 
V této souvislosti chci zdùraznit, že se jedná jen o návrh, centrum této èásti naší obce. 
který nemusí být realizován.  Rozhodující budou finance, Závìrem bych chtìl opìt požádat obèany, kteøí mají 
které by musela obec získat opìt z dotací a také to, zda pochybnosti a výhrady k práci vedení obce, aby se se svými 
takovouto akci bude možné stavebnì provést.         dotazy obraceli pøímo na mne nebo jednotlivé zastupitele 

Dalším diskutovaným tématem je stavba multifunkèní a pøestali šíøit zavádìjící, èasto až lživé informace 
haly. Je jasné, že takovýto prostor by obec potøebovala a to jak prostøednictvím diskuze na obecních webových stránkách nebo 
pro sportovní složky, kterých nám v obci v poslední dobì pøi rozhovorech v místních restauraèních zaøízeních. Všichni 
pøibylo, tak samozøejmì pro potøeby kulturní a spoleèenské, dobøe víme, že v obci je potøeba vybudovat nebo opravit celou 
kterých je rovnìž dost (tento problém by mohlo vyøešit už øadu vìcí. Ti, kteøí kritizují, že v obci není to èi ono a obviòují 
zmiòované atrium na Zámeèku). obec z neèinnosti, asi neví, že obec má k dispozici roènì ze 

svého rozpoètu cca 8-9 milionù Kè na investièní akce, což Pøi zvažování rùzných možností se jeví jako zajímavý 
vìtšinou nestaèí ani na financování toho nejnutnìjšího. nápad rozšíøení stávajících tìlocvièen smìrem k novým 
Napøíklad obecní podíl spolufinancování rekonstrukce tenisovým kurtùm. Obec nechá na tento projekt zpracovat 
komunikace Bøezovské bude èinit cca 5 milionù a v minulém studii. Jedním z dùvodù, proè upøednostnit tuto variantu je 
roce jsme investovali podobnou èástku do výstavby vozovky skuteènost, že obì tìlocvièny si v brzkém èase vyžádají 
na Nové Hoøe. Kdyby se obci nedaøilo v takové míøe získávat nákladnou rekonstrukci. Dalším plusem je zázemí a infra-
peníze z rùzných dotací, museli bychom se z velké èásti omezit struktura (inženýrské sítì, pøístupová komunikace, apod.), které 
pouze na údržbu stávajícího majetku a na rozvoj by zùstávalo škola a prostor v centru nabízí. Ve prospìch rozšíøení školních 
minimum financí. Jen pro pøedstavu uvádím, že v minulém roce tìlocvièen hovoøí i budoucí provozní náklady, protože údržba 
obec získala z rùzných dotaèních titulù cca 14 milionù Kè, což další rozsáhlé budovy není rozhodnì levná záležitost. Dùležitý 
pøedstavuje témìø dvojnásobek vlastních zdrojù.             v tomto smìru bude názor statika a projektantù s ohledem 

Pavel Mimochodek, starostana stavební úpravy a samozøejmì finanèní náklady.
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v tom, že stavební povolení bylo vydáno na celkovou Rekonstrukce Zámeèku
rekonstrukci a pøístavbu ubytovací èásti. Jelikož se v tuto chvíli 

P r o b í h a j í  
z finanèních dùvodù nerealizovala pøístavba ubytovací èásti a 

d o k o n è o v a c í  p r á c e  
dalších ubytovacích prostor nad sálem, musela být 

v interiéru (klimatizace, 
pøepracována požární situace pro tu èást objektu, kterou chceme 

soc. zaøízení, obnova 
zprovoznit. Tuto zmìnu si vyžádal HZS Zlínského kraje, úz. 

a doplnìní parket na sále). 
pracovištì Uherské Hradištì a Krajská hygienická stanice, úz. 

Ve výrobì jsou døevìné 
pracovištì Uherské Hradištì. Podmínky tìchto orgánù jsou 

výplnì, zejména dveøe 
závazné a pro otevøení èásti objektu nemìnné. Tato podmínka je 

(pøevážnì protipožární), 
nutná i pro poskytovatele státních dotací.

které jsou témìø všechny 
Zájemci o pracovní pomìr v objektu Zámeèku, kteøí atypické a jsou v kombi-

si podali žádost na OÚ ve Strání, budou písemnì vyzváni naci masiv a lamino, nový 
k pohovoru s provozovatelem tohoto zaøízení, který výèepní pult aj. 
požaduje tyto kvalifikované pracovníky - 2 kuchaøe/ky, 

P ø e d p o k l a d  
2 servírky, 1 pomocnou sílu do kuchynì a 1 uklízeèku.

otevøení je kvìten a to 
z e j m é n a  z  d ù v o d u  
kolaudace objektu. Tato Obnova veøejné zelenì v obci
situace spoèívá zejména V období vegetaèního klidu provádíme v obci obnovu 

veøejné zelenì, která spoèívá zejména v odstranìní pøestárlých 
a nevhodnì zasazených stromù a døevin. K odstranìní 
nežádoucích døevin jsme obdrželi rùzné podnìty od obèanù 
z dùvodu alergií na kvìtenu èi ohrožení bytových domù. 
Nìkteré byly odstranìné s tím, že byly náletové a èasto lákaly 
k zakrytí rùzných nelegálních skládek odpadù. Znaèná èást byla 
také pøeschlá nebo ohrožovala dopravní obslužnost.

U nìkterých opatøení jsme èasto sklidili nevùli 
spoluobèanù, že tento zásah nebyl nutný. Jsme si vìdomi toho, 
že nelze vyhovìt všem a to platí i pro obnovu veøejné zelenì. 
Tento krok není z naší strany úmyslný, ale patøí k obnovì 
celkových ekosystémù v oblasti životního prostøedí a bude 
postupnì nahrazen novou výsadbou.

Zprávy z obce

pokraèování na další stranì
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Zprávy z obce
Jednou z posledních akcí z naší strany bude odstranìní tøí od køižovatky po nový høbitov. Aby se tato akce mohla 

stromù ze stromové aleje u Moravských skláren Kvìtná a to realizovat, bylo nutné, podle dohody s Øeditelstvím silnic 
z dùvodu rozšíøení pøístupu (nová pøíjezdová komunikace) Zlínského kraje, vypoøádat vlastnické vztahy k pozemkùm 
do nové spoleènosti Tambi s.r.o. (majitel Antonín Bruštík), která (soukromí vlastníci), na kterých z èásti pøedmìtná silnice leží. 
vytvoøila podmínky pro vznik nových pracovních míst. Toto Toto se díky pochopení èlenù zastupitelstva obce a vlastníkù 
odstranìní vzrostlých stromù bylo projednáno s CHKO Bílé pøedmìtných pozemkù podaøilo. Pokud by k této shodì nedošlo, 
Karpaty, kde nemají tuto stromovou alej evidovanou jako byla by rekonstrukce pøesunuta do dalšího plánovacího období 
chránìnou a tudíž lze stromy odstranit. vlastníka (ØSZK) v období min. 3-5 let. Pøedmìtem stavby bude 

Je nutno také podotknout, že tento zámìr byl vyvolán pøevážnì skrývka vìtší èásti vozovky v místech, kde je slabé 
také vyjádøením orgánù ØSD Zlínského kraje, odboru dopravy podloží, obrubníky oboustrannì po bytovku „Zajeèí“ a výstavba 
MìÚ Uherský Brod, Dopravního inspektorátu, odboru dopravy nového chodníku od køižovatky po bytovky a pøesunutí celého 
a silnièního hospodáøství Zlínského kraje, které se vyjadøovaly chodníku ke høbitovu, který zasahuje do této silnice témìø o 1m 
k projektové dokumentaci a nedaly souhlas k jiným návrhùm a tak ji zužuje proti parametrùm (6 m v zastavìné èásti obce). 
(napojení na vjezd do MS Kvìtná nebo na ulici Oøechová). Stavbou dojde k omezení provozu, ale i pøístupu 

Vìøíme, že i tento zásah bude od veøejnosti pochopen. k nemovitostem, proto vìøíme, že najdeme pochopení u všech, 
kterých se stavba dotkne.

Investorem je Øeditelství silnic Zlínského kraje, které Prùjezd kamionù pøes obec
hradí konstrukci vozovky, tj. podkladové vrstvy a obalované 

Jak již bylo zmínìno v prosincovém Zpravodaji, vstupem 
asfaltové smìsi, a Obec Strání, která hradí oboustranné obruby 

do Schengenského prostoru vznikly obavy o prùjezd kamionù 
(vèetnì podloží a usazení), odvodnìní, výstavbu chodníkù 

pøes naši obec. Jednání, která probíhala zejména na úrovni 
a veøejného osvìtlení. Celkové náklady dle projektu se odhadují 

Zlínského kraje a Trenèianského samosprávného kraje vyšla 
na 13 mil. Kè. Z toho cca 8,5 mil. Kè uhradí ØSZK a 4,5 mil. Kè 

k našemu prospìchu a prùjezd kamionù byl zakázán (zùstává 
Obec Strání. Koneèná cena vzejde z výbìrového øízení, které se 

dále v platnosti prùjezd vozidel do 3,5 t).
bude konat po vydání stavebního povolení a bude vyhlášeno jak 

Touto cestou patøí velké podìkování jmenované komisi ØSZK tak Obcí Strání. Obèané z ulice Bøezovská mohou 
Zlínského kraje v èele s hejtmanem Liborem Lukášem, nahlédnout do projektové dokumentace, a to 26. 3. 2008 
Øeditelství silnic a dálnic ÈR, úz. pracovištì Zlín, Dopravnímu od 16:30 do 17:00 hod a 2.4.2008 od 16:.30 do 17:00 hod. Bližší 
inspektorátu Policie ÈR v Uherském Hradišti, Ministerstvu informace sdìlí Antonín Zámeèník, místostarosta.
dopravy a dalším orgánùm, které reagovaly na naše podnìty 
(špatný stav vozovky, nosnost a kvalita mostù èi bezpeènost 

Plesy v ZŠ Stráníchodcù).

Podìkování patøí také sousední obci Moravské Leskové Letošní krátká, ale bohatá plesová sezóna v naší obci 
a panu starostovi L. Miklánkovi, Trenèianskému samospráv- zažila celkem tøi  plesy (Myslivecký, Krojovaný a Rodièovský). 
nému kraji a dalším orgánùm, že našli spoleènou cestu k tomuto Jak již bylo zmínìno na jiném místì, uskuteènily se v prostorách 
opatøení. Kdyby nedošlo k této vzájemné dohodì, kde platí, že tìlocvièny a jídelny ZŠ Strání. Tyto provizorní podmínky si 
musí souhlasit obì strany , byla by aktivita naší strany zbyteèná. vyžadují øadu pøíprav a jednorázové vybavení (stoly, židle, 

pódium a j.) k tomu, aby tyto akce mohly probìhnout. Rád bych V této dobì budou ještì probíhat úpravy na dopravním 
touto cestou podìkoval vedení a zamìstnancùm ZŠ Strání, všem znaèení od Slavkova, kde dojde k umístìní dopravního znaèení 
organizátorùm jmenovaných plesù, pracovníkùm MH s.r.o. omezující prùjezd vozidel nad 3,5 t obcí Strání. Tyto znaèky 
a Klubu kultury za dobrou spolupráci, vstøícný pøístup budou pøed køižovatkou a nahradí pùvodní, která je až za 
a podporu pøi zajištìní tìchto kulturních akcí.køižovatkou. v jednání je ještì umístìní dodatkové tabulky pro 

zásobování. V urèitých pøípadech je nutné, aby obcí kamiony Dìkuji.
projely, jedná se zejména o dopravu materiálu a výrobkù Antonín Zámeèník, místostarosta
z našich firem, dovoz stavebního materiálu nebo odvoz 
vytìženého døeva atd.

Na èasté dotazy a pøipomínky obèanù k obèasné 
prùjezdnosti kamionù sdìlujeme, že opatøení, které je 
vyznaèeno dopravním znaèením na silnici 1/54, pøes naši obec, 
je platné pro každého úèastníka silnièního provozu a jeho 
porušení se bere jako porušení dopravních pøedpisù a je 
v kompetenci Policie ÈR tyto úèastníky silnièního provozu 
postihovat.

Rekonstrukce èásti silnice III. tøídy 4983 
Bøezová - Strání

Jak jsme již informovali, bude v letošním roce (èervenec) 
zahájena oprava èásti silnice smìrem na Bøezovou v úseku 

Podìkování

Dìkujeme MUDr. Evì Parmové za to, že se ochotnì 
ujala vedení diabetologické poradny na Zdravotním støedisku 
ve Kvìtné. Dík patøí i za její pìkný pøístup k pacientùm. 
Každé onemocnìní má svá rizika a cukrovka obzvláš�. I když 
hodnì záleží na pacientech, jak svou nemoc berou vážnì, 
lékaø svým odborným vedením hodnì dokáže. Podìkování 
patøí i všem, kteøí mají na zøízení diabetologie zásluhu: 
obecního úøadu, MUDr. A. Konèitíkové za pronájem ordinace 
i sestøièkám M. Bruštíkové a V. Havlíkové, které provádìly 
odbìry. Zvláštní podìkování patøí sestøièce M. Bruštíkové, 
která pomáhala paní doktorce z diabetologie.

Ludmila Pavlušová, Anna Bruštíková
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Pavlu Popelkovi, ZŠ Strání a paní øeditelce Irenì Michalèíkové, Letošní 21. roèník svým obsahem navázal na pøed-
MŠ Strání a paní øeditelce Drahomíøe Starobové a Marii cházející 20. roèník, jak po programové skladbì, tak i na provi-
Janovské, FS Javorina, vedoucí Marušce Veselé, Josefu zorní podmínky v rekonstruovaném Zámeèku nebo náhradních 
Tinkovi, Katce Myšinské, CM Strýci, zvláštì Radku Bruštíkovi prostorách po vyhoøelém KD Kvìtná v ZŠ Strání. Ani tato 
a Václavu Málkovi, CM Huslièky spolu s Annou Pøikrylovou situace neodradila organizaèní výbor festivalu uspoøádat letošní 
a Vlastou Grycovou, mužskému sboru SEN, divadelnímu roèník.
souboru Karla Högera, FS Javorinka a Straòánek, OS SPOKOS, Páteèní program byl rozdìlen na dvì èásti a byl vìnován 
FC Strání, všem skupinám fašanèárù, které vystoupily, jak 30. výroèí založení CM Strýci a životnímu jubileu paní Vlasty 
v sobotním programu, tak pøi úterních obchùzkách.Grycové. Druhá èást nás zavedla do první poloviny 20. století, 

kdy nám naše folklorní spolky a divadelní soubor Karla Högera 
pøedvedly pravou straòanskou svatbu, tak jak ji znají už jenom 
naši nejstarší obyvatelé.

Hlavní sobotní program se nesl tradiènì ve vystoupení 
zúèastnìných souborù, jak na námìstí U Zámeèku, tak pøi 
scénickém vystoupení v ZŠ Strání. Tomuto pøedcházel „Den 
otevøených dveøí“ v Moravských sklárnách Kvìtná, který jsme 
zaøadili mezi ukázky lidových øemesel, které probíhaly  
soubìžnì na Zámeèku. Tyto ukázky, jak ruèní výroby skla, tak 
lidových øemesel a zabíjaèky, pøilákaly témìø 500 návštìvníkù.

Nedìlní program, vìnovaný zejména našim nejmladším, 
ale i ochutnávce vína, sýrù a klobásek, probíhal v provizorních 
podmínkách na Zámeèku. V pondìlí následovala Tradièní 
filmotéka a úterý provázely obchùzky našich fašanèárù 
po vesnici, zakonèené pochováním basy.

Celému festivalovému programu pøálo krásné poèasí, 
které bylo na únor až nezvyklé a doplnilo pìknou festivalovou 
atmosféru.

Je ale potøeba si na tomto místì pøiznat, že byly 
i nedostatky zejména pøi nedìlním programu, který probíhal 
v provizorních podmínkách na Zámeèku a vznikly pøi nìm 
nìkteré problémy (chybìlo obèerstvení, prašné prostøedí aj.), 
které zejména rodièe našich nejmladších moc nenadchly, ale 
byly zcela oprávnìné. Naším cílem bylo z organizaèních Dìkuji také pracovníkùm MH Strání s.r.o., OÚ a IC 
dùvodù vše zajistit na dvou místech a to na Zámeèku a v ZŠ za práci pøi zajištìní a prùbìhu letošního roèníku a Èeskému 
Strání. Touto cestou se všem omlouváme za tento nedostatek. rozhlasu Brno za mediální propagaci.

I letošní 21. roèník navštívila øada významných hostù Dìkuji také kuchaøkám, vedoucí školní kuchynì, 
a to: hejtman Zlínského kraje pan Libor Lukáš, statutární uklízeèkám a školníkovi ZŠ za ochotu a obìtavý pøístup 
námìstek pan Vojtìch Jurèík, námìstek hejtmana pan Josef k prùbìhu a zajištìní stravování v jídelnì ZŠ. Rovnìž dìkuji 
Slovák a radní Hynek Steska, poslanci PSP ÈR pan Jaroslav kuchaøkám MŠ Strání a Kvìtná a všem, kteøí pomáhali pøi 
Plachý, Antonín Seïa, Michaela Šojdrová, Libor Ambrozek, výrobì koblih a buchet pro úèinkující.
Ludvík Hovorka, senátor Josef Vaculík, sponzoøi a øada dalších Dìkuji také za ochotnou spolupráci všem ostatním, kteøí 
hostù. se podíleli jakýmkoliv zpùsobem na pøípravì a prùbìhu tohoto 

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli festivalu.
na pøípravì a prùbìhu letošního 21. roèníku festivalu Fašank Podìkování patøí také všem sponzorùm, kteøí již 
2008, zejména Muzeu J.A.Komenského Uherský Brod a øediteli podpoøili nebo podpoøí tento festival, Zlínský kraj, Ministerstvo 

kultury, Generali group pojiš�ovna, Rumpold Uherský Brod,  
VHS Vodohospodáøské stavby Veselí nad Moravou, Slovácké 
strojírny Uherský Brod, Moravské sklárny Kvìtná, Sitel Praha, 
Stavby Øíèany, EGP Invest Uherský Brod, Santra Strání, 
Hoboss Strání-Kvìtná, V.S.B.P. Antonín Bruštík, Italat Blatnice 
pod sv. Antonínkem.

Dìkuji také Klubu kultury Uherské Hradištì 
za zapùjèení mobilního pódia za symbolickou cenu.

Závìrem bych rád podìkoval Vám všem za úèast a tím 
i podporu této významné kulturní akce pro naši obec. I pøes 
provizorní podmínky, které teï v obci máme se opìt potvrdila 
naše pospolitost v této oblasti.

Ještì jednou všem dìkuji.
Antonín Zámeèník, místostarosta           

Ohlédnutí za 21.roèníkem festivalu masopustních tradic Fašank 2008
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U s n e s e n í

8. zasedání 

Zastupitelstva obce Strání 

konaného dne 29. února 2008

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí
a) zprávu o èinnosti rady obce

b) zprávu o plnìní usnesení ZO

c) informace starosty a místostarosty

2. Schvaluje
a) rozpoètové zmìny dle návrhu

b) prodej pozemku parc.è.6224/145 o výmìøe 297 m2 

c) prodej èásti pozemku parc.è.2568/1 o výmìøe 
cca 610 m2, za podmínky souhlasu nabyvatele 
se zøízením vìcného bøemene pro obec  pøístupu a oprav 
deš�ové a splaškové kanalizace

d) prodej èásti pozemku parc.è.3030/2  novì vzniklý 
pozemek parc.è.3050/5 o výmìøe 119 m2

e) vykoupení èásti pozemku parc.è.6249, novì vytvoøený 
pozemek parc.è.6768 o výmìøe 1481 m2 v lokalitì 
Oøechová, od Lesù ÈR za cenu dle znaleckého posudku

f) zmìnu oprávnìného ze smlouvy o zøízení vìcného 
bøemene na pozemcích parc.è.5522/11, pro firmu Žabka 
Strání, s.r.o.

g) obecnì závaznou vyhlášku obce Strání è. 1/2008 
o místním poplatku za provoz systému shromažïování, 
sbìru, pøepravy, tøídìní, využívání a odstraòování 
komunálních odpadù

h) pøevedení hospodáøského výsledku Mateøské školy 
Strání, ve výši 41.354,22 Kè za rok 2007 do fondu rezerv

i) pøevedení hospodáøského výsledku Základní školy 
Strání, ve výši 197,17 Kè za rok 2007 do fondu rezerv

j) zvýšení rozpoètu Mateøské školy Strání na rok 2008 
formou naøízení odvodu z odpisù

k) zámìr na prodej èásti pozemku 2983/1 v lokalitì Lùèky, 
pro výstavbu garáží 

l) zámìr výbìru penìžního ústavu za úèelem získání úvìru 
do výše 5 mil.korun na investièní akce

3. Ukládá
a) místostarostovi vyvolat jednání s uživateli pozemku 

parc.è.2983/1 v lokalitì Lùèky

b) starostovi pøipravit podklady pro mimoøádné zasedání 
zastupitelstva obce ve vìci smìny pozemkù mezi obcí 
a ing. Markem 

4. Revokuje
a) usnesení ZO è.16 ze dne 16.12.2005, v bodì 2/h 

b) usnesení ZO è.9 z e dne 25.10.1996, v bodì 2/e

U s n e s e n í

9. zasedání 

Zastupitelstva obce Strání 

konaného dne 7. bøezna 2008

Zastupitelstvo obce

1. Bere na vìdomí
a) zprávu o plnìní usnesení ZO è.6/2007

2. Schvaluje
a) smìnu èásti pozemku parc.è.6227/3 o výmìøe cca 65 m2 

v majetku obce za pozemky parc.è.6591 o výmìøe 
234 m2 a parc.è.6629 o výmìøe 199 m2 

b) finanèní pøíspìvek ve výši 21.000,-Kè Obèanskému 
sdružení TCV Strání na podporu rozvoje tenisu dìtí 
a mládeže 

Zápis dìtí do mateøské školy

Øeditelka mateøské školy oznamuje, že zápis dìtí 
do MŠ pro školní rok 2008/2009 probìhne v mateøské škole 
ve Strání i ve Kvìtné dne 7. 4. 2008  v dobì od 15:30 do 16:30.

Prosíme rodièe, aby se v tomto období dostavili 
do mateøské školy, kde obdrží „Žádost o pøijetí“. Písemné 
rozhodnutí vydá øeditelka školy.

Pøi zápisu zákonní zástupci budou ve smyslu § 36 
odst.3 zákona è. 500/2004 Sb. správního øádu v platném 
znìní, seznámeni s podklady pro vydání rozhodnutí o pøijetí 
dítìte do mateøské školy a to:

1. s podmínkami pøijímání dìtí k pøedškolnímu 
vzdìlávání

2. s kritérii pøijetí dìtí do mateøské školy

Pøi pøijímání dìtí se postupuje podle stanovených 
kritérií:

!  dítì dovrší 3 roky
! dítì má jeden rok pøed nástupem povinné školní 

docházky
! zdravotní stav dítìte
! zákonní zástupci, rodièe podají písemnou žádost 

k celodenní docházce
! dítì s trvalým pobytem ve Strání - do MŠ Strání
! dítì s trvalým pobytem ve Kvìtné  do MŠ Kvìtná
! do MŠ mùže být pøijato i dítì mladší tøí let v pøípadì, že 

je volná kapacita a schválí-li to lékaø

Rodièe, kterým øeditelka MŠ oznámila v minulém  
roce, že jejich dítì je v poøadníku, nemusí k zápisu. Pøípadnou 
zmìnu, týkající se zápisu, oznamte vèas øeditelce školy.

 Drahomíra Starobová

Výzva OÚ Strání

Žádáme zájemce o výstavbu rodinných domù 
v lokalitì Kvìtná - NOVÁ HORA, kteøí ještì nemají 
na obecním úøadì žádosti, aby tak uèinili do konce dubna 2008.
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! Josefu Tinkovi za režii páteè. programu a ostatním V letošním roce jsme prožívali fašankové veselí hned 
za zorganizování celého poøadu (Zdenìk Vintr, Maruška na zaèátku února. Proto se organizaèní tým, neboli fašankový 
Veselá, Katka Mišinská …, ale i všem úèinkujícím výbor, nad pøípravou fašanku zaèal scházet už v mìsíci 
ze souboru Javorina, divadel. souboru, dechové muzice listopadu. Plánovalo se vše do posledních detailù, na kterých 
s V. Zámeèníkem, CM Strýci, CM Huslièky a dívèímu v koneèném dùsledku hodnì záleží. Výbìr souborù mìl na 
sborku s paní uè. Pøikrylovou a paní Vlastou Grycovou)starosti, jako každým rokem, doktor Popelka - øeditel Muzea 

! èlenùm souboru Javorina za obsluhu, obèerstvení, úklid JAK v Uh.Brodì a myslím si, že jsme mohli být s výbìrem 
pøi a po páteèním veèeruspokojeni. Sobotní veèerní program Zrcadlo masopustu nás 

o jejich kvalitách pøesvìdèilo, dìkujeme. ! Pavlu Popelkovi, Josefu Janovskému a všem dalším 
za zorganizování ukázek lidových øemeselRád bych tímto vyjádøil podìkování iniciátorùm, 

organizátorùm a všem, kteøí byli jakýmkoli zpùsobem zapojeni ! fotbalistùm za sobotní pøípravu zabijaèky (výborné) 
do pøíprav i samotného prùbìhu fašankù. Nebudu všechny i obèerstvení a èlenùm hasièského sboru za bezplatné 
do jednoho, co se starali (a bylo jich hodnì), zde vyjmenovávat, zajištìní dozoru
pøesto ale vzpomenu díky: ! kuchaøkám i uklizeèkám ze ZŠ a MŠ za dokonalé 
! uèitelkám s paní øeditelkou z MŠ ve Strání, rovnìž ze ZŠ, obèerstvení pro úèinkující (velká pochvala od hostujících 

za jejich nápaditá a milá vystoupení (paní uè. Janovská, souborù za straòanské koblihy, veèeøe…) i za následný 
Zet íková,  Starobová,  paní  uè .  Brušt íková,      úklid
Michalèíková a ost.) ! obsluze na Štrbákovci pøi sobotním prùvodu, též obsluze 

pøi nedìlním posezení u ochutnávek vína

! paní øeditelce ZŠ za vstøícnost s poskytnutím prostor ZŠ, 
též ostatním uèitelùm za pochopení pøi úèinkování dìtí

! panu starostovi, místostarostovi, všem èlenùm Spokosu, 
pracovníkùm OÚ, infocentru za skvìlou propagaci 
(veletrh cestovního ruchu Regiontour Brno, regionální 
tisk, Rádio Zlín, Rádio Proglas, Èeský rozhlas Brno)  
Báøe Kubíèkové 

Musím pøiznat naši chybu u špatného zajištìní dìtského 
karnevalu, omluva patøí hlavnì dìtem a též slib, že pøíštì 
se budeme snažit to napravit.

Takže závìrem: dìlali jsme co jsme mohli, nìco vyšlo, 
nìco ne… a s podìkováním zároveò všem pøíznivcùm 
fašankového veselí se tìšme na fašanky v pøístím roce.

za SPOKOS  Petr Popelka

Fašank je za námi

Poèítaèové kurzy pro každého
uèivo bude prezentováno pomocí dataprojektoru. Pøesná doba a Je známo, že vìtšina z nás užívá poèítaèe pro jakékoliv 
dny výuky by byly upraveny vzhledem k èasové vytíženosti úèely. Hrajeme na nìm hry, komunikujeme, píšeme dopisy, 
pøihlášených zájemcù, pøedbìžnì by se jednalo o odpolední vyhledáváme na internetu, nakupujeme, tiskneme, skenujeme, 
hodiny po 16 hod. Pøedbìžná cena kurzu by èinila 3.000kè upravujeme fotky, používáme internetové bankovnictví... 
za 22 vyuèovacích hodin. Pokud máte zájem, mùžete se Usnadòuje nám „život“ nejen v zamìstnání, ale i doma. 
pøihlásit buï telefonicky na èísle 604 471 477 nebo na email Efektivní užívání poèítaèe pøedpokládá základní znalosti. Èím 
rb.best@centrum.cz, kde mùžete psát i Vaše požadavky.dál více se setkáváme s novými technickými vymoženostmi 

doby, která neustále klade dùraz  na ovládání výpoèetní Tìším se na vaše pøipomínky a námìty.
techniky a hlavnì øešení možných problémù. Napøíklad Radek Bruštík
v poslední dobì se v oblasti informaèních technologií mluví 
o internetové (ne)bezpeènosti a hlavnì o útocích hackerù 
na internetu.

Z tìchto dùvodù je dobré vìdìt urèitá pravidla používání 
poèítaèe, nebo je nìjakým zpùsobem získat. Pro ty z Vás, kteøí 
by mìli zájem se nìco dovìdìt, nabízím možnost získání 
urèitých dovedností prostøednictvím kurzù nebo poradenstvím 
pøímo u Vás doma. Obsahem kurzu budou výše uvedené 
základní operace s poèítaèem. V závislosti na možnostech 
vyuèujícího mùžete pøímo urèit to, co Vás nejvíce „trápí“ pøi 
práci s poèítaèem. Pøípadný kurz mùže být dle poètu a znalostí 
zájemcù rozdìlen na skupiny; pøístup mùže být individuální èi 
ve skupinkách. Vyuèování by probíhalo v Základní škole ve 
Strání, každý uchazeè bude mít k dispozici poèítaè a probírané 



ZPRAVODAJ                     8                                             2 / 2008

Školní kola olympiády v anglickém následovaly pøednášky na rùzná témata - poskytování 
první pomoci,  výstroj a výzbroj, mazání lyží, nebezpeèí 

Na naší základní škole se vyuèují dva cizí jazyky  - na horách  a také instruktážní film o carvingu. Veèery 
anglický a nìmecký. Všichni dobøe víme, že v dnešní patøily zábavì, rùzným hrám a soutìžím, které jsme si 
dobì je znalost cizích jazykù dùležitá a pøedstavuje sami pøipravovali. Zažili jsme pøi nich hodnì legrace. 
v mnoha pøípadech neocenitelnou výhodu. A to už jak v S lyžaøským kurzem jsme byli hodnì spokojeni. 
zamìstnání, tak pro náš volný èas  zejména pøi cestování, Dìkujeme touto cestou všem našim lyžaøským 
ale jistì i v jiných aktivitách. Také pro radost a dobrý pocit ze instruktorùm, kteøí se nám po celý týden plnì vìnovali. I když 
sebe sama. Pøiznejme si, že nás potìší situace, kdy nás na ulici nám tento skvìlý týden dal hodnì zabrat, budeme na nìj 
nìkdo požádá o radu (ne v èeštinì) a my jsme schopni reagovat. vzpomínat s radostí a úsmìvem.

Je velmi hezké jak se žáci ke studiu cizích jazykù staví.   Za žáky sedmých roèníkù Anna Voglová a Ivana Miklášová
Nutno si také všimnout jejich šikovnosti, soutìživosti, odvahy 
a snahy. Tím chceme poukázat na nedávno probìhlá školní kola 

Recitaèní soutìžolympiády v anglickým jazyce.  Tato kola byla rozdìlena na 
tradièní a mezinárodní, a probìhla ve dnech 21. - 25. ledna 2008. Ve ètvrtek 14.2.2008 probìhlo v místní ZŠ školní kolo 
Co si pøedstavit pod „mezinárodním kolem“? Jedná se o tøetí Recitaèní soutìže. Celkem se jí zúèastnilo 25 soutìžících, kteøí 
roèník Basiclingua, které ovìøuje jazykové znalosti èeských postoupili jako vítìzové tøídních kol. Po nesnadném 
studentù na evropské úrovni ve dvou kategoriích A2 (7. a 8. rozhodování poroty získali umístìní tito žáci:
roèník) a B1 (9. roèník). Do soutìže se pøihlásilo 52 žákù 0.  kategorie (1. tøídy):
ze 7. (2 žákynì), 8. (20 žákù) a 9. (30 žákù) tøíd. Z výkonù, které 

1.  místo   Roman Tomáš (1.A)
žáci pøedvedli, byla zøejmá jejich pøíprava, snaha vydat ze sebe 

2.  místo   Lukáš Zambal (1.B)co nejvíce. Své znalosti prokazovali v jednotných písemných 
3.  místo   Karolína Vintrová (1.A)testech, popisem obrázkù, výkladem témat, reakcí na otázky 

a poslechem anglických textù v podaní rodilých Anglièanù. Žáci 1.  kategorie (2. a 3. tøídy):
bìhem soutìže mohli používat výkladové slovníky. 

1.  místo   Marian Flekaè (3.A)
Vítìzem kategorie A2 se stal David Mikláš (8. A), druhé 

2.  místo   Iveta Adámková (3.A)
místo obsadil Denis Zetka (8. A) a na tøetím místì se umístila 

3.  místo   Markéta Jachníková (2.A)Lucie Zetková (7. A). V kategorii B1 zvítìzila Klára Pavlušová 
Anna Grebíková (2.B)(9. A), na druhém místì se umístila Monika Vintrová (9. B) 

a tøetí místo obsadil David Maršálek (9. B).
2.   kategorie (4. a 5. tøídy):
1.   místo   Klára Hloušková (5.A)
2.   místo   Kateøina Nuzíková (5.B)
3.   místo   Karolína Lancùchová (4.A)

3.   kategorie (6. a 7. tøídy):
1.   místo   Martina Bruštíková (6.A)
                  Lucie Grebíková (6.B)

Vítìzové budou naši školu reprezentovat v okresních 
kolech v Uherském Hradišti, která se budou konat v únoru 2008.

Všem žákùm dìkujeme za úèast, vítìzùm gratulujeme 
a tìšíme se na další kolo soutìže opìt v pøíštím roce.

Iveta Popelková Gibalová

Lyžaøský kurz

Témìø všichni vítìzové postoupili do okrskového kola A je to tady! Náš vysnìný lyžaøský kurz už je za dveømi. 
v Uherském Brodì, které se konalo 27. 2. 2008. V èetné S nadšením stojíme v nedìli ráno pøed školou, èekáme na 
konkurenci zaujala porotu svým projevem Lucie Grebíková autobus a tìšíme se na všechno, co  spolu na horách prožijeme.
(6.B), která ve své kategorii získala vynikající 1. místo Hned po pøíjezdu do Beskyd nás ovanul svìží horský 
a postupuje do okresního kola v Uherském Hradišti, které vzduch. Po následném ubytování nás èekalo první setkání 
probìhne 19. 3. 2008. na svahu, kde nás uèitelé rozdìlili do družstev podle našich 

lyžaøských dovedností. Od pondìlí zaèal  náš lyžaøský výcvik Vítìzùm gratulujeme a postupující Lucce držíme palce!
naplno -  jízda na vleku, oblouèky, slalom atd. Po veèeøi  Alena Žïárská

Zprávièky ze školy
 Školní kola olympiády v anglickém jazyce
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Všechny holky byly jako princezny a kluci, ti by se mohli A je to tady. Všemi velmi oèekávaný den. Pro žáky 
postavit rovnou pøed oltáø. Všem to moc slušelo. Okukovali devátých tøíd je to den s velkým D. Pøípravy zaèaly  už v záøí. 
jsme se navzájem, jak je kdo uèesaný, která z nás má hezèí šaty Každý pátek jsme nacvièovali, smáli jsme se jeden druhému, 
a make-up.i když nás nemotorných bylo asi víc než tìch, kteøí mají tanec 

v krvi. Najednou spustila hudba. My jsme zaèali poèítat kroky 
a než jsme se nadáli a než z nás opadla nervozita, bylo i po tanci. Poøád jsme si øíkali, že do ledna máme fùru èasu, ale 
Š�astní, že jsme nic nezkazili, jsme si vychutnali obrovský pøehouplo se ètvrtletí, pak byly za dveømi Vánoce a my jsme 
potlesk a s úlevou jsme vyšli ze sálu. stále skoro nic neumìli. Aspoò nám to tak pøipadalo.

Hurá, teï už jen sólo s rodièi a nastane  volná zábava. Po vánoèních prázdninách, když už se den D docela 
Diskotéka se nám líbila, všichni jsme se s rodièi vraceli z plesu  viditelnì rýsoval, jsme mìli zkoušky èastìji. Museli jsme pøece 
až po pùlnoci.vypilovat všechno do posledních detailù. Všichni jsme chtìli 

zazáøit. Vždy� každého z nás pøijde na ples okukovat celá Teï už nám zbyly jen vzpomínky na náš kouzelný veèer 
rodina. Tak a� to stojí za to. Všichni už mìli domluvenou a krásné DVD.  A pøíští rok pùjdeme povzbudit nové devá�áky, 
návštìvu kadeønice, zamluvené šaty (stejnì jako mìli všichni kteøí se budou snažit být taky nejlepší a nejkrásnìjší.
pøed námi). Kluci už zkoušeli obleky, shánìli rukavièky a leštili Za to patøí hlavnì podìkování paní uèitelce Vìøe Zetkové 
boty. Den D mohl nastat. a paní uèitelce Zdence Davidové, které s námi mìly opravdu 

Od rána jsme byli  všichni dost nervózní. A jak èas utíkal, „zlaté nervy“, protože ne vždy jsme byli hodní a ne vždy 
nervozita se stupòovala. poslouchali na slovo.

Tak, úèes bezvadný, trošku pøimalovat a šup do šatù. Lucie Knotková, IX.A

Naše velká taneèní premiéra

Dne 24. 1. 2008 se žáci naší školy zúèastnili talentové 
soutìže v psaní na klávesnici PC na Obchodní akademii 
v Uherském Hradišti. Z pìti soutìžících z naší školy se Diana 
Janigová z 9. A umístila na druhém místì a domù si odnesla 
kromì diplomu i dárkový balíèek a flash disk 2 GB. 
Blahopøejeme a dìkujeme všem zúèastnìným.

Iva Stupková

Zprávièky ze školy TENIS CENTRUM VINTR

poøádá nábor dìtí do tenisové školy

(dìti narozené v roce 1995 - 2001)

Termín náboru: sobota 22. 3. 2008 v 15:00 hod. 
v provozní budovì TCV

Nutná pøítomnost i jednoho z rodièù.

Bližší informace na tel. 604 961584
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tam spíše visí. Z psychologického hlediska nevyhovuje zase Od posledního „ptáme se za vás...“ uplynul už nìjaký ten 
v tom, že vìtšinou v ní rodièe nosí dítko zády k sobì, takže na dítì pátek a proto jsem si pro vás tentokrát pøipravila dva rozhovory 
pùsobí strašnì moc venkovních vjemù a když už je toho opravdu jejichž tématika souvisí s dìtmi, aktivitami, zdravím a taky 
moc, tak se dì�átko nemá kam schovat. sportem.

V šátku je tohle všechno také možné, ale pouze tehdy, Máme tady jaro, pøíroda se probouzí ze zimního spánku 
když nebude správnì navázaný. Šátek musí zajištovat a i náš organismus touží po probuzení a tøeba i po nových 
dostateènou podporu zádíèek, musí být navázaný pevnì na tìle.aktivitách spojených s životem v naší obci.

Další výhoda šátku je ta, že vlastnì slouží od narození až Na nápad udìlat rozhovor s maminkou Bohunkou 
do doby, dokud chce být dítì nošené. Jde støídat úvazy - od Grebíkovou mì pøivedla èásteènì ona a èásteènì má zvìdavost. 
narození až po konec nosící doby. Samotných úvazù je asi kolem Snad tento pøíspìvek pøinese nové informace a urèitý zpùsob 
20, ale vìtšinou si každý oblíbí pár úvazù, které støídá nebo si „osvìty“ i vám.
klidnì vystaèí i jen s jedním.

BG: Bohumila Grebíková, BK: Barbora Kubíèková Dále lze šátek použít v terénu jako podložka, deka 
na zakrytí….“BK:  Když Tì potkám, nosíš poøád svého syna Petøíka 

v šátku...  Z jakého dùvodu ses  pro šátek rozhodla? BK: Jednou jsem tì ale vidìla s nìjakým nosítkem, 
které bylo teda klokance podobné, co to bylo?BG: „Když se mi narodila dcerka Verunka, mívala dost 

èasto bolení bøíška. Tak jsem zaèala pátrat, jak by se jí dalo od BG: „Tohle bylo Ergo. Kromì klokanek jsou i tzv. 
toho pomoct. Tehdy jsem objevila poprvé šátky a zalíbilo se mi strukturovaná ergonomická nosítka, které jsou pro dìti 
to. Jenže když jsem pak našla cenu + žádné reference, tak jsem si fyziologická. Mezi nì se øadí Ergo, Patapum, Manduca, 
øekla, že to nebude asi až tak skvìlé,  poøídili jsme za polovièní Bondolino,  Mei-tai, Marsupi,…
cenu babyvak a tím to skonèilo. Mìla jsem doma i klokanku, ale 

Nìkomu pøipadá šátek složitý,  tahle nosítka jsou 
tu jsem mìla na sobì jen 1x, protože mì z ní bolela záda. 

na manipulaci naprosto jednoduchá.“ 
V babyvaku ale Verèa být nechtìla, mìla už 3 mìsíce a chtìla 
vidìt. Takže tehdy jsem nic nevyøešila, ale èervík ve mnì hlodal BK: Když jsi Petøíka nosila tak èasto, nemáš strach, 
dál. Co jen mùže být na tom šátku tak skvìlého???“ že bude na tobì pøíliš závislý?

BK: A zjistila jsi to? Bylo tím impulsem narození BG: „Zpoèátku mi tohle ani nepøišlo, strach jsem nemìla. 
druhého dítìte  Petøíka? Pokud dítì pláèe, stejnì se nosí na rukách. Takže já ho dala 

do šátku (což je mi pohodlnìjší). Dnes má Petøík 2 roky a je 
BG: „ Ano, Petøík se nám narodil po 2,5 letech a mì bylo 

nebojácný, vùèi vnìjšímu svìtu má vìtší dùvìru, je více 
jasné, že Verunka ještì není natolik sobìstaèná, že všechno 

sebevìdomý, teï když ho chci navázat, tak ho musím 
nezvládne sama, takže já budu potøebovat volné ruce. Tak jsem 

pøemlouvat, on chce 
zaèala opìt pídit. No a opìt mì napadl šátek. Tentokrát jsem už 

všechno sám… O 
mìla sehnané návody, jak se šátek váže a jak se tam miminko 

tuhle tématiku se 
dává. No a jelikož jsem nevìøící Tomáš, tak jsem nejdøív ten 

hodnì zajímám, znám 
šátek ušila ze starého závìsu. Dala jsem do nìj Petøíka a on byl 

spoustu nošených 
maximálnì spokojený a hezky tam usnul. A já si mohla všechny 

dìtí, žádné z nich není 
práce dìlat v klidu, mohla jsem se s Verèou hrát, modelínovat,… 

na mámì maximálnì 
Pe�a mi hezky spinkal na bøiše. Jenže ten závìs byl takový tuhý, 

závislé. Dítì, pokud 
nepoddajný, tak jsem se rozhodla objednat šátek. No a tehdy 

dostane zpoèátku 
jsem zaèala objevovat kouzlo šátku. Když mìl Petøík boleníèko, 

života pocit jistoty a 
šup do šátku, když se pøetáhl a byl moc unavený, šup do šátku, 

zázemí, tak se potom 
staèilo ponosit jen chvíli a bylo zase dobøe. Ven jsme chodili také 

lépe osamostatòuje. 
se šátkem, mì samotné vyhovuje to, že se mùžu naplno vìnovat 

Tohle je vìdecky 
starší Verunce, takže jsme jezdili na bruslích, kole, kolobìžce,… 

dokázané. Podívejme 
Petøíka jsme hezky“ uklidili“ do šátku a on tam byl maximálnì 

se na africké kmeny. 
spokojený! Nosím ho dodnes ne proto, že by byl na mì závislý, 

Ženy tady nosí dìti po 
v koèárku nechtìl sedìt… ale proto, že mì samotné to tak 

celý den a vypadají 
vyhovuje, navíc musím pøiznat, že mi krásnì napravuje záda, no 

spokojenì. Dokonce 
a hlavnì mi Pe�a nikam neutíká.“

nemají ani pleny, je 
tady dokonalá souhra BK: Jaký je tedy rozdíl mezi klokankama 
m e z i  m a t k o u  a šátkama?
a dítìtem, matka cítí 
jemné vibrace, jen nadzvedne dítko a ono vykoná svou potøebu.BG: „Rozdíl je - a to dost velký! V klokance není 

miminko ve správné fyziologické poloze, zádíèka nejsou Obdobu šátkù znají urèitì naše babièky - ty nosívali také 
zakulacena, bortí se celkovì páteø. Není také zajištìna správná v plachtách, chùvkách a vlòákoch...“
abdukèní poloha kyèlí miminka, takže na kost stydkou je 
vyvíjena enormní zátìž. Když se podíváš na dítì v klokance, tak 

Ptáme se za vás...

pokraèování na další stranì
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BK: Dobøe tedy... Pojïme se na to podívat trošku BK: No a teï k samotnému vázání-není to složité?
z vìdeckého hlediska... Jaké jsou tedy výhody nošení dìtí 

BG: „Nene, já sama jsem samouk, chce to jen troško na tìle?
cviku, opravdu to není složité. 

BG: „Takže jsou to: Pokud nìkoho tenhle èlánek osloví, velice ráda mu 
vázání ukážu i s miminkem, jezdí za mnou maminky až ze Zlína, 1) Rychlejší adaptace: Z neurologického pohledu 
tady má šátek také pár maminek, ale nosí jen doma. usnadòuje nošení novorozencù v nosítku adaptaci novorozence 

na nové - cizí prostøedí. Šátek bych doporuèovala opravdu každému miminku, 
není nikde psáno, že je nutno nosit dítì dennì, staèí ho mít M e z i  š i r o k o u  
a použít tøeba jen pøi kolikách, rùstu zubù, nemoci, nachlazení… veøejností je známo, že 
Ve všech tìchto pøípadech mi opravdu VELMI pomohl.“d í t ì  s l y š í  d e c h  

a srdeèní ozvy matky 
BK: Bezva, snad jsme øekly vše podstatné... Dìkuji obdobnì ,  jako  je  

za hezkou mateøskou prezentaci. Doufám, že to naše ètenáøe 
s l ý c h a l o  p ø e d  

a hlavnì maminky zaujalo. Pøeji hodnì zdraví Tobì i celé 
narozením. Cítí vùni 

Tvé rodinì a jaro plné radostí a sluníèka.
specifickou pro matku. 
Pohyby, které matka 

Jako dalšího adepta na rozhovor jsem si pozvala bratry vykonává pøi chùzi, 
Václava a Jana Vintrovi, kteøí jsou majiteli a provozovateli j s o u  o b d o b n é  
nového tenisového areálu u školy. Protože jaro láká ke pohybùm, které na dítì 
sportování, pøináším potøebné info o možnosti tenisových 

pùsobily v dobì, kdy 
aktivit v Tenis centru Vintr.

ještì bylo v pánvi 
matky. VV: Václav Vintr, JV: Jan Vintr, BK: Barbora Kubíèková

2) Dokonalá 
BK: Blíží se tenisová sezóna, co plánujete ve Vašem i m i t a c e  m á m i n a  

tenisovém areálu?bøíška: Tìsnost nosítka 
i m i t u j e  o m e z e n ý  

VV: „V areálu TENIS CENTRUM VINTR plánujeme 
prostor dìlohy a skrèená poloha dítìte v nìm je obdobná poloze 

celou øadu sportovních služeb jako napøíklad: tenisové turnaje 
dítìte v dìloze. 

pro dìti a dospìlé, tenisovou školu pro dìti a mládež, 
3) Ochrana pøed chladem: Dítì je, a to je výhodou hlavnì závodní tenis družstva starších žákù a družstva dospìlých, 

v chladnìjších obdobích, zahøíváno matkou a zároveò vdechuje, komletní tenisový servis (prodej tenis. vybavení, vyplétání 
(v tomto pøípadì) v šátku èi baby-vaku, pøedehøátý vzduch. tenisových raket apod.)“
Proto není problém, pokud se budete chtít dostat ven 
s novorozencem i za mrazivého poèasí. BK: Jakým zpùsobem bude probíhat tenisová škola 

pro dìti a mládež?4) Rychlejší motorický a citový vývoj: Kojenci, kteøí jsou 
nošeni v šátku, a� na boku, na bøichu nebo na zádech, se vyvíjejí 

VV: „Nábor dìtí do tenisové školy probìhne v sobotu 
dle Dr. Ernsta Kipharda z univerzity ve Frankfurtu nad 

22.03. 2008 v 15 hod. Tenisovou školu povede zkušený trenér 
Mohanem lépe, než dìti, které nejvìtší èást dne tráví v postýlce. 

p. Vladimír Autrata. Jeho zkušenosti (z více jak tøicetileté 
To platí jak pro motorický, tak pro poznávací a citový vývoj. 

pùsobnosti v tenisu) jsou zárukou kvalitního a odborného vedení 
5) Dokonalý rozhled: K rozvoji uèení dítìte, jeho tenisové školy.“

zkušeností a orientace, pøispívá možnost rozhledu. Oèi dítìte 
nošeného v nosítku vidí více z okolního prostøedí. Intenzivní BK: A co maté v plánu pro širokou veøejnost?
fyzický a zrakový kontakt s matkou pøispívá k vývoji citových 

VV: „Samozøejmì všichni zájemci z øad veøejnosti jsou vazeb, emocionální a nervové rovnováhy. Matka je stále 
v areálu vítáni, aby si mohli zahrát tenis na jednom ze dvou v zorném poli dítìte, nic mu neomezuje obzor. Je tedy možné 
antukových kurtù. Veøejnost má možnost vidìt i úroveò usuzovat, že nošení pøispívá též k rozvoji inteligence dítìte.
závodního tenisu  žákù i dospìlých. Soupeøi našeho klubu TCV 

Dále je dokázáno, že nošené dìti vykazují mnohem lepší 
Strání jsou v letošním roce tenisové kluby z okresù Uh. Hradištì, 

motorický vývoj a je zbyteèná obava nìkterých rodièù, že se 
Hodonín, Zlín a Kromìøíž. Soutìže zaèínají v kvìtnu  a hracím 

nenauèí správnì lézt èi chodit.“
dnem je sobota.“

BK: Zní to dost vìdecky, ale zatím to vypadá docela 
BK: Jsou v plánu nìjaké turnaje, znáte už termíny 

zajímavì.  Ale pøeci jenom je to zátìž na záda-nebolí tì? konání?

BG: „Ne. Tím, že nosím Pe�u odmalièka, zádové svalstvo VV: „Pro letošní rok plánujeme øadu turnajù pro rùzné 
se hezky zpevòuje a posiluje. Šátek hezky rozloží váhu dítìte, vìkové i výkonnostní skupiny. Rovnìž plánujeme turnaje 
takže opravdu není cítit. No a pøiznávám, že mi nošení spíše záda veèerní, kdy turnaj bude zaèínat odpoledne a bude ukonèen 
rovná… Mám jedno pøirovnání: námaha pøi nošení dítìte za umìlého osvìtlení. Termíny turnajù budou vèas zveøejnìny.“
na rukách 5 minut se = námaze nošení dítìte v šátku 2hodiny.“

Ptáme se za vás...

pokraèování na další stranì



 

Místní knihovnu Strání naleznete od zaèátku dubna 
v novì vybudovaných prostorách v areálu ZŠ, v pùdní vestavbì 
nad šatnami. Tìšíme se na vaši návštìvu.

Tipy knihovny

Periodika

Pro dìti: ABC, Ètyølístek, Ètyølístek+speciál

Pro dospìlé: Katka, Žena a život, Praktická žena, Kvìty, Vlasta, 
Týden, Reflex, 100+1, Dorka, Burda, Zdraví, Domov, Chataø-
chalupáø, Receptáø, Záhradkáø, Svìt motorù, RybáøstvíBeletrie

Vondruška, V Vládcové ostatkù
V loòském roce mìla knihovna k dispozici 20 titulù Lanczová, L Letní nìžnosti

Roberts, N Síla ohnì periodik, ètenáøi mohli vybírat z 11812 titulù knih, roèní 
Roberts, N Èerná rùže pøírustek knižního fondu byl 272 a úbytek vyøazených knih 33. 
Formanová, M Trojdílné plavky Pøes meziknihovní výpujèní službu bylo zapùjèeno z jiných 
Francková, Z Nekoneèný pád knihoven 44 titulù knih, naše knihovna poskytla jiným 
Soyener, J Císaøùv stín knihovnám 8 titulù. Internet navštívilo 1250 uživatelù.
Winter, A Cit pro vraždu
Körnerová, H Hodina po pùlnoci
McAuley, P Tøetí oko
Kundera, M Nechovejte se tu jako doma, pøíteli Statistika knihovny 2007 
Bondy, E Bratøi Ramazovi

Registrovaní ètenáøi 364
Nauèná literatura

Z toho ètenáøi do 15 let 205Skopová, K Hody, pùsty, masopusty
Holzknecht, V Jarosl. Ježek a osvobozené divadlo Návštìvníci v knihovnì celkem 2616
Klíma, L Sebrané spisy

Výpujèky celkem 10328Cestománie
Toulky èeskou minulostí Nauèná lit. pro dospìlé 1571

Beletrie pro dospìlé 6641Pro dìti
Kaaberbol, L Zelená magie Nauèná lit. pro dìti 581
Kaaberbol, L Plamen moøe

Beletrie 1535
Kaaberbol, L Srdce Kondrakaru

Výpujèky periodik 2102Jerie, K Oidipus Rex
Wich, H Nebezpeèný chat

Marcela SchönbaumováKnister Èarodìjnice Lilli v cirkuse
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Z knihovny 

BK: Kdy se zaène hrát a jaké budou ceny za pronájem 
kurtu?

JV: „Zaèátek tenisové sezóny plánujeme na sobotu 19. 
dubna 2008. Jednorázový pronájem kurtu na 90 minut bude stát 
140 Kè. Pro zájemce budou rovnìž pøipraveny cenovì 
zvýhodnìné krátkodobé i dlouhodobé permanentky. Rezervace 
kurtu je možná i na telefonu 731 787 057.“

BK: Kde a kdy se budou moci tenisté i kolemjdoucí 
obèerstvit?

JV: „V areálu je již v provozu pro tuto sezónu TENIS 
BAR s letní terasou a výhledem na oba tenisové kurty. Podle 
požadavkù sportovcù i ostatních návštìvníkù bude provoz VINTR srdeènì vítána a vìøíme, že každý z návštìvníkù bude 
TENIS BARU pøizpùsoben v zimních mìsících“ spokojen se všemi nabízenými službami.“

BK: Dobøe, dìkuji za informace a máte nìjaký vzkaz BK: A� se Vám práce v tenisovém areálu daøí a a� 
pro ètenáøe zpravodaje? máte co nejvíce spokojených tenistù od tìch zaèínajících až 

po ty, kteøí budou vyhrávat turnaje.
VV, JV: „Veøejnost ( a to nejen tenisová ) z obce Strání i 

širokého okolí je v tenisovém areálu TENIS CENTRUM 
Ptala se za vás Barbora Kubíèková

Ptáme se za vás...
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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.)

21. bøezna - Velký pátek   9:00 hod. pobožnost køížové cesty
17:00 hod. novéna k Božímu Milosrdenství
17:30 hod. velkopáteèní obøady

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

23. bøezna - 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

24. bøezna - Pondìlí velikonoèní   7:30 hod. mše svatá
10:30 hod. mše svatá

20. bøezna - Zelený ètvrtek 17:30 hod. 

! možnost zakoupení hudebních nosièù místních kapelInfocentrum Strání-Kvìtná najdete  
! v nabídce jsou knihy básní i fejetonù pana Miroslava od zaèátku dubna v nových prostorách tedy v areálu 

KapinuseZákladní školy Strání v pùdní vestavbì nad šatnami. 
! cestovatelské knihy Pavla Popelky  všechny tøi díly Musíte k nám hlavním vchodem, hned zahnout do 

i kniha Øeèeno písní a Pøíbìhy v písních vyzpívanéleva, vyšlápnout pár schodù... ale šipky vás dovedou 
! Kalendáø na tento rok „Cimbálové muziky 2008“až pøímo ke dveøím knihovny a Infocentra. To bude novì 

zastávat i funkci „Infocentrum Mikroregionu Bílé Karpaty“. ! nová publikace „Cestujeme po Moravì“, zamìøená 
na obce, ubytovací a stravovací služby  aj. v oblastech Jsou vám zde k dispozici 3 uživatelské poèítaèe 
Uherskohradiš�ska, Zlínska, Vsetínska a Kromìøížskas pøipojením na internet (hodina internetu, èi práce na PC u nás 

! a spousta turistických i cyklo map stojí pohých 12,- Kè) a s možností využít programy Windows 
(Word, Excel, PowerPoint, aj.). Urèitì stojí za to nás navštívit a využít nìkterou z námi 

nabízených služeb, nemyslíte?Otvírací doba je následující:

Po 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (i knihovna)

Út 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (i knihovna)

St 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:00

Èt 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (i knihovna)

Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:30

Mezi vámi využívané služby Infocentra patøí: 
!  kopírování ÈB (2,- Kè/A4) barevné (15,- Kè/A4) 
! faxování (10,-  Kè/fax v ÈR) 
! skenování dokumentu a uložení na pøinesené médium, 

nebo odeslání na mail (10,-  Kè)
! laminování (20,-  Kè/A4)
! kroužková vazba seminárních prací a jiných dokumentù 

(cena dle poètu listù: cca 20 -  40,- Kè)
! výroba vizitek (cena pøizpùsobena požadavku)
! tvorba pozvánek na oslavy dle vašeho pøání (cena dle 

nároènosti a velikosti pozvánky)
! vyhledání autobusového i vlakového spojení + tisk
! pøíjem èlánkù a podìkování do Zpravodaje Obce Strání

Náš sortiment:
! jsou vám zde k dispozici propagaèní materiály od nás 

i z okolí

INFOCENTRUM STRÁNÍ-KVÌTNÁ JE TU (i když jinde) STÁLE PRO VÁS!

Barbora Kubíèková



ZPRAVODAJ                    14                                             2 / 2008

Hudební klub Tryk a tøi v jedné
(dále jen DNB). Sestava složená z èlenù (studentù) žijících 11. ledna se ve Strání otvíral tzv. hudební klub Tryk. 
v okolí Uherského Hradištì, jen potvrdila hojnost a rùznorodost Odstartovala ho tehdy naše kapela Sacchie Phantes 
kapel v našem kraji. Jako pop-rocková kapela DNB ukázali, že s Praetoriány z Uherského Brodu. Atmosféra byla v Tryku pøímo 
pop a rock se dá (když se to umí) výbornì spojit a nemusí se kouzelná. Nezaháleli jsme a za ètrnáct dní byl v klubu Tryk další 
pøitom jednat o klasickou “zábavovku“. Chtìl bych vyzdvihnout koncert. 
hlavnì pìvecký projev obou zpìvákù. Jemný hlas zpìvaèky PRVNÍ: Kapela Jara Køápek revival k nám pøijela 
Katky Dvouleté v kombinaci s osobitým projevem zpívajícího z Uherského Hradištì. První sada byla o�ukávací. Muzikanti si 
kytaristy Pøemy Janíka dodával jejich líbivým duetùm ten chtìli prostì otestovat, do jaké kategorie mùžou obecenstvo 
správný šmrnc. Ve více než hodinovém koncertu byly možno zaøadit. V následující sadì ukázali, že obecenstvo zaøadili 
také zaslechnout prvky irské hudby, bluesu, jazzu, rock'n'rollu, správnì. Jejich vlastní skladby okoøenìné spontánním 
latiny, funky, atd.jammováním mne opravdu potìšily. Když dohrávali poslední 

kousek, bylo z potlesku jasné, že ještì nekonèíme. Mladí pánové 
se ovlažili a hupsli znovu na podium s pøídavky. Dle mého 
názoru si hradiš�ská kapela koncert opravdu užívala. Dovolím si 
citovat jejich ohlasy, které zveøejnili na Bandzone. ,,Fakt 
neuvìøitelná atmosféra. Je super, že má nìkdo snahu poøádat 
koncerty a propagovat tak živou muziku. Tímto dìkujeme 
poøadatelùm a lidem, kteøí si nás pøišli poslechnout. Cítili jsme se 
u vás jako doma. Kdybychom mìli v budoucnu možnost si v(/na) 
Tryku zase zahrát, urèitì bysme se nerozmýšleli. Ještì jednou 
dík. Bylo to super."  Když mi jejich kytarista Viktor volal, ptal se, 
zda-li tam vùbec nìkdo pøijde. I když nebylo nìjak narváno, 
ukázalo se, že koncert kapely, která je svým žánrem ponìkud 
nároènìjší na poslech má ve Strání cenu a taky to 
i nìkdo ocení. 

Hudební klub Tryk je možná trošku ojedinìlý a odvážný 
nápad hrstky mladých lidí udìlat ve Strání nìco, co široko daleko 
v okolí není. Slovíèko hudební, ale neznamená jen spojitost 
Tryku s hudbou. Plánujeme napø. kouzelnické pøedstavení, 
výstavy fotografií a komorní divadelní pøedstavení studentù 
JAMU. Koncerty byly v Tryku zatím poslechové, jelikož jsme 
brali ohledy na období pùstu. Neznamená to ale, že se bráníme 
taneèní hudbì. Nebráníme se nièemu, jen má vše svùj èas. 

Rád bych touto cestou podìkoval všem, kteøí nám tuto 
zábavu umožòují. Tzn. všem muzikantùm, aktérùm, filmaøùm, 
propagátorùm, PAC sound, DH Straòance (za zapujèení èásti 
aparatury) a hlavnì návštìvníkùm Tryku, protože bez 
posluchaèù nemá hudba ten správný smysl.      

DRUHÁ:  Jedna akce skonèila a už jsme zaèali pracovat Antonín Reòák ml. 
na druhé. Na další sobotu 23. února byl plánován veèírek 
s promítáním známých pohádek Jen poèkej zajíci 
a Krteèek. Promítalo se na, dalo by se øíci, archaický promítací 
8mm pøístroj, zvaný též osmimilimetrová promítaèka. Hry, 
pohádky a hudba se linula ze všech koutkù. Obèas se ozvalo 
rozjaøené zvolání napø. gól, nebo joooo apod. a nebo naopak 
jeeeej èi ..... a tak. Zkrátka atmosféra jako v kasínu. Hry jako 
stolní hokej, stolní fotbal, Èlovìèe nezlob se, ježek v kleci, 
Pexeso, Labyrint, Klobouèku hop a jiné kolovaly po celém 
hudebním klubu. Po urèitých èasových intervalech pøišly 
na øadu pohádky. Jelikož byly pohádky nìmé, trošku jsme 
improvizovali na volné téma. Z toho dùvodu byly k vidìní díly 
Jen poèkej zajíci a Krteèka za legraèního doprovodu znìlek 
známých seriálù, napø. Profesionálové, Simpsonovi, Jake 
a Tlus�och, Dr. House, Šmoulové, Hry bez hranic, atd. Sice 
bláznivé, ale aspoò byla sranda.

TØETÍ: Do tøetice akcí, které v Tryku probìhly, nesmím 
opomenout 8. bøezen a koncert kapely Davidovy nové brýle 

KLUB TRYK VE STRÁNÍ
nad hospodou Sklípek

vás zve na

KOUZELNICKÉ PØEDSTAVENÍ

Kouzelník Miloš Malý se specializuje na mikromagii 
(karetní kouzla, kruhy, provazy atd.)

V této kategorii je držitelem øady èeských cen. 
Pøedvádí kouzla pro všechny vìkové kategorie, 

od nejmladších až po dùchodce.

Sobota 29. 3. 2008 ve 20:00 hod.
Vstupné 40,- Kè.
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Klub dùchodcù slaví 10. narozeniny
nejsou èleny. Obèas uskuteèòujeme poznávací zájezdy Je to spolek, který pro straòanské seniory založila 
do krásné pøírody okolí - Vápenky, Lopeník, nebo cestujeme zdravotní sestra Ludmila Mervartová v roce 1998. Oslavíme 
za zajímavostmi naší historie. Èlenové spolu oslaví kulaté tedy 10. výroèí trvání této organizace. Když se paní Mervartová 
narozeniny, svátky, dùležité události roku  Fašanky, Silvestr... odstìhovala, pøipadlo vedení klubu na paní Marii Reòákovou. 

Nyní klub vede Anežka Jankových.

Klub má v této dobì 46 èlenù. Mnozí z pùvodních èlenù 
již zemøeli, nìkteøí se nemohou pro svùj vìk a zdravotní potíže 
schùzek zúèastòovat. Velmi si vážíme nejstarší èlenky paní 
Anežky Vintrové, která i pøes svùj vysoký vìk  87 let i mnohé 
obtíže, ráda pøijde do klubu  popovídat si, dozvìdìt se nìco 
nového. Paní Anežka Vintrová bydlí sama, proto jsou pro ni 
návštìvy v klubu urèitým zpøíjemnìním a zkrácením volné 
chvíle.

Èlenové klubu se schází každé druhé úterý ve Dvoranì. 
V zimním období ve 14:00 hod. a v létì v 15:00 hod. Klub poøádá 
i rùzné výlety. V létì si vyjdeme do Štrbánì opéct špekáèky, 
posedìt v pøírodì, nebo zajedeme na Slovensko zahøát své staré 
kosti v termálních vodách V Podhajské nebo na Èalovì. Jezdí 
s námi i rodinní pøíslušníci a pokud je místo, mohou jet i lidi, kteøí 

V rámci klubu plánujeme uskuteènit besedy o zdravé výživì, 
o bylinkách, o zdraví... Ponìvadž je klub organizace, která není 
nikým dotována, svou èinnost zajiš�ujeme èlenskými pøíspìvky.

Na závìr bychom chtìli podìkovat Obecnímu úøadu ve 
Strání za poskytnutí Dvorany pro naše setkávání, lyžaøskému 
oddílu Kvìtná za pùjèení chaty ve Štrbáni, paní Mgr. Marcele 
Tomanové a Moravským sklárnám Kvìtná za poskytnutí 
sponzorských darù, dále bychom rádi podìkovali muzikantùm 
pana Bortla, DH Žajglovka, kteøí nám obèas zahrají pøi vìtších 
akcích. Díky také patøí našim hudebníkùm F. Jankù a Josefùm 
Zámeèníkovým za zpestøení našich schùzek. Dùchodci si rádi 
zazpívají hezké písnièky, zavzpomínají na mládí a podle 
možnosti i zatancují. Pokud máte chu� a èas a nechcete být sami, 
pøijïte mezi nás, rádi vás uvítáme.

Za klub dùchodcù ve Strání 
Anežka Zámeèníková a Anežka Janových

V souvislosti s narùstajícím poètem  pøípadù okradení sociálního zabezpeèení. Tito pracovníci se musí 
seniorù upozoròuje policie na nebezpeèí ze strany tìchto prokázat pøíslušným prùkazem
prodejcù, kteøí chodí dùm od domu a nabízejí prodej vìcí nebo ! Pokud k Vám cizí lidé pøijedou vozidlem, pokuste se 
jiné výhody, které jsou spojené se zaplacením urèité výše zapamatovat barvu a poznávací znaèku, popøípadì si ji 
poplatku. Takový prodej bývá èasto jen zástìrkou pro jejich zapište
nekalou èinnost, a jakmile se jim podaøí vetøít do domu, ! Nabídku zboží od podomních prodejcù, pokud o ni máte 
odcizují pøevážnì peníze. zájem, si prohlídnìte pouze venku, nebo� tyto osoby 

pokud je vpustíte do domu se dopouštìjí krádeží
ØIÏTE SE RADAMI POLICIE    ! Nepøechovávejte doma vìtší finanèní hotovost

! Nedùvìøujete neznámým lidem ! Máte-li podezøení, že se dìje cosi podezøelého, 
! Nepouštìjte cizí osoby do domu nebo bytu zavolejte okamžitì na bezplatnou linku policie 158.

! Jednejte s nimi pouze pøed dveømi nebo pøes okno Pøedejte tím zklamání, ztrátì penìz a spoustì dalších 
zbyteèných problémù!! Nevìøte každému kdo Vás za dveømi žádá o možnost si 

zatelefonovat, použít WC, èi o jinou pomoc
DÙLEŽITÁ TELEFONNÍ ÈÍSLA:

! Zamìstnance rùzných firem, jako elektrikáøe, plynaøe 
Policie ÈR 158

telefonní mechaniky apod. pouštìjte pouze v pøípadì, 
Záchranná služba 155

že jste si je sami objednali nebo tyto organizace Vám 
Hasièi 150

pøedem návštìvu oznámily. To se týká i zamìstnancù 
Mìstská policie 156

Policie Èeské republiky, okresní øeditelství  Uherské Hradištì

POZOR NA PODVODNÍKY PØI NABÍZENÍ ZBOŽÍ PODOMNÍM PRODEJEM, KONTROLORY 
ELEKTROMÌRÙ, PLYNOMÌRÙ, VNUCOVÁNÍ STOPROCENTNÍCH VÝHER!!!
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Kraj podporuje øemesla

To, že øemeslo má zlaté dno, jsme už slyšeli mnohokrát 
a v poslední dobì se o tom i èasto pøesvìdèujeme. Sehnat 
dobrého øemeslníka jako napøíklad zedníka nebo tesaøe je stále 
vìtší problém. Mladá generace dává radìji pøednost studiu 
oborù s maturitou, i když absolventi mají èasto velké problémy 
s uplatnìním na trhu práce. Nedostatek kvalifikovaných 
zámeèníkù, sváøeèù nebo stoláøù pøitom zaèínají poci�ovat už 
i firmy v našem regionu. Zlínský kraj zareagoval na tuto situaci 
stipendijním programem, který finanènì pøilepší uèòùm (bližší 
informace o stipendijním programu jsou k dispozici 
v informaèním centru a na internetu  www.strani.cz). Tento 
program celý problém nevyøeší, ale vìøíme, že v kombinaci 
s dalšími kroky pøispìje k vìtší atraktivitì støedního 
uèòovského školství. Od pøíštího roku by se na seznamu 
podporovaných oborù mìlo objevit i skláøství, které má v naší 
obci dlouhou tradici a ruènì vyrábìné sklo se opìt pomalu 
dostává do popøedí zájmu zákazníkù. MS ve Kvìtné zaèínají 
spolupracovat s obcí, naší základní školou a skláøským 
uèilištìm ve Valašském Meziøíèí na podpoøe a propagaci 
skláøských øemesel mezi mladou generací. O konkrétních 
akcích budeme prùbìžnì informovat v dalších èíslech 
zpravodaje. K rozvoji a vìtší atraktivitì skláøství by mìlo 
pøispìt i zvažované založení skláøského ateliéru (studijního 
oboru) na Univerzitì Tomáše Bati ve Zlínì. Univerzity zaèínají 
stále více spolupracovat s podniky a propojují tak nové 
teoretické poznatky s praxí. Zlínská univerzita takto úspìšnì 
spolupracuje s firmami napøíklad v plastikáøských oborech. 
Naše sklárny mají o podobnou spolupráci také zájem, proto 
momentálnì probíhá jednání o spolupráci s Fakultou 
multimediálních komunikací Univerzity T. Bati, na které by 
ateliér mìl v budoucnu fungovat. 

Ondøej Benešík 
èlen obecní rady a krajský zastupitel            

Infocentrum a farnost Strání vás zvou na zajímavou besedu

 

Po stopách 
Èachtické paní

druhý díl

Tìší se na Vás autor úspìšné pentologie 
o Alžbìtì Báthoryové 
Andrej Štiavnický 

   
Kde:  sál Dvorany ve Strání
Kdy:  ètvrtek 27. bøezna 2008                                                                                              
V:     18:30 hodin

Tìšíme se na Vaši hojnou úèast. 
Vstupné symbolických 20,- Kè.

Finanèní podpora 
Svazu dùchodcù informuje:

Pro držitele ZTP a ZTP-P sjednáváme slevy:

-   na pojištìní domácnosti
-   na pojištìní nemovitosti
- na pojištìní zákonné a havarijní u osobních 

automobilù
-   na pojištìní za škodu zpùsobenou zamìstnavateli

Pro ostatní klienty Finanèní porady sjednáváme 
slevy:

-   na elektrickou energii (roèní vyúètování 4-6%)
-   vyúètování faktury za elektrickou energii
-   fakturu Vašeho mobilního operátora
-   pojistné smlouvy na domácnost, nemovitost
-  smlouvy zákonného a havarijního pojištìní 

osobních automobilù
-  smlouvy penzijního, úrazového a životního 

pojištìní

Bližší informace:
Palackého nám. 293, Uh. Hradištì (1. poschodí)
Každý ètvrtek od 9:00  12:00 hod.
Tel.: 572 552 905, 776 021 524
Nebo ve Strání, tel.: 777 865 596

Nepla�te víc, než je tøeba!

INZERCE
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! Prodej jízdních kol
! Servis jízdních kol

! Prodej doplòkù a náhradních dílù

KOLA: - horská            ZNAÈKY: - LEADER FOX       DOPLÒKY: - dìtské sedaèky
- krosová           - SCOTT - osvìtlení

             - silnièní                           - DEMA - computery
             - dìtská                        - LIBERTA - pøilby

                  - APACHE - brýle
- obleèení a obuv
  pro cyklistiku
- termoprádlo Moira
- nosièe kol na tažné zaø.

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

e-mail:ZKCYKLO@COOLNET.CZ                            WWW.VLCNOV.CZ/CYKLOSPORT

ZK-CYKLOSPORT VLÈNOVZK-CYKLOSPORT VLÈNOV

Prodej na splátky

OTEVÍRACÍ DOBA: PO-PÁ 9:00-11:30  13:00-17:30
                                        SO 9:00-12:00

tel:777 044 914

cimbálová muzika Strýci zve na 

Velikonoèní košt vínaVelikonoèní košt vína
kdy: nedìle 23. bøezna 2008 v 17.00 hod.

kde: Dvorana ve Strání 

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

Obèerstvení zajištìno. Jste srdeènì zváni.

s lidovým vypravìèems lidovým vypravìèem
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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

T
ím

to
 a

u
to

m
a

tic
ky

 n
e

vz
n

ik
á

 n
á

ro
k 

n
a

 p
ù

jè
ku MERO CZ  s. r. o.

Slovenská 424, 687 67 Bøezová

! Autodoprava do 5t  
/dovoz stavebních materiálù, 
štìrku, písku, drti/

! Pronájem a odvoz kontejnerù 
! Zemní práce a terénní úpravy

Bližší informace na tel.:  
+420 603 511 674

Inzerce

Prodám stavební výtah. 

Bližší informace na tel: 604 519 047.
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