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Pøejeme všem spoluobèanùm 

pøíjemné prožití 

velikonoèních svátkù!

Pavel Mimochodek             Antonín Zámeèník             
starosta                                místostarosta

Na apríla, ve støedu 1. dubna 2009, 
se nedaleko Staromìstské radnice v Praze 
ozýval veselý zpìv a tancoval tanec "Pod 
šable". Jak je to možné? Náš Mikroregion Bílé 
Karpaty tam po celý den prezentoval folklór, 
tradice i turistické cíle našeho koutu republiky. 
Skupinka 25 nadšencù ukázala Praze i jejím 
turistùm, že nejen tam je hezky.

Navštívila nás také spousta rodákù 
ze Strání i mladých, co v Praze studují. 
Všechny nás to potìšilo. Úspìch v Praze byl 
veliký. 

Více v pøíštím Zpravodaji.
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Setkání s podnikateli Informace o zrušení „DISKUSNÍHO FÓRA“ 
na obecních webových stránkách 

Na zaèátku mìsíce bøezna probìhlo setkání vedení obce 
s místními podnikateli, jehož cílem bylo navázat užší spolupráci Na svém posledním zasedání zastupitelstvo obce 
mezi obecním úøadem a podnikatelskou veøejností. Schùzky se odsouhlasilo zrušení sekce DISKUSNÍ FÓRUM na obecních 
zúèastnilo na ètyøicet pøevážnì drobných podnikatelù internetových stránkách. Pro hlasovali témìø všichni pøítomní 
a živnostníkù. I když obecní úøad pøirozenì s celou øadou zastupitelé napøíè politickým spektrem, pouze jeden se zdržel. 
podnikatelských subjektù komunikuje, vìtšinou se jedná Zastupitelé pøi svém rozhodování pøihlédli ke skuteènosti, 
o nejvìtší zamìstnavatele jako napøíklad MS Kvìtná, že takzvaná „Návštìvní kniha“ (diskusní fórum) bylo velmi 
SANTRA, apod. Toto setkání bylo první svého druhu, na které èasto zneužíváno k anonymnímu a v mnoha pøípadech i lživému 
byli pøizváni hlavnì živnostníci. osoèování spoluobèanù, které nìkdy hranièilo s porušováním 

Na setkání zaznìla celá øada podnìtù i kritických zákona. 
pøipomínek, které, jak vìøíme, pøispìjí ke zkvalitnìní Obec nechce a nemùže nadále na svých stránkách 
spolupráce mezi podnikateli a obecním úøadem, ale také poskytovat prostor pro útoky a pomluvy tohoto druhu. Naše 
pomohou s propagací nabídky místních podnikatelských diskusní fórum bylo „proslavené“ i za hranicemi našeho 
subjektù našim obèanùm. Hlavním nástrojem bude rozšíøený katastru a úroveò nìkterých pøíspìvkù poškozovala dobré 
a doplnìný registr podnikatelských subjektù v obci , který je jméno obce. Zvážíme možnost instalace nové formy on-line 
souèást webových stránek obce. diskuse, do které by se uživatelé hlásili prostøednictvím 

Jako další hlavní téma bylo projednáno zlepšení pøidìleného hesla tak, abychom zamezili anonymnímu 
informovanosti místních podnikatelù o investièních akcích zveøejòování pomluv na obecních stránkách. 
v obci a jejich úèast na subdodavatelských pracích, situace Omlouváme se všem slušným uživatelùm diskusního 
a možnosti využití areálù bývalého státního statku, fóra za to, že jsme je pøipravili o možnost vyjádøit svùj názor 
Chronotechny, prùmyslové zóny u èistièky odpadních vod nebo pøipomínku tímto zpùsobem. Všichni, kteøí se vedení obce 
a celnice k podnikání a strategie rozvoje obce. chtìjí nìco zeptat, nebo chtìjí vznést pøipomínku nebo kritiku, 

Vìøíme, že doplnìný registr podnikatelù v naší obci nám mohou zaslat email starostovi, místostarostovi a pracovníkùm 
pøíštì pomùže oslovit i ty podnikatele, které jsme právì kvùli OÚ a Místního hospodáøství (kontaktní informace 
chybìjícím kontaktùm nemohli na toto první setkání pozvat na www.strani.cz). 
(registrace možná u Báry Kubíèkové v infocentru). Dìkujeme za pochopení. 

Pavel Mimochodek, starosta

Mateøské centrum zahajuje èinnost 
Velký dík za úspìšný Fašank

V bøeznu 2009 zahájilo èinnost mateøské centrum (nejen) 
pro maminky na mateøské dovolené. Centrum, které využívá Dìkujeme srdeènì všem, kteø í  se  podílel i  
prostory multifunkèního sálu na naší ZŠ (prostor vedle na pøípravì a zdárném prùbìhu letošního roèníku festivalu 
knihovny a informaèního centra), je otevøeno vždy v úterý masopustních tradic FAŠANK 2009 ve Strání. 
a ve ètvrtek. Pokud o aktivity mateøského centra bude i nadále 

Dìkujeme také stovkám návštìvníkù, kteøí se na festival 
z øad maminek zájem, obec je v rámci svých možností 

pøišli podívat. Atmosféra byla ta pravá fašanková i díky poèasí, 
pøipravena podporovat jeho èinnost. Více informací 

které nás letos nenechalo bez snìhu. 
na www.strani.cz.

Ještì jednou všem moc a moc dìkujeme.

Operetka „CIKÁNSKÁ KREV“ potìšila 
nejen nás

Na tomto místì chceme podìkovat celému divadelnímu 
souboru Karla Högera za nastudování a uvedení operetky 
„Cikánská krev“. 

Moc si vážíme toho, že je v naší obci spousta ochotných 
lidí, i z øad mládeže, kteøí obìtují svùj èas, aby potìšili ostatní. 
Opravdu se vám to povedlo. Dìkujeme také za to, že udržujete 
kulturu v naší obci stále živou a pøispíváte tím k trvale 
udržitelnému rozvoji našeho venkova. 

Pøejeme Vám i do budoucna hodnì elánu a stále 
vyprodaná pøedstavení.

Pavel Mimochodek, starosta obce
a Antonín Zámeèník, místostarosta obce

Zprávy z obce
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Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Josef Havlík, Petr Durïák, 

Kristýna Havlíková, Adéla Adámková 

Navždy nás opustili
Jan Bruštík, Marie Révayová, Stanislav 

Hrušovský, Vlasta Popelková, Milan Malát, Luboš 
Strauss

h) zámìr na prodej èásti obecního pozemku parc. è Zastupitelstvo obce
2983/1  novì vytvoøený pozemek parc.è. 2983/21 v èásti Lùèky

1. Bere na vìdomí i) investièní zámìry na rok 2009 dle návrhu
a) zprávu o èinnosti rady obce j)podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace na Typový 

projekt  CzechPOINT  Kontaktní místo (Upgrade)  IOP  6.2.1 
2. Ruší Zavádìní ICT v územní veøejné správì z výzvy E-Government 

v obcích a) usnesení ZO è. 13/2/b o prodeji pozemku 
parc.è.6224/141 v èásti Drahy IV k) smlouvu o poskytování služeb mezi Obcí Strání 

a Mìstem Uherský Brod o poskytování služeb (eGovernment), b) usnesení ZO è. 12/2/t  o prodeji èásti obecního 
ev. è. 44/22/0781/09pozemku parc.è 2983/1  novì vytvoøený pozemek parc. 

è. 2983/21 l)odmìny neuvolnìným èlenùm ZO v základní výši bez 
pøíplatku a bez navýšení za soubìh funkcí s platností 

3. Schvaluje od 1. 3. 2009 
a) závìreèný úèet obce Strání za rok 2008 vèetnì 

3. Souhlasívýsledku hospodaøení obce za rok 2008 dle návrhu
a) se zøízením vìcného bøemene pro E.ON èeská b) poslední rozpoètovou zmìnu za rok 2008 ve výši 

republika s.r.o. na pozemku parc.è.610/7, spoèívající v uložení 681.000,-Kè pro ZŠ Strání
zemního kabelu pøípojky NN c) rozpoètové zmìny 03/2009 dle návrhu

b) se zøízením vìcného bøemene pro E.ON èeská d) navýšení rozpoètu ZŠ o èástku 600 tisíc korun 
republika s.r.o. na pozemku parc.è.6585/1, spoèívající v uložení na èásteèné pokrytí ztráty hospodaøení v roce 2008 ve výši cca 
zemního kabelu pøípojky NN 170 tisíc korun a nákladù na vybavení ZUŠ ve výši cca 430 tisíc 

korun
4. Ukládáe) hospodaøení ZŠ Strání se ztrátou ve výši 308.364,42 

a) starostovi, místostarostovi a øeditelce ZŠ Strání Kè s tím, že èást ztráty bude pokryta z rezervního fondu ZŠ 
zpracovat a pøedložit na další zasedání ZO øešení výmìny a èást z rozpoètu obce na rok 2009
elektroinstalace v Základní škole Stráníf) hospodaøení MŠ Strání za rok 2008 a pøevedení 

b) starostovi zajistit zrušení sekce diskusní fórum hospodáøského výsledku ve výši 506,54,-Kè na rezervní fond
na webových stránkách obce  www.strani.czg) zámìr na prodej obecního pozemku parc.è.6224/141 

c) starostovi zpracovat a pøedložit návrhy øešení v èásti Drahy IV 
možných dopadù plátcovství DPH na hospodaøení obce

Usnesení 14. zasedání Zastupitelstva obce Strání 
konaného dne 13. bøezna 2009

v Jahodné). Po loòském nálezu dvou leteckých granátù (pøi Úprava vodních tokù v naší obci
výkopových pracích v areálu firmy SANTRA) to byl další nález V mìsíci dubnu budou dokonèeny zbývající práce 
vojenské munice z druhé svìtové války. Granát nalezla na regulaci èástí vodních tokù Klaneènice a Sviòárského potoka 
skupinka mladých chlapcù a svou duchapøítomností a opa-v ul. Oøechová (výsadba bøehových porostù, terénní úpravy, 
trností zabránili možnému neštìstí. Dìkuji také A. Zderèíkovi, úpravy staveniš� a nedodìlky na kamenných záhozech). Tyto 
který nález nahlásil a pøispìl tak k jeho odbornému zneškodnìní práce byly pøerušeny na zaèátku zimy.
policejní pyrotechnickou skupinou.

Obec Strání má v plánu v letošním roce vybudovat 
V pøípadì nálezu váleèné munice nebo o možném novou lávku, která slouží pøedevším našim dìtem k pøíchodu 

místì pozùstatku støeliva z druhé svìtové války v našem do ZŠ Strání. Zbývající dvì, které se v lokalitì Zelnice nachází, 
katastru radìji informujte Policii ÈR nebo zavolejte na OÚ budou vymìnìny v pozdìjším termínu.
Strání. Pøedejdeme tak možnému neštìstí. Všechny nalezené 

Regulací èásti tìchto vodních tokù dozná naše obec 
výbušniny byly aktivní.

nejen stabilního prùtoku vody, ale také nového vzhledu. Pøed 
Antonín Zámeèník, místostarostarealizací jsme sklidili hodnì kritiky od správce vodního toku 

Lesù ÈR za stav kolem potoka, který pøipomínal skládku 
a smetištì dohromady. Je i pak pro nás, zástupce obce složitìjší, 
vyvíjet tlak na vlastníka vodního toku, aby provádìl úpravy 
svých tokù, když my se k nìmu neumíme chovat a zasypáváme 
bøehy vším co se nám doma nehodí.

Vìøím, že tyto úpravy vodních tokù nám dají impuls 
k udržení èistoty kolem potokù a tím i zlepšení životního 
prostøedí v naší obci.

Nález váleèné munice
V mìsíci bøeznu byl nalezen nevybuchlý dìlostøelecký 

granát na hranici katastru Strání - Korytná (nad skládkou 

Zprávy z obce
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Na èasté dotazy obèanù zveøejòujeme náklady na výrobu pitné vody a stoèného 
za rok 2008.

   
Náklady na výrobu za rok 2008 vodné v Kè stoèné v Kè

Spotøeba materiálu, desinf. pøípravkù 46 969,39 2 328,14
Spotøeba el. energie, tepla 222 121,26 538 873,28
opravy a udržování 39 881,69 143 252,83
ostatní služby , poplatky státu za vypouštìní vod 15 820,15 65 990,76
hygienické rozbory vod, 69 302,43 24 221,91
poplatek za odbìr povrchové vody - Lesy ÈR 139 540,30
Nájem za majetek VH  - Obci Strání 550 000,00 1 050 000,00
Osobní náklady, mzdy a soc. náklady 550 994,39 420 096,03
Odpisy, režijní náklady apod. 178 301,65 244 853,61
Celkem náklady 1 812 931,26 2 489 616,56

množství prodané vody - 70 623 m3 1 624 329,00
                           stoèné  -  110 180,66 m3 2 203 613,20
 
Hospodáøský výsledek -  ztráta -188 602,26 -286 003,36
Dotace od Obce Strání 165 000,00 335 000,00
Hospodáøský výsledek vèetnì poskytnuté dotace od OÚ -23 602,26 48 996,64

fakturovaná cena za 1m3-schváleno ZO 23,00 20,00
skuteèné náklady na 1m3 bez DPH 25,67 21,61

Stanovená cena vody a stoèného na rok 2009 bez DPH 24,00 22,00

Nejvyšším nákladem je nájem za vodní hospodáøství , které hradí MH Strání s.r.o. 
Obci Strání. Nájemné je  stanoveno na základì znaleckého posudku, vypoèteno 
z hodnoty majetku  a nelze jeho výši nijak ovlivnit, i když je Obec Strání jediným 
spoleèníkem MH s.r.o. 

Obec Strání poskytuje MH s.r.o. provozní dotaci  ve výši 500 000 Kè na  uhrazení 
nákladù spojených s výrobou pitné vody a stoèného.

V minulém èísle zpravodaje byl uveden pøehled nákladù na svoz a likvidaci 
odpadù z naší obce. Tyto náklady byly o 720 000 Kè vyšší než pøíjmy. Celkem tedy ZO 
z rozpoètu obce poskytlo èástku 1 220 000 Kè na dorovnání tìchto služeb obèanùm.

Antonín Zámeèník, místostarosta a jednatel MH s.r.o.

Kalkulace ceny  vodného a stoèného za rok 2008

od roku vìtší. Jestli jsme v minulém roce registrovali pøibližnì V nedìli 15. bøezna 2009 rozdala Nadace Dìti-kultura-
250 žádostí, letos se musela grantová komise vypoøádat s 348 sport, jejímž zøizovatelem je podnikatel Ivo Valenta, dalších 
pøedloženými projekty,“ uvedla Gabriela Jelínková, výkonná 5 milionù korun a v letošním prvním grantovém programu tak 
manažerka Nadace Dìti-kultura-sport. Podle jejich slov navíc podpoøila 202 kulturních projektù z celého Zlínského kraje. 
výraznì stoupá také aktivita jednotlivých žadatelù, kteøí se „Zájem o pøíspìvek z kulturního grantu naší nadace je rok 
v nároèném grantovém posuzování pokouší uspìt hned 
s nìkolika projekty. „Žadatelù bylo o sedmdesát ménì než 
pøedložených projektù. V absolutním souètu dosáhla hodnota 
všech žádostí více jak 20 milionù korun,“ pokraèovala ve výètu 
grantové statistiky Jelínková. 

 Po nároèné práci grantové komise nakonec správní rada 
nadace rozhodla, že podpoøí celkem 202 pøedložených projektù, 
mezi které rozdìlí 5.000.000 Kè. Nejvíce žadatelù bylo tradiènì 
z okresu Uherské Hradištì (asi 58 %), ostatní okresy Zlínského 
kraje pak mìly pøibližnì stejné zastoupení. Ve vìtšinì pøípadù o 
pøíspìvek z kulturního grantu žádaly neziskové organizace (asi 
66 %), zastoupení mìly také obce, školy, církve èi jednotlivci. 

 Slavnostní pøedávání symbolických šekù a darovacích 
smluv, které se konalo v uherskohradiš�ském Klubu kultury 
za pøítomnosti obdarovaných i èelních pøedstavitelù kulturního 

a spoleèenského života Zlínského kraje, 
bylo tentokráte zpestøeno vystoupením 
zpìváka a finalisty soutìže X-factor 
Ondøeje Rumla a skupiny Top Dream 
Company. Na závìr programu zahrál 
také Dívèí saxofonový orchestr 
Luhaèovice. Souèasnì s ukonèením 
kulturního grantu vyhlásila Nadace 
Dìti-kultura-sport grant sportovní. 
Žádosti o pøíspìvek pøijímá nadace až 
do 6. dubna 2009. 

Kulturní spolky ze Strání získaly 
dohromady 110.000,- Kè. Byly 
podpoøeny tyto spolky: DH Javorinka, 
TOSR, divadelní soubor Karla Högera, 
CM Strýci a hudební skupina Sacchie 
Phantes.

Radek Bruštík

Pìt milionù pro kulturu ve Zlínském kraji

TRUHLÁØSTVÍ 
VAÒO

Zakázková výroba nábytku, 
kuchyní, ložnice,

dìtské pokoje, kanceláøský 
nábytek, koupelnové 

sestavy, pøedsíòové stìny

Zdenìk Vanïurka
Rubanice 959, Strání 687 65

Provozovna:
Drahy II. è.p.99, 
Strání 687 65

Tel. 723 857 232
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Letošní 22. roèník byl zahájen v pátek programem Úterý tradiènì patøí obchùzkám fašanèárù po obci. 
„Strání sobì“ a vystoupily v nìm domácí folklórní soubory: V letošním roce se ho zúèastnilo opìt rekordních 15 skupin. 
Straòánek, Javorinka, Dìtská CM, CM Huslièky, CM Strýci, Pøíjemná zimní atmosféra tohoto dne pøilákala øadu pøespolních 
FS Javorina, Vlasta Grycová a Divadelní soubor Karla Högera. návštìvníkù a také ÈT Brno, která pøipravila dokonce i pøímý 
Program byl rozdìlen na dvì èásti a u divákù sklidil obrovský pøenos a ukázky z obchùzek fašanèárù pro diváky ÈT 1.
úspìch, zejména v jeho druhé polovinì nazvané „Na jarmarku“. I letošní 22. roèník navštívila øada významných hostù, 
O pøíjemnou zábavu u cimbálu se postaraly naše CM Strýci europoslanec Jan Bøezina, poslanci PPS ÈR Jan Plachý, 
a Huslièky. Antonín Seïa, Ludvík Hovorka, statutární námìstek Zlínského 

Hlavní festivalový den sobota byl zahájen Dnem kraje Libor Lukáš, námìstek MMR Jiøí Stodùlka, sponzoøi 
otevøených dveøí v Moravských sklárnách, který jsme zaøadili letošního roèníku a další hosté.
spolu s vedením MS do programu ukázky lidových øemesel, 

Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kteøí se podíleli 
nebo� ruèní výroba skla se dá v dnešní dobì do této kategorie 

na pøípravì 22. roèníku festivalu Fašank 2009: FS Javorina jak plnì zaøadit. Souèasnì probíhaly i ukázky na Zámeèku, kde se 
za vystoupení v prùbìhu festivalu, tak za organizaèní zajištìní letos pøedstavilo celkem 26 øemeslníkù, z toho bylo 11 ze Strání. 
páteèního a sobotního programu v ZŠ, CM Strýci, Probìhl také prodej zabíjaèkových produktù a fronta u teplého 
R. Bruštíkovi, V. Málkovi a M. Veselé, kteøí zajiš�ovali náhradní ovaru svìdèila opìt o tom, že se na všechny nedostalo.
soubory, FS Javorinka, CM Huslièky, MŠ Strání za pøípravu V hlavním programu na Námìstí U Zámeèku vystoupilo 
dìtského souboru Straòánek, J. Tinkovi za režijní pøípravu celkem pìt souborù (FS Oèovan, FS Vsacan, FS Kováøovan, 
páteèního programu a zvukaøùm, kteøí zajiš�ovali ozvuèení, FS Radošov a domácí FS Javorina, CM Strýci a skupiny 
Divadelnímu souboru Karla Högera, mužskému sboru SEN „fašanèárù“. Vystoupení všech souborù sklidilo u divákù velký 
za organizaèní zajištìní na Štrbákovci, ZŠ Strání, zvláš� paní úspìch. Fašankovou atmosféru splnila i zastávka všech souborù 
øeditelce I. Michalèíkové za dobrou spolupráci a možnost na „Štrbákovci“, kde se nabídne každému souboru posilòující 
poøádat tento festival v prostorách ZŠ, Muzeu J.A.Komenského nápoj pro podání dobrých výkonù. Také vystoupení 
v Uh. Brodì za odbornou spolupráci, všem fašanèárùm, kteøí v hospùdkách sklidilo velké uznání.
vystoupili v sobotním a v úterním programu. Dìkuji také Ve veèerním programu „Zrcadlo masopustu“ se 
kuchaøkám ze školní kuchynì za pøípravu a výdej jídel pro v scénickém vystoupení pøedstavily všechny pøespolní soubory 
soubory, uklízeèkám a školníkovi, kuchaøkám a uèitelkám z MŠ a hosté G. Vermelho a Jan Hladký. Veèer byl zakonèen 
Strání-Kvìtná za výrobu koblih a koláèù pro úèinkující. Dìkuji posezením u cimbálu zúèastnìných muzik. Své kouzlo nám 
také øezníkovi Janu Janovskému za výrobu zabíjaèkových na fašankovou sobotu ukázalo také pøíjemné poèasí. Celodenní 
produktù a všem øemeslníkùm ze Strání, kteøí pøišli ukázat své a veèerní program shlédlo cca 1400 divákù a Den otevøených 
výrobky a provozovateli Zámeèku p. Vávrovi a jeho dveøí v MS Kvìtná cca 2500 návštìvníkù.
zamìstnancùm. Dìkuji také OS SPOKOS, který se podílel 
na organizaèním zajištìní festivalu, IC a zamìstnancùm OÚ 
a pracovníkùm MH s.r.o. za technické zajištìní festivalu. 
Podìkování patøí také Èeskému rozhlasu Brno, ÈT 1, deníkùm 
Slovácké noviny a Dobrý den s kurýrem za mediální propagaci 
letošního roèníku.

Velké podìkování patøí také všem sponzorùm, kteøí i pøes 
hospodáøskou krizi pøispìli na letošní roèník finanèními 
prostøedky nebo materiálním produktem. Byli to: Ministerstvo 
kultury, Zlínský kraj, Obec Strání, Generali Group pojiš�ovna, 
EGP Invest UB, Rumpold UB, Sitel Praha, Slovácké strojírny, 
V.S.B.P Antonín Bruštík, VHS plus Veselí n. Moravou, Zevos 
a.s., Stavby Øíèany, Santra Strání, Pivovar Janáèek, OHL Ž.S. 
Brno, Moravské sklárny Kvìtná, Ing. Karel Hanáèek - stavební 
firma, Montplast UB.

Po skonèení festivalu jsme obdrželi dìkovné dopisy 
z jižních Èech a Slovenska (Oèová) a shodnì v nich stálo: „Tak V nedìli probìhl dìtský karneval v prostorách Zámeèku 
krásné pøijetí a prostøedí, tolik pøíjemných lidí a kulturních a zúèastnilo se ho na 78 dìtí v maskách a rùzných kostýmech. 
zážitkù se dnes už moc nevidí, a� vám to vydrží co nejdéle.“Témìø dvouhodinový dobøe pøipravený program èlenkami 

SPOKOSU vyjadøoval u dìtí velkou radost. Veèerní košt vína Já bych chtìl závìrem vám všem, kteøí jste se dále 
pøi CM Huslièky navštívila stovka hostù, kteøí byli spokojeni podíleli na pøípravì letošního roèníku od pøípravy krojù, 
s dobrou muzikou. Menší spokojenost byla ale s vysokou cenou morálního pøístupu vašich dìtí a vnukù ke kultuøe v naší obci až 
vína. po rùzné souèásti, které s festivalem souvisely, moc podìkovat, 

Pondìlní filmotéku shlédl témìø zaplnìný sál Dvorany, že jste pøispìli k udržení pospolitosti v naší obci a udržení 
kde Muzeum J. A. Komenského pøipravilo zajímavé filmové kulturních tradic.
ukázky nejen z historie straòanského fašanku, ale i další Antonín Zámeèník, místostarosta
zajímavosti.

Ohlédnutí za 22. roèníkem 
Festivalu masopustních tradic FAŠANK 2009
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malé
spotøebièe 16 4 5    1    2    5     35     1    0 0,01     20          10,99

velké 
spotøebièe 64 0,2    0,01    6   0,2   0,4     25    0,4   0,01  0,2      1             2,58
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v nìmž oslovuje spoleènosti provozující technologie Co se dál dìje s vyøazeným spotøebièem
na zpracování elektroodpadù.Prùmìrná èeská domácnost používá šestnáct rùzných 

Úèelem øízení je vždy vybrat technologie na nejvyšší druhù elektrospotøebièù - od nejvíce rozšíøených praèek, 
dostupné úrovni s nejmenšími dopady na zdraví lidí a životní lednièek a televizí až po zatím ménì obvyklé myèky na nádobí. 
prostøedí. Co dìlat, když nìkterý z nich doslouží, nebo se jej rozhodnete 

vymìnit za novìjší, výkonnìjší a úspornìjší?

Podle provedených prùzkumù se ukazuje, že 14 % 
obèanù, kteøí vyøadili nìjaký elektrospotøebiè, ho odvezlo 
do sbìrného dvora, 6 % jej odevzdalo u prodejce pøi koupi 
nového pøístroje; zhruba 15 % obèanù ale hází vysloužilá 
elektrozaøízení do popelnice a 12 % je skladuje doma. 

Nìkdo také prodá vysloužilý spotøebiè do bazaru 
èi prostøednictvím inzerátu, další jej odveze na chatu nebo 
chalupu a tam používá dál. 

Z výsledkù výzkumu je dále patrné, že zatímco v roce 
2006 obyvatelé považovali své znalosti, jak s vysloužilými 
elektrospotøebièi nakládat, za nedostateèné, v roce 2008 již 68% 
obyvatel  pokládá své znalosti za dobré, pouze 11 % pøipustilo, 
že o tom neví vùbec nic.

Nejlepší odpad: ten, který nevznikne
Ještì menší je pak povìdomí o tom, jak se s odevzdaným 

vysloužilým spotøebièem nakládá dál. Pravda, to už není vìc 
spotøebitele, ale kolektivního systému zajiš�ujícího zpìtný 
odbìr, oddìlený sbìr, recyklaci a materiálové využití odpadu 
z nich a zpracovatelských firem. Pøesto je ale dobré vìdìt, 
že základní myšlenka moderního odpadového zákonodárství 

Dalším dùležitým 
v celé Evropì zní: Nejlepší odpad je ten, který vùbec nevznikne.

aspektem je dosažení 
Proto kromì kvót na množství vysloužilých t a k o v é  v ý t ì ž n o s t i  

elektrospotøebièù, které musí každý èlenský stát EU vybrat využitelných materiálù ze 
roènì na každého obyvatele, existují i kvóty na množství z p r a c o v á n í  z p ì t n ì  
druhotných surovin získaných z nich k dalšímu využití. odebraných elektro-zaøízení, aby bylo možné dosáhnout kvót 
Na skládkách nebo ve spalovnách smí skonèit vlastnì jen stanovených zákonem o odpadech.
nepatrné množství celkového objemu tìchto zaøízení.

Rov-nìž výrobce elektrozaøízení je podle zákona 
Zároveò obsahují spotøebièe staršího data výroby povinen poskytnout zpracovatelùm elektroodpadu veškeré 

nìkteré nebezpeèné látky, se kterými umìjí nakládat jen zkušení informace, které jsou nutné k jeho zpracování, pøedevším údaje 
a vysoce specializovaní zpracovatelé.  o obsažených nebezpeèných látkách, možnostech opìtovného 

použití elektrozaøízení a materiálového využití elektroodpadu, 
pøípadnì zpùsobu jejich odstranìní. Peèlivý výbìr zpracovatelù

ELEKTROWIN a. s., proto jako provozovatel 
kolektivního systému pravidelnì vypisuje výbìrové øízení, 

Pomáháte recyklovat? Chráníte životní prostøedí a suroviny!
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V sobotu 14. února 2009 v 19:00 hodin se v Základní Po pøedání cen pøišel zlatý høeb slavnostního veèera a to 
škole ve Strání konal tradièní Rodièovský ples. Tento rok bylo vystoupení žákù devátých tøíd, které jako každý rok perfektnì 
snahou SRPDŠ zpestøit pro všechny hosty tento slavnostní pøipravily paní uèitelky Mgr. Vìra Zetková a Mgr. Zdeòka 
veèer. Velmi rád bych podìkoval všem pøítomným, kteøí svou  Davidová. Vystoupení žákù bylo velmi pìkné, což bylo znát 
hojnou úèastí podpoøili rozvoj ZŠ ve Strání. z øad pøihlížejících lidí, kdy bylo vidìt obdiv a slzy dojetí 

v oèích.Již ve 20:00 hodin probìhlo netradièní vystoupení 
bøišních tancù našich žákù pod vedením paní Bušové, která V 23:00 hodin v prostorách jídelny, kde o zábavu se 
vìnovala vystoupení hodnì èasu a energie. Dìti pøedvedli vynikajícím zpùsobem postarala rocková skupina Sacchie 
netradièní a velmi pìkné taneèní vystoupení z dalekého orientu. Phantes a DJ Kofi, vystoupila smíšená skupina pìveckého 

souboru z Uherského Hradištì, která sklidila velký ohlas. V 21:00 hodin probìhlo slavnostní pøedání cen 
V pozdních hodinách se dále o zpestøení zábavy postaralo duo nejoblíbenìjšího kantora roku. Tento rok se spíše jedná 
Inferno z Uherského Hradištì, kteøí svými kousky s elektrody o kantorky roku, kterými se stala pro první stupeò paní uèitelka 
rozzáøili pøítmí diskotéky.Mgr. Pavla Horòáèková a pro druhý stupeò paní uèitelka 

Mgr. Marie Kloudová, kterým srdeènì celé SRDPŠ blahopøeje Velmi rád bych touto cestou dále podìkoval všem 
a dìkuje za odvedenou práci s dìtmi. sponzorùm za hodnotné dary do tomboly, zvukaøùm 

za profesionální ozvuèení, cimbálové muzice Strýci, kteøí jako 
každý rok svým vynikajícím vystoupením bavili pøíznivce 
cimbálu a to bez jakéhokoliv nároku na odmìnu, dechové hudbì 
Javorinka za její profesionální vystoupení, Obecnímu úøadu 
Strání za pomoc pøi organizaci, vedení ZŠ Strání, rodièùm, kteøí 
pomáhali v šatnách, kuchaøkám, uklizeèkám, organizátorùm 
a všem, co pøispìli ke zdárnému uskuteènìní tradièního 
Rodièovského plesu.

Stejnì jako každý rok, celkový výtìžek bude sloužit pro 
potøeby našich dìtí, jako tomu bylo i v minulých obdobích.

Závìrem bych velmi rád ještì jednou za celé SRPDŠ 
všem podìkoval a popøál v dnešní nelehké dobì hodnì vitality 
a pevných nervù. 

Pøedseda SRPDŠ pøi ZŠ Strání Václav Konèitík

Plesové ohlédnutí

kutilù „Pat a Mat“, ty mají dìti nejradìji. Na závìr byla Infocentrum a Knihovna o jarních prázdninách 
vyhlášena soutìž, která se zamìøila na poslech písnièek pøipravila pro dìti pohádkové dopoledne, které se konalo 

v multifunkèním sále pùdní vestavby ve škole, v úterý 
10. bøezna. Kolem deváté hodiny se zaèali dìti scházet, vìkové 
rozmezí 2 až 12 let. Sešlo se 30 dìtí a malé dìti  mìly doprovod - 
maminky. V pùl desáté jsme zahájili promítání pohádek, kdy 
nejvìtší radost udìlal Spejbl a Hurvínek se svou „Rozcvièkou“. 
Po pohádce následovala hádanková soutìž. Každý dostal 
lísteèek, na kterém byla napsána hádanka, a dìti musely 
uhádnout co to je? Každý, kdo hádanku uhodl, dostal malou 
sladkost. Poté dìti hlasovaly a vyhrály zábavné postavièky 

z pohádek. Byly vytvoøeny ètyøi skupiny. V každé skupinì byla 
jedna maminka a ta mìla za úkol zapisovat název pohádky, ze 
které písnièka pochází. Dìti byly šikovné a tak všechny 
pohádky uhodly. Dopoledne skrze zábavu rychle uplynulo. Dìti 
odcházely spokojené a cestou si pobrukovaly známé melodie z 
pohádkových písnièek.

A nám „organizátorùm“ zùstal dobrý pocit, že jsme 
mohly pro dìti zase nìco zábavného uspoøádat.

Marcela Schönbaumová

Prázdninové pohádkové dopoledne
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fotografie byly umístìny na webové stránky školyRecitaèní soutìž
! byl pøipraven informaèní leták pro rodièe 

budoucích prvòáèkù, rodièe byli opìt informováni V pondìlí 23. 2. 2009 probìhlo v multifunkèním 
o možnosti pøihlášení dítìte do nepovinného sále místní ZŠ školní kolo Recitaèní soutìže. Celkem 
pøedmìtu Aj ve školním roce 2009/10se jí zúèastnilo 25 soutìžících, kteøí postoupili jako 

! informaèní kampaò pro rodièe budoucích vítìzové tøídních kol. Rozhodování poroty bylo 
a stávajících prvòáèkù byla pøedbìžnì nesnadné, umístìní získali tito žáci:

vyhodnocena, lze s potìšením zkonstatovat, že zájem je 
stoprocentní, všichni rodièe mají v úmyslu podepsat 0. kategorie (1. tøída):
pøihlášku svého dítìte do nepovinného pøedmìtu Aj ve 1. místo   Filip Drobný (1.A)
školním roce 2009/10 - pøedbìžnì lze hovoøit o 24 žácích 

2. místo   Sofie Flekaèová (1.A)
ve 2. roèníku a 36   žácích v 1. roèníku

3. místo   Dominik Frühauf (1.A)
Zdenka Davidová

1. kategorie (2. a 3. tøídy):
Závody na lyžích

1. místo   Roman Tomáš (2.A)
2. místo   Jakub Sušil (3.A)

Tradièních závodù ve „straòanském sjezdoslalomu“ 3. místo   Karolína Vintrová (2.A)
se letos díky chøipkové epidemii zúèastnilo pouze 49 závodníkù 
ze tøí škol našeho okresu. Štrbáò je pøivítal pìkným poèasím 

2. kategorie (4. a 5. tøídy): a pøimìøenì nároènou tratí se šestnácti brankami. 
1. místo   Marian Flekaè (4.A) Všechna první místa a vìtšinu míst "na bednì" obsadili 
2. místo   Adam Bruštík (4.A) žáci naší školy. Zde jsou vítìzové jednotlivých kategorií:
3. místo   Vojtìch Zetka (5.B)

2. - 5. tøída  Popelková Zdeòka a Kolaja Petr
3. kategorie (6. a 7. tøídy): 6. - 7. tøída   Hrbáková Alena a Jankových Frederik
1. místo   Martina Bruštíková (7.A) 8. - 9. tøída  Bruštíková Dagmar a Popelka Michal
2. místo   Lucie Grebíková (7.B)

Do okrskového kola v Uherském Brodì, které se konalo Otevøení Mateøského centra
25. 2. 2009, postoupili ze školního kola z každé kategorie 
vítìzové 1. a 2. míst. V èetné konkurenci zaujal porotu svým 

Dne 19. 3. 2009 bylo pro maminky s dìtmi do 6 let projevem Marian Flekaè (4.A), který ve své kategorii získal 
na mateøské dovolené otevøeno „MATEØSKÉ CENTRUM“. vynikající 3. místo. 
Úèast byla opravdu veliká, dìti se maximálnì vyøádily Všem vítìzùm gratulujeme a tìšíme se na další roèník 
a maminkám se pohled na spokojené dìti taky líbil. Mateøské této soutìže.
centrum se nachází v multifunkèním sále ZŠ Strání vedle IC 

Mgr. Alena Žïárská
a knihovny. Schùzky se konají: 

v úterý 9:00 - 11:00 hod. a 15:00 - 18:00 hod.
Inovace a rozšíøení výuky anglického jazyka ve ètvrtek            15:00 - 18:00 hod.
na ZŠ Strání Všechny maminky s dìtmi jsou vítány. Pokud byste mìly 

doma hraèky, se kterými se již vaše dìti nehrají, budeme rády, 
Realizaèní tým projektu se v mìsíci únoru podílel: když nám je do novì vznikajícího centra darujete. Pøinést je 

mùžete kdykoliv (v provozní dobì) do knihovny vedle sálu. ! na zaèlenìní nepovinného pøedmìtu Aj pro 1. a 2. roèník 
metodou HD do ŠVP naší školy Pøípadné dotazy na tel.: 777 222 030

! v charakteristice ŠVP,vzdìlávací oblasti Jazyk Dìkujeme obecnímu úøadu za poskytnuté prostory 
a jazyková komunikace, v práci s nadanými žáky, ve a vybavení. 

Pavla Horòáèkovástrategii rozvoje klíèových kompetencí a pokrytí 
prùøezových  témat

! byla vypracována a editována v editoru ŠVP 
charakteristika nepovinného pøedmìtu Aj metodou HD, 
rovnìž byla vytvoøena koncepce osnov tohoto pøedmìtu

! i nadále se pracuje na tvorbì a editaci osnov (tato práce se 
považuje za hlavní, proto patøí mezi nejnároènìjší èást 
tohoto projektu a vyžaduje delší èasové rozložení

! zpracoval se nejzákladnìjší souhrn informací pro èlánek 
do Zpravodaje, tento èlánek byl uložen na webových 
stránkách naší školy

! na základì požadavkù realizaèního týmu byl objednán 
spotøební materiál k projektu

! probìhlo fotografování ukázkové hodiny HD, tyto 

Zprávièky ze školy
 

Infocentrum Strání-Kvìtná vás srdeènì zve na 
cestopisnou besedu zamìøenou i na lidské osudy

"NAŠI KRAJANÉ 
V RUMUNSKÉM BANÁTU"

sejdeme se v úterý 21. dubna 2009 v 17:00 hod. 
v multifunkèním sále ZŠ vedle IC

Mùžete se tìšit na poutavé vyprávìní 
a spoustu zajímavých fotek.
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Celou dobu jsem se nemohla doèkat plesu. Kamarádka je a tanèit, a co si dáme zahrát. Stalo se.
kadeønicí. Nabídla se, že mi upraví úèes na ples. Obèas jsme O pùl osmé jsme se sešli v družinì, odkud jsme se 
se sešly a zkoušely rùzné modely. Mnì však žádný nebyl dost pøesunuli do sálu na focení. Všichni se fotili a fotili. Blesky 
dobrý a nemohla jsem se pro žádný rozhodnout. Dva týdny pøed fotoaparátù problikávaly sálem. Jak celebrity! Poté jsme se 
plesem jsem na internetu narazila na krásné úèesy. Koneènì vrátili do družiny, kde jsme èekali na devátou hodinu. Vìtšina 
jsem si vybrala! Moc se mi líbil jeden trochu asymetrický byla nervózní, ale já ne. Byla jsem v klidu. Všechno urèitì 
a zvláštní. zvládneme. Taky že ano. Úžasné! Všichni ve velkém sále nás 

V úterý pøed plesem jsem byla na zkoušce šatù. Jelikož fotili a filmovali. V duchu jsem si øíkala:,,Nezdá se mi to? 
jsem si je byla zamlouvat v øíjnu, zapomnìla jsem, jak vypadají. Tanèíme pøed všemi. V krásných šatech, soustøedìni na tanec...
Hezké. Ani jsem netušila, že se mi budou tak líbit. V pátek Po odtanèení jsme se odebrali do jídelny. Zbytek 
už u mì v pokoji. veèera jsme si užili na diskotéce. Nechtìla jsem, aby tento náš 

Èím víc se ples blížil, tím se radost stupòovala. "velký" a zároveò prozatím nejkrásnìjší veèer našeho života 
Neustále jsem opakovala:,,Už se nemùžu doèkat, já se tak skonèil. Trvale se mi vryl do pamìti. Škoda, že vše musí jednou 
tìším! A nervozita? Vùbec! Hlava plná plesu. A uèení? Tím jsem skonèit. Perfektnì jsme si ho užila a øekla bych, že i zbytek 
se nezabývala. Neustále jsme se domlouvali, jak to na plese spolužákù.
roztoèíme. V jednom kuse znìlo, jak budeme celý veèer tanèit Jedineèný veèer.

Jedineèný veèer

Nabízím vedení

(bývalé jednoduché úèetnictví)

Edita Zetková
Drahy IV. 1041 Strání 687 65 

tel.  732 810 125 
e-mail: Edita.Zetkova@seznam.cz 

ÚÈETNICTVÍ

DAÒOVÉ EVIDENCE

MZDOVÉ AGENDY

ZHOTOVENÍ DAÒOVÉHO PØIZNÁNÍ

ÚÈETNICTVÍ

DAÒOVÉ EVIDENCE

MZDOVÉ AGENDY

ZHOTOVENÍ DAÒOVÉHO PØIZNÁNÍ

INZERCE
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Orientální tanec…Záležitost, která se nám dostala BK: Dìvèatùm to moc sluší, mají krásné orientální 
do povìdomí teprve nedávno. Je to ovšem krásný koníèek, který kostýmy a umí se ladnì vlnit. Ale zvládnout 30 dìtí, to asi dá 
si i u nás v obci získává èím dál vìtší popularitu. Svìdèí o tom zabrat. Co rodièe, pomáhají Vám pøi vystoupeních, nebo 
i „první orientální vlaštovka“ v podobì bezmála 30 dívenek naší i finanènì s rekvizitami aj.? Jaká je mezi Vámi spolupráce? 
školy, které zaèaly navštìvovat kroužek „ORIENTÁLNÍHO AB: Orientální kostýmy vìtšinou zakoupili rodièe dìtí 
TANCE“ pod vedením maminky a orientální taneènice paní a nebo jsem zakoupila já a pùjèuji. Holèièky se snažím každou 
Alice Bušové. hodinu co nejvíc zapojit, protože jak tanec tak štìbetání je jejich 

No a právì Alici jsem si pozvala k rozhovoru, abych pro velkým koníèkem, ale toto pøísluší jejich nízkému vìku. Nìkteøí 
vás zjistila, jaká vášeò ji k této zálibì pøivedla, proè orientální rodièe se i zaèali zapojovat pøi pøevlékání svých dìtí do 
tanec dìlá a jaké peripetitie a radosti jí tanec pøináší… kostýmù, velký dík paní Pavlušové. 

 Finanèní stránka je úplnì jiná vìc. Vyuèuji zcela zdarma, 
jen jeden finanèní obnos jsem za ètyøi mìsíce požadovala a to BK: Bára Kubíèková, AB: Alice Bušová
50,- Kè na CD kam každé holèièce ukládám fotografie 

BK: Alice, Vy jste maminkou tøí dìtí a do Strání jste se od zaèátku a CD pøehrávaè, bez kterého to nejde. Zbývající 
pøivdala. Mùžete se nám proto na úvod trochu pøedstavit? èástku jsem doplatila. To si samozøejmì nestìžuji, s tím jsem 

do toho šla.AB: Pocházím z vesnice Jedovnice (Moravský kras) a už 
mi bylo 35 let. Mám tøi dìti, psa, leguána a spoustu aktivit, které 

BK: Urèitì míváte rùzná vystoupení, tvùrcem mnì dodávají elánu do života. Jsem èlovìk, který se snaží 
choreografie jste Vy sama? Kde všude jste se již pøedstavily? zaplnit každou minutu svého života. 
Jaký byl ohlas publika? Co plány do budoucna? 

BK: Výbornì, dìkuji, tak to má být. Pøejdìme AB: Náš takový start bylo vystoupení na Rodièovském 
k Vašemu koníèku… Jak jste se k orientálnímu tanci plese 14. 2. 2009. Musela jsem trochu bojovat a  pøistoupit 
dostala, proè jste se rozhodla pro tento druh aktivity? na urèité podmínky, ale nakonec holèièky vystoupily s mojí 

choreografií. Následovalo vystoupení na Zámeèku, kde AB: Orient mì uchvátil v televizním vysílání a víceménì 
probíhal karneval pro dìti a v nedìli 15. 3. 2009 „Vystoupení pro náhoda v podobì letáèku s ukázkovou hodinou orientálních 
babièky“ v Domovì s peèovatelskou službou ve Strání tancù mì k samotnému tanci pøivedla. Díky tanci mi odeznìly 
k pøíležitosti MDŽ. Ohlas byl pokaždé obrovský a spousta lidí bolesti krèní páteøe a zvedlo se mi i velkou mìrou sebevìdomí .
mì i oslovila s prosbou možnosti vidìt dìti ještì jednou. 

BK: Jak je to dlouho, co orientální tanec dìláte? Co Samozøejmì se snažím, aby se dìti ukázaly všude, kde nás rádi 
Vám tento druh, vlastnì sportovnì-taneèní aktivity pøináší? uvidí a hodlám pokraèovat i nadále, co mi èas, peníze a zdraví 

dovolí. AB: Tanèit jsem zaèala více jak pøed rokem. Tanec 
i hudba, která jej provází, mi pomáhá zpevnit postavu, zlepšit 
kondici a samozøejmì mi pøináší i obrovskou radost.

BK: Proslýchá se, že bøišní tance jsou i zdraví 
prospìšné a posilují ženské sebevìdomí - mùžete nám 
k tomu nìco øíct? Máte s tím osobní zkušenost…

 AB: Orientální tance jsou jedineènou relaxací pro 
budoucí maminky. Také odbourávají ostych a hlavnì nauèí 
správné a vzpøímené držení tìla. Známí mì èasto upomínali, že 
se hrbím a orient mì nauèil držet tìlo vzpøímenì a také správnì 
dýchat.

BK: Vzala jste si na „starost“ bezmála 30 dívenek 
i starších dìvèat, abyste jim své zkušenosti pøedala. Je to 
velmi chvályhodné, jak jste k tomu dospìla? Byly dobré 
podmínky pro vznik tohoto kroužku?  

AB: Mám ráda dìti a trochu mi ve Strání chybìla nìjaká 
ta aktivita pro holèièky, která by je opravdu bavila. Chtìla jsem 

 BK: Chcete nìco vzkázat ètenáøùm zpravodaje?dát dìtem šanci ukázat, že je i nìco, co je chytne a nepustí. 
Samozøejmì i nìco, co mi chybí u mé uèitelky a to je možnost AB: Jestli máte èas, jsme každý ètvrtek od 17 hod. 
ukázat víckrát než jednou za rok, co jsem se nauèila. Taky proto do 19 hod.v ZŠ Strání, tak se pøijïte podívat! Dìkuji SRPDŠ 
jsem tak dlouho otravovala paní øeditelku Michalèíkovou. Byla za zakoupení a montáž zrcadel. Dìkuji za Váš zájem! ALICE 
tak hodná a propùjèila mi tøídu, kterou jsem si na vlastní náklady (IPTISAM)
vybavila s pomocí paní Zderèíkové Jitky, která mi tøídu 

Dìkuji za rozhovor a a� se Vám daøí moc dobøe a tanec v orientálním stylu vymalovala. 
i vaše malé taneènice Vám pøináší jen samou radost. Budeme Kroužek zaèal fungovat v listopadu 2008. Pro veliký 
se na vaše další vystoupení tìšit.ohlas z øad dìtí byl kroužek rozdìlen na dvì hodiny týdnì a to ve 

Ptala se za vás Barbora Kubíèkováètvrtek od 17:00 - 18:00 pro mladší dìti 1. - 3. tøíd 

a od 18:00 - 19:00 pro starší dìti 4. - 9. tøíd.

Ptáme se za vás…
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a v r. 1909 zaèal hrát ve skromných podmínkách div. spolek Jak již bylo v minulých dnech vzpomenuto, 
ve Strání. Tìch míst bylo nìkolik. V hospodì u „Gurièe“ (nad pøipomínáme si letos 100 let od založení divadelního spolku 
Štrbákovcem) zde byla Raiffeisen banka a v hasièské zbrojnici, ve Strání. A jak nejlépe oslavit tyto kulatiny? Samozøejmì 
kde byl v letech 1908 - 1911 i provizorní kostel. V té dobì divadelním pøedstavením. Pøi této pøíležitosti jsem byl požádán, 
sloužili ve vìtších obcích obyèejnì dva duchovní - faráø abych se o stoleté historii ochotnického divadla ve Strání zmínil 
a kaplan, tedy i ve Strání. ve straòanském Zpravodaji. Èiním tak s vìdomím, že napsat 

o jeho zaèátcích nebylo vùbec snadné. Žádný z té doby již nežije 
a ani ve farní kronice není o divadle žádná zmínka. Pøipomínám, 
že moje údaje, hlavnì pøi jeho vzniku nemusí být úplnì pøesné. 
Zde jsem èerpal hlavnì z toho, co mì vyprávìli paní Kateøina 
Kohnová nar. 1913, František Kohn nar. 1922 a mùj bratr 
Antonín nar. 1924. Dotknu se i oblastí, které s divadlem 
zdánlivì nesouvisí. Opak je pravdou. Divadlo není jen zábava, 
ale má též významný výchovný úèinek. Zatím co ve Strání 
se ochotnické divadlo zaèalo utváøet, ve Kvìtné už mìlo 
za sebou témìø ètvrtstoletí. Proè?

Tehdejší ještì Stráòské hutì (založené 1794) koupil 
r. 1850 Emanuel Zahn, pocházející z rodiny holandského 
skláøského obchodníka. Nový majitel si dovezl skláøské 
odborníky ze Šumavy. Národnosti byli èeské, ale i nìmecké, 
rakouské a švýcarské.

Em. Zahn nerozšiøoval jen sortiment skláøské výroby. 
Zamìstnával i naše obèany v poèátcích na pomocné práce. 

V r. 1912 pøivítal do naší obce tehdejší faráø p. Stanislav Zlepšoval sociální podmínky svých zamìstnancù a v neposlední 
Spáèil nového, mladého kaplana Jana Novotného. Tento nový øadì i jejich kulturní vyžití. Majitel zamìstnal profesionálního 
kaplan byl neobyèejnì nadaný, podnikavý a kulturnì založený hudebníka s tím, že uèil skláøe hrát na hudební nástroje. E. Zahn 
èlovìk. Jeho pøíchodem se zaèaly mìnit vìci rychle dopøedu koupil všechny potøebné hudební nástroje a vznikly dva 
pøedevším v oblasti kultury a sportu. Dnešním termínem „nastal soubory - dechový a smyècový. Dále byl utvoøen mužský 
boom“ v obci. Soustøedil kolem sebe hlavnì mládež. Zaèal pìvecký sbor èítající 40 èlenù. Zásluhou Em. Zahna byl v roce 
vytváøet podmínky, aby se mladí nìjak bavili. Bylo vybudováno 1886 založen i divadelní soubor. A proè se kulturní èinnost, i to 
høištì u høbitova, kde se hrál fotbal, volejbal. Poøádaly se divadlo ve Strání utváøela až o 23 let pozdìji než ve Kvìtné? 
sportovní akademie. Byl u založení sportovní organizace 
OREL. Samozøejmì se zapojil i do ochotnického divadla 
a nìkteré hry i režíroval. 

Protože ve Strání nebylo žádné zaøízení, kde by se mladí 
mohli pravidelnì scházet, hlavnì v zimním období, (ve Kvìtné 
už byl dùm DTJ) byla zásluhou p. faráøe Spáèila a p. kaplana 
Novotného svépomocí postavena v letech 1926 - 1927 farní 
Dvorana. Díky tomu se mohla kultura i sport rozvíjet v obci 
naplno. Pøi otevøení slavnostní Dvorany bylo zde odehráno 
divadelní pøedstavení, které nacvièil p. kaplan spoleènì 
s uèitelem Jalùvkou. Bylo zakoupeno gymnastické náøadí 
(hrazda, bradla, atd.). Provedl nábor chlapcù od 13 - 20 let 
a zakoupil hudební nástroje (vzal si na sebe pùjèku). Tyto mladé 
zaèal uèit hrát na dechové nástroje uèitel z Horního Nìmèí. 
Vzniká tak a zaèíná úèinkovat nová dechová hudba 
“Omladina“, kterou v dalších letech vedl p. Jan Jurtík. Pan 
kaplan Novotný zajistil výuku na strunné drnkací nástroje (které 

Straòanští obèané, kteøí nepracovali ve sklárnì, a tìch také koupil) a tak vznikla skupina „Tamburáši“. V té dobì byly 
byla vìtšina, se vìnovali zemìdìlství. Od jara do podzimu postaveny byty za høbitovem s tím, že tam budou bydlet 
se pracovalo na poli. V zimním období muži, kteøí mìli potah vysloužilí faráøi obce a dùchodci bez pøístøeší, takový 
sváželi pro sklárnu døevo k vytápìní pecí. Nìkteøí pracovali starobinec.
jako døevorubci. Všichni bez rozdílu se museli starat Jak jsem již na zaèátku zmínil, Dvorana nebyla jen 
o mnohoèlennou rodinu (dìtí bylo prùmìrnì 6-11) a pøestárlé zdrojem zábavy a sportu té doby. Mìla i výchovný a vzdìlávací 
rodièe. Pøipomínám, že rodinné pøídavky ani dùchody charakter. Uvedu jeden pøíklad. Zaèátkem 20tých let chtìla 
neexistovaly a rodiny žily jen z toho, co si sami na poli dívka, asi 17ti letá, divadlem posedlá, hrát divadlo. Mìlo to však 
vyprodukovaly. Že žily velmi skromnì a mnozí i v bídì je jeden háèek - neumìla èíst. Uèitel Jalùvka jí to trpìlivì 
nasnadì. pøedèítal, tak se to nauèila a hrála. Aby mohla dále hrát, 

Protože èást skláøù bydlela v Tøicátku a nìkteøí si koupili nezbývalo jí než se nauèit psát a èíst. Neuvìøitelné? Podle 
domky ve Strání, asi i jejich pøièinìním se zaèal formovat svìdkù to bylo v té dobì docela bìžné.

100 let ochotnického divadla ve Strání

„Pýcha pøedchází pád“ - režie Josef Reòák

„Úklady a láska“ - režie Josef Šupák

Pokraèování na další stranì
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Dále mìl p. kaplan Novotný vypracován plán Posledním, dnes žijícím režisérem ve Dvoranì byl 
na fotbalové høištì na Rubanicích. Mìl domluvenou smìnu František Kohn. Zaèátkem osmdesátých let došlo ke sporu mezi 
pozemkù s vlastníky. To už nestihl. Po 23 letech práce musel div. souborem a dech. hudbou  kdo zaplatí to èi ono. S odstupem 
ze Strání odejít. Proè? èasu pøišel za mnou kolega St. Popelka s nabídkou, abych pøešel 

do Kvìtné namísto P. Révaye, který byl v té dobì již nemocen. Že jsem vìnoval tolik øádkù p. kaplanu Novotnému jistì 
Zanedlouho poté se ve Dvoranì pøestalo hrát. Dùvod? uznáte, že za to všechno, co pro straòanskou kulturu a sport 
Nekoneèné finanèní problémy.vykonal, si to zaslouží.

Jak jsem poznal, v kulturním domì ve Kvìtné byli 
hnacím motorem Staòo Popelka a Slávek Tanner. A po dobu pøes 
50 let to byli ve Dvoranì bratøi Antonín a František Kohnovi 
(dosud žijící) a Martin Vintr. Možno bez nadsázky øíct, že 
Dvoranì vìnovali veškerý svùj èas.

Velmi mì potìšilo, že po premiéøe operety „Cikánská 
krev“ byl pøedstaviteli obce vyznamenán pamìtním listem 
František Kohn. Podìkování si jistì zaslouží i jeho bratr 
Antonín.

Dnes nám zùstala ze známých dùvodù ke kultuøe malá, 
ale útulná Dvorana. Zùstali i ochotníci ze Strání i Kvìtné, kteøí 
se Vám svými hereckými výkony snažili pøipomenout tìch 100 
let od zaèátkù divadla ve Strání.

Vzpomenul jsem aspoò režiséry, kteøí ve Dvoranì 
v uplynulých desetiletích pùsobili a také p. kaplana Jana 
Novotného, který se velkou mìrou podílel na rùstu kultury 
a sportu ve Strání.

Zaèátkem tøicátých let se režii ve Dvoranì, vedle 
Nejmenoval jsem ochotníky, kteøí zde pùsobili. Byly jich zmiòované hudby, vìnoval p. Jan Jurtík, nar. 1896. Byl 

desítky a mohl bych na nìkteré zapomenout. Také jim patøí dík, i varhaníkem VE ZDEJŠÍM KOSTELE. Koncem tøicátých let 
pøestože už vìtšina není mezi námi.se ujal režie p. Josef Reòák, nar. 1907. Shodou okolností i on 

Zanedlouho oslaví své sedmdesátiny vedoucí našeho div. vedle divadla byl varhaníkem a vìnoval se i dechové hudbì. 
souboru pan Stanislav Popelka. Za celý kolektiv mu do dalších Svùj repertoár soustøedil hlavnì na operety, protože zpìvy 
let pøeji hodnì a hodnì zdraví a aby mu i nadále vydržela aktivita a hudbu (tehdy byla živá) si nacvièil sám. Koncem ètyøicátých 
a optimismus v práci, kterou pro divadlo dìlá. Díky.let to byl Josef Šupák, nar. 1920. Protože sezónnì pracoval 

v cukrovaru v Modøanech, docházel v Praze na profesionální 
divadelní pøedstavení. Jeho pøíchodem se zaèínají nacvièovat 
nároènìjší hry svìtovì známých dramatikù Schillera a Voliéra. 
V tomto období se bìžnì odehrávala i dvì pøedstavení v roce. 
Proto se režiséøi støídali a v té dobì to byl i jeho vrstevník 
František Kohn st., nar. 1920. Zaèátkem padesátých let pøechází 
církevní majetek do majetku státu, tedy i do té doby farní 
Dvorana.

Kulturní èinnost v obcích, kde nebyl prùmysl, tedy i ve 
Strání, se pøemìnila na Osvìtovou besedu (OB). Zøizovatelem 
se stal Místní národní výbor. Naproti tomu v místech, kde byly 
závody, byla kultura soustøedìna v závodních klubech pøi ROH. 
Tak tomu bylo i ve Kvìtné. Pøi OB ve Strání soustøedìných 
ve Dvoranì byli organizováni: dechová hudba (mladí), 
divadelní a národopisný soubor Javorina jako jeden celek. Dále 
to byly hudební skupiny, které vznikaly a zanikaly. Divadlo se 
zkoušelo jako dnes, jen s tím rozdílem, že všechny náklady jsme 
si museli platit sami. Vedle zapùjèení krojù i døevo, uhlí, 
spotøebovanou elektøinu apod. Pøíspìvky a dotace žádné Co si pøát do budoucna? Aby byl i nadále s v á t k e m  
nebyly. Protože výdaje byly vìtšinou vyšší než zisk, èást vìcí den, když se ve Strání hraje divadlo. Abyste i nadále byli dobré 
si herci museli poøizovat za své. publikum. Nezasvìceným jen pøipomínám, že pøi letošní 

Pamatuji si dobøe, že mezi div. souborem OB Strání a div. operetì „Cikánská krev“ byla pøi všech ètyøech pøedstaveních 
souborem K. Högera ve Kvìtné panovaly dobré vztahy. Ale že plná Dvorana. To svìdèí o tom, že naši obèané divadlu rozumí, 
ve Kvìtné byly nesrovnatelnì lepší podmínky jsem se mají ho rádi a dovedou herce odmìnit tím nejkrásnìjším 
pøesvìdèil pozdìji sám. Když jsme v roce 1971 s hrou „Pùlnoèní zpùsobem - potleskem. A to je to nejvìtší vaše uznání a odmìna 
mše“ od P. Karvaše vyhráli okresní soutìž amatérských souborù hercùm za jejich práci. Proto stojí za to vám znovu a znovu hrát.
zjistili jsme, že dál nemùžeme jet - nebyly finanèní prostøedky. Petr Bruštík
To by se ve Kvìtné nestalo. 

100 let ochotnického divadla ve Strání

„Gelo Sebechlebsky“ - režie František Kohn st.

„U naší kaplièky“ - režie František Kohn ml., 
hudební režie Josef Reòák ml.



Tipy knihovny Pro dìti
Legenda o svatém Václavovi Pecháèková, I
Petr & Hvìzdní strážci Barry, DBeletrie

Rokem v dur i moll Popelka, P
Nauèná literaturaDám si to ještì jednou Hercíková, I
Rozumìt dìjinám  v letech 1848- 1948

Vražda o Velikonocích Harris, L
Špalíèek lidových písní Krèek, J

Blázni umírají v pátek Gardner, E
Navlékáme korálky

Tajné deníky sleèny Quinn, J

Abstinentka Kubátová, T Podìkování
Horský vavøín Deveraux, J

Chtìla bych touto cestou podìkovat duchovnímu otci 
Klam lásky Quick, A P. Hrudíkovi, který daroval do knihovny spoustu nových, 
Tøi panáky pro Evženku Zamora, J krásných knih s nauènou tématikou. 

Marcela Schönbaumová
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Z knihovny 

Za mikroregion jsme vydali pro každou obec Ve dnech 15. - 18. ledna 2009 probìhl na veletrzích 
letáèek - ty jsou soustøedìné ve spoleèné v Brnì tradièní støedoevropský veletrh cestovního ruchu, 
obálce, na které najdete i kalendáø akcí kterého se zúèastnilo 1 270 vystavovatelù ze 31 zemí. Veletrh 
na celý rok 2009 pro všechny obce REGIONTOUR opìtovnì pøedstavil turistickou nabídku všech 
mikroregionu Bílé Karpaty… že jste krajù Èeské republiky, tuzemských regionù, mìst, 
zapomnìli, které obce to jsou? Jedná se incomingových agentur a ve zvýšeném poètu i regionù 
o Bøezovou, Dolní Nìmèí, Horní Nìmèí, z okolních zemí. Poprvé se stal skuteènì „èeskoslovenským" 
Lopeník, Slavkov, Strání, Starý Hrozenkov, Vápenice veletrhem, když prezentoval nabídku všech slovenských krajù, 
a Vyškovec. Letáèek o Strání vyšel dokonce i v jazykové mutaci z toho tøí v samostatných expozicích. 
Nj + Aj. Mezi vystavovateli nechybìlo ani zastoupení našeho 

Komu cesta do infocentra nevyjde, mùže se mrknout Mikroregionu Bílé Karpaty. Na prezentaci se bìhem výstavy 
na www.bile-karpaty.cz a tam také tyto letáèky a další støídali zástupci jednotlivých obcí - nìkteøí dokonce i v kroji. 
informace vèetnì kalendáøe akcí najde.

Pøijïte se tedy informovat o akcích, ale i typech na výlet 
s dìtmi, programy kin, divadel… nebo si jen tøeba koupit 
pohlednici. Tìšíme se na Vás.

Barbora Kubíèková

Zájem o naši lokalitu byl obrovský, lidé se zajímali o dìní 
v obcích, o kulturu a pøedevším o turistické trasy a cyklostezky. 
Nabídka služeb se u nás v regionu stále rozšiøuje, pouze u nás 
ve Strání se potýkáme stále s nedostateènou ubytovací 
kapacitou. V prvních dvou dnech urèených odborníkùm prošlo 
branami výstavištì více než 15 200 návštìvníkù. Hlavní nápor 
na pokladnách podle oèekávání zaznamenali v sobotu, kdy si 
veletrhy prohlédlo témìø 11 tisíc návštìvníkù. Celková 
návštìvnost podle oèekávání dosáhla 35 tisíc osob. Jsme rádi,
 že máme, nejen turistùm, ale i obèanùm, co nabídnout a že se 
zvyšuje kulturní žití v tomto regionu.

A èím se náš mikroregion prezentoval v tištìné formì? 
O tom se mùžete pøijít pøesvìdèit do Infocentra Strání-Kvìtná. 

Co nového v Infocentru a Mikroregionu Bílé Karpaty?

FC Strání Vás zve na obnovenou tradici 

"Velikonoèní zábavy"
  

v nedìli 12. dubna 2009 od 20:00 hod. 
v prostorách ZŠ Strání.

K tanci a poslechu hraje DH Straòanka 
a Disko DJ Rádia Zlín.

V prùbìhu zábavy se mùžete tìšit 
na vystoupení:

Taneèní skupiny "LUNA" - orientální tance
Spolku elegantních dam, 

pøehlídka historického spodního prádla, 
tanec "Charleston" a jako vrchol zábavy 
bude ukázka "Kankánu z Moulin Rouge".

Jarní tombola, obèerstvení a dobrá nálada 
samozøejmostí.

Srdeènì zvou poøadatelé!
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Velikonoce v kostele Povýšení sv. Køíže

mše svatá na památku veèeøe Pánì
(kostel otevøen do 22:00 hod.)

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

11. 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

12. dubna - Hod Boží 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

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

  9. dubna - Zelený ètvrtek 17:30 hod.  

Bruštík, Josef Zámeèník a Klaudie Èaòová. Všichni tøi V den úterního fašankového veselí 24. února 2009 
postoupili do okresního kola v Uherském Hradišti, které se dopoledne probìhla okresní soutìžní pøehlídka dìtských 
konalo v nedìli 29. bøezna 2009.  cimbálových muzik v Uherském Ostrohu. Zúèastnila se jí 

i cimbálová muzika Mladé Huslièky pod vedením paní uèitelky V Uherském Hradišti 
Anièky Pøikrylové a David Bruštík ve høe na cimbál. Oba zaznamenalo Strání velký 
soutìžící získali 1. místa s postupem do krajského kola úspìch díky Danielu Bruštíkovi, 
pøehlídky. V krajské soutìžní pøehlídce konané 19. bøezna 2009 který vyhrál nejlepšího slavíèka 
ve Valašském Meziøíèí získal David Bruštík velmi pìkné v kategorii mateøských škol, a 
2. místo a následující den 20. bøezna 2009 získala dìtská celkovì jako nejlepší slavíèek 
cimbálová muzika Mladé Huslièky v Luhaèovicích úctyhodné ze všech kategorií byl vyhlášen 
3. místo. Všem nezúèastnìným bych pøál zažít ten nádherný, Josef Zámeèník. Velký ohlas 
høejivý a tìžko popsatelný pocit, když pøi výètu všech tìch mìlo vystoupení houslisty 
zvuèných jmen zúèastnìných cimbálových muzik z velmi Marca Èaòu, dìtské cimbálové 
folklórnì známých koutù Moravy, jako jsou Rožnov pod m u z i k y  M l a d í  B r u š t í c i  
Radhoštìm, Vsetín, Otrokovice, Zlín a Uherské Hradištì, zazní: a sourozencù Antonína, Josefa a 
„… se vám pøedstaví cimbálová muzika a dìti ze Strání“. Prostì Radka Bruštíkových. Byl to už 
moc krásný pocit. Už jenom pro tento zážitek, bez zøetele jubilejní 35. roèník soutìže, na 
na umístìní, to stálo za to. kterém zazpívalo spoustu 

skvìlých zpìvákù jako je 
napøíklad zpìvaèka Hradiš�anu 
Alice Holubová, Kristýna 
Daòhelová, Terka Habartová, Petra Hrubošová, Radim Vojtek 
a další. Za zmínku stojí to, že ze 24 soutìžících byli pouze 
4 chlapci, z toho 3 z Uherskobrodska, kteøí zároveò vyhráli 
a z nichž 2 byli ze Strání. 

Naši muzikanti a zpìváci pøedvedli na všech pøehlídkách 
pestrou ukázku straòanského folklóru, za kterou si všichni 
zaslouží velikou pochvalu vèetnì jejich rodièù a uèitelù. 

Nebylo až tak dùležité umístìní, ale hlavnì to, že se dìti 
vìnují udržování a šíøení našich folklorních tradic. Pøíkladnou 
reprezentací v jakémkoliv odvìtví se mùže obec zviditelnit 

4. bøezna 2009 probìhlo v Uherském Brodì místní 
a ukázat jen v tom nejlepším svìtle.

soutìžní kolo ve zpìvu „Zazpívej slavíèku“. Soutìž byla 
Rád bych vzpomnìl, že CM Mladí Bruštíci spolu s pìti rozdìlena do 5 kategorií. Místní kolo probìhlo i o den pozdìji 

fašanèáry z dìtského folklorního souboru Javorinka pøi ZŠ v Uherském Hradišti. Každá kategorie byla v obou mìstech 
Strání zavítali 1. dubna 2009 do Prahy, kde úspìšnì dostateènì obsazena. Ze Strání pøijelo do Uherského Brodu 
reprezentovali Mikroregion Bílé Karpaty.zazpívat nìkolik šikovných dìtí, z nichž jen ti první mohli 

Radek Bruštíkpostoupit. První místa v rùzných kategoriích obsadili: Daniel 

Úspìchy dìtí na kulturních soutìžích
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divadelní spolek. Myslím, že právì tady platí ono - tradice Od zemì k zemi dál a dál... tato slova mohli slyšet 
neumírá. všichni, kteøí pøišli zhlédnout další z pøedstavení našich 

divadelníkù. Obdiv tedy patøí našim pøedkùm za jejich odhodlání dát 
této tradici vzniknout a tìm souèasným ochotníkùm, že v ní Znova po roce a hned nìkolikrát vyprodalo publikum sál 
pokraèují. Divadlo má u nás rozhodnì zelenou, vždy� øady Dvorany. Operetu, Cikánská krev, z pera otce a syna, Richarda 
jejich èlenù se rozšiøují pøedevším o mládež. A to je v dnešní a Adolfa Branaldových, vidìlo nìkolik stovek pøíznivcù 
dobì urèitì pozitivum. I když divadelní soubor operetu uvedl divadla, místních i pøespolních. Vždy� i autoøi byli velkými 
v obnovené premiéøe, sklidila úspìch. Herci se postarali svými vyznavaèi tohoto prostøedí a ve 30. letech napsali pìknou øádku 
výkony o neopakovatelnou atmosféru. Poprvé jsme mohli vidìt divadelních her. Režie se pro tento rok zhostil pan Petr Bruštík, 
dalšího èlena rodiny Zderèíkù, nejmladšího Ondøeje, který který operetu nastudoval a s ochotníky bravurnì secvièil. To, 
se ujal role Emanuela s klidem a lehkostí. Jevištì rozzáøila že jsme letos vidìli právì Cikánskou krev, má svùj odùvodnìný 
i Zorika (Monika Beòová) a role Ištvána sedla také dalšímu význam v editorialu pana režiséra. Kromì jiného je tam také 
z mladých, Ondøeji Zetkovi. Svým podáním mne dostali rovnìž zmínka, že v tomto období je tomu 100 let, co ve Strání vznikl 

baron Lulay-Bombeles a komtesa Ortruda (Václav 
Vanïurka, Dana Pavlušová). Pøestože tady 
nejmenuji všechny, bylo na nich vidìt, že je 
divadlo opravdu baví. Cenu Thálie by si zasloužil 
urèitì celý soubor, i když nìkteøí svùj talent teprve 
rozvíjejí. 

A tak pøeji ochotníkùm samé dobré role, 
ostatnì jak už bylo øeèeno - není malých rolí 
a režisérùm š�astnou ruku pøi výbìru díla.

Snad nám zase za rok dají herci svùj 
herecký um na obdiv.

Každopádnì pro letošek se tak už stalo 
a pøede všemi klobouk dolù.

Lenka Koláøová

Cikánská krev
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V sobotu 28. února 2009 se znovu rozjela "Straòanská St.žáci: 1. Filip Bušo
stopa" - vìnovaná památce Vaška Buši, který byl sportovcem 2. Jeník Jurtík
a pøedevším lyžaøem tìlem i duší a ještì v minulém roèníku 3. Jožin Vintr
,Stopy' porazil s pøehledem závodníky o generaci mladší než byl Další závodnice jsou ženy, kterým dnes kralují holky 
on sám. Bušovy a v tomto poøadí pøijíždí do cíle:

I když máme snìhu víc než kdekoliv v okolí, zaèala rtu� 1. Hela Bušová
teplomìru stoupat a sníh se nám pøemìnil v tìžký a mokrý. 

2. Lidka BušováSobotní ráno nic-moc. Chvíli poprchává, chvíli dokonce 
3. Jitka Moš�ková - Bušovávykoukne sluníèko a cesta k rybníku? Úžasné!!! Sami víte, kdo 

jste tuto cestu absolvovali… ale pøesto vás to neodradilo! 
Dìti se ženami si projely malý okruh a na chlapy èekají 

Trasa "Stopy" projetá rolbou a oznaèená pro dìti a ženy dvì kola okruhu velkého. Na startu se seøadilo 11 mužù 
a muže a veterány. Uvaøený gulášek od Blažky Kolajové, náš a 5 veteránù. Za velkého povzbuzování všech divákù jsou 
DJ Kofi pøipraven jako vždy s úsmìvem na tváøi, grilované na stupních vítìzù v tomto poøadí:
klobásky, svaøené víneèko a horký èajík pro všechny…

Muži: - 1. Jeòo Janovský -Strinka              
A mùže se zaèít - i bez pistole, ve které zvlhl prach, 

            2. Jeòo Hrbák -Hejdži                                     se stopkami v rukou všechny závodníky odstartoval starosta 
            3. Miloš Janovský -Beny  Pavel Mimochodek.

Veteráni: -1. Miroslav Hargaš

2. Jan Hargaš

3. Stanislav Knotek

A pan Stanislav Knotek je ocenìn i jako nejstarší 
úèastník "Stopy".

At' už dojeli úèastníci na prvním, pátém nebo desátém 
místì, všichni si zaslouží pochvalu. Ruku na srdce - trasa mokrá, 
tìžká, sem - tam led a at' už dìti, holky nebo chlapi si závod 
užili… S nadšením, humorem, pro radost a potìšení, a to je 
myslím nejdùležitìjší!

Dìkuji touto cestou všem sponzorùm této akce 
za pomoc, podporu a ceny pro úèastníky "Straòanské Stopy". 
Dìkuji té hrstce nadšencù, kteøí obìtovali svùj volný èas Zaèíná 12 dìtí, které jsou rozdìleny do kategorií - mladší 
a zorganizovali tuto super akci a také dìkuji všem, kteøí si a starší. S velkým elánem jdou do boje a pøijíždí do cíle v tomto 
udìlali sobotní odpoledne èas a pøišli povzbuzovat, zasmát se poøadí:
a podpoøit úèastníky 3. roèníku "Straòanské stopy".Ml.žáci: 1. Ladik Kolaja  

Díky a snad za rok nashledanou …               2. Petr Kolaja 
 Za poøadatele Jarmila Zámeèníková3. Ondra Kadlèek - Dolní Nìmèí   

Straòanská stopa

Oblastní charita Uh. Brod nabízí k zapùjèení Peèovatelská služba komplexní domácí péèe se sídlem 
do domácností ze svého skladu na Mariánském nám. 13 v Uh. Brodì pùsobí v celém našem regionu. Je to terénní služba, 
následující zdravotnické pomùcky: v jejímž rámci vám mohou být od pondìlí do pátku poskytnuty 

tyto èinnosti:! polohovací postel elektrická     - pronájem15,- Kè za den 
! pomoc pøi zvládání péèe o sebe! polohovací postel mechanická  4,- Kè
! pomoc pøi osobní hygienì! invalidní vozík mechanický 6,- Kè
! poskytnutí stravy nebo pomoc pøi zajištìní! chodítko  3,- Kè
! zajištìní chodu domácnosti! rolátor  4,- Kè
! zprostøedkování kontaktu se spoleèenským prostøedím! vysoké chodítko  5,- Kè

! toaletní židle pevná  4,- Kè
V pøípadì zájmu se obracejte na vedoucí peèovatelské ! toaletní køeslo pojízdné  5,- Kè

služby:! antidekubitní podložka samostatná 10,- Kè
p. Olga Slabiòáková, mobil: 724 651 265, tel.: 572 637 ! antidekubitní podložka s postelí 5,- Kè

333; e-mail: pecovatelky.uhbrod@caritas.cz; webové stránky: 
! toaletní stolek  4,- Kè

www.uhbrod.caritas.cz
! matrace  3,- Kè

Ing. Vladimíra Kaislerová
! rùzné samost. drobné pomùcky                                  

a pøíslušenství 30,-Kè za mìsíc

Víte, že Charita nabízí zapùjèení zdravotnických pomùcek?
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za bohaté úèasti našich obèanù. Pøišly nám již tradiènì zazpívat Nìco z historie
dìti z mateøské školky i zahrát Tamburáši. Místo zdravotnické O založení skupiny ÈÈK ve Kvìtné se zasloužil 
pøednášky jsme si letos promítli staré snímky z èinnosti pøedevším MUDr. Roman Stupka. V té dobì si svolával 
organizace a zavzpomínali tak i na naše èleny, kteøí již mezi zástupce všech složek v obci a tak byl informován o dìní 
námi nejsou. Také jsme zhodnotili jsme naši loòskou èinnost. na úseku sociálním i zdravotním. Vznikala potøeba urèit èlena, 

kterým bude proškolený pracovník s brašnou k dispozici 
k poskytnutí první pomoci pøed pøíchodem lékaøe. Tak byl urèen Mezi naši hlavní èinnost patøí:
pan Otakar Vilímek a v závodì Moravských skláren pak pan - výuka první pomoci dìtí a mládeže. Po dlouhá léta 
Vladimír Kouøil. Sám Dr. Stupka se zdravotní sestrou na základní škole vyuèují první pomoc p. Kubíèková 
Mazalovou a instruktorem panem Ladislavem Schenkem a p. uè. Zrùnová. Jejich práce je velmi záslužná, vykonávají ji 
stanuli v èele vedení místní organizace. Oslovili další obèany ve svém osobním volnu. Práce uèitelù ve zdravotnickém 
a pøizvali tak další aktivní èleny do výboru skupiny ÈÈK kroužku se øídí normami znalostí v poskytování první pomoci 
Kvìtná. Z prvních to byly paní Jarmila Brunovská, Františka pro I. a II. stupeò.  Soutìž provìøuje znalosti dìtí v povinných 
Kouøilová, Radka Kolajová, Jarmila Horáková, Marta disciplínách, to je v praktickém poskytování první pomoci 
Mazániková, Marie Tinková a další. Postupnì získávaly další a transportu poranìných, bezpeènosti silnièního provozu pro 
a další èleny. I v budoucnu se daøilo zapojovat do spolupráce cyklisty a chodce, léèivé rostliny, znalosti z historie èerveného 
místní lékaøe  jmenujme alespoò nejaktivnìjší  - MUDr. Paška, køíže apod. 
MUDr. Øehák, MUDr. Zlínský. Zdravotní sestra paní Mazalová 

- zdravotní dozor - naši kvalifikovaní èlenové zajiš�ují 
po celá léta pøi školeních provádìla ukázkovì obvazovou 

zdravotní dozory na hromadných spoleèenských, sportovních 
techniku, z proškolených èlenù se pak tvoøily zdravotní hlídky, 

a kulturních akcích v obci
které provádìly zdravotní službu pøi sportovních akcích. Velmi 

- propagujeme bezpøíspìvkové dárcovství krve, dobrá spolupráce s místními lékaøi byla také pøi výroèních 
hledáme nové dárce. Všem lidem, projevujícím tímto svým èlenských schùzích, kde obohacovali schùze zajímavými 
èinem hlubokou lidskost, patøí naše podìkování. Podìkování pøednáškami, nejvíce ochotný byl vždy MUDr. Kratochvíl.
nejen všech trpících, kterým tato nenahraditelná tekutina 

Konaly se rovnìž zdravotnické plesy, tøetí a poslední 
zachraòuje život, ale také podìkování nás všech. K velké lítosti 

probìhl v roce 1979. Pozdìji pak naše èlenky poøádaly burzu 
musíme konstatovat, že oproti pøedešlým letem dochází 

obnošeného šatstva, ruèních prací. Aktivní èlenky organizace 
k odlivu dárcù z ordinací transfuzních stanic. Je to díky naší 

se zapojovaly do rùzných brigád, v té dobì poøádaných pod 
uspìchané dobì? Kdy øešíme pouze dnešek a nevìnujeme 

hlavièkou Národní fronty. Vysazovaly se kvìtiny na volném 
trochu èasu k zamyšlení se nad budoucností naší èi našich dìtí? 

prostranství v obci, upravovaly chodníky. Pro starší èleny jsme 
Kdy opomíjíme problémy, které se nás zrovna netýkají?  Není to 

poøádali zájezdy na rùzná památná místa, výstavy kvìtin apod. 
dobrý trend, proto máme radost z každého nového dárce.

Nìkteré naše èlenky se zabývaly sbìrem léèivých rostlin, které 
- v oblasti sociální se již stalo tradicí, že každoroènì pøed po usušení odvádìly do sbìrny.

vánoèními svátky navštìvujeme pøestárlé a nemocné 
Za dlouhodobì prospìšnou práci byla naše místní 

spoluobèany jak ve Kvìtné, tak v penzionech, domovech 
organizace nìkolikrát vyznamenána okresním výborem ÈÈK.

dùchodcù a dìtských domovech.

- ve spolupráci s další neziskovou humanitární 
organizací Charita Èeské republiky jsme v loòském roce opìt 
uspoøádali sbírku starého šatstva, obuvi, nábytku atd. Tyto 
nasbírané vìci jsou pak poskytovány jako humanitární pomoc 
bližním v nouzi i do zahranièí.

- získali jsme do svých øad nové pletaøky pøízových 
obvazù pro malomocné, kterým patøí rovnìž velký dík za to, co 
pro nemocné dìlají. Tyto obvazy od nás putují k panu Riedlovi 
do Kunovic a od nìj už pøímo do Kalkaty v Indii, kde je øád 
Matky Terezy poskytuje nemocným.

V letošním roce plánujeme zájezd na divadelní 
pøedstavení, tématický zájezd a rovnìž plánujeme setkání všech 
èlenù v pøírodì, pravdìpodobnì v zahradì Mateøské školy 
ve Kvìtné, spojené s ukázkou zdravotní pomoci. 

Pokud byste se k nám chtìli nìkdo, v jakékoliv oblasti 
našeho pùsobení, pøidat, budeme jen a jen rádi. Pøivítáme 

Ze souèasnosti i mladé lidi, protože si myslím, že pomáhat by mìli hlavnì ti, 
ÈÈK je humanitární obèanské sdružení, pùsobící kteøí mají dostatek sil a elánu.

v oblasti humanitární, sociální a zdravotní. V souèasné dobì má Tolik ve struènosti hodnocení naší práce, pøejeme si, 
ÈÈK v naší republice asi 91 tis. èlenù, sdružených v 2350  abychom i v letošním roce mìli sílu pomáhat potøebným, ochotu 
místních skupinách. Naše skupina ÈÈK Kvìtná pùsobí již asi 55 podávat pomocnou ruku a hlavnì aby se naše øady rozrùstaly. 
let. V souèasné dobì má naše organizace 75 èlenù, a to ve Myslíme si, že Èervený køíž si zaslouží mít i u nás v regionu 
vìkovém rozpìtí pøibližnì od 20-ti do 95-ti let. Dne 10. bøezna stejné postavení, jaké má tato organizace v zahranièí.
2009 probìhla každoroèní výroèní schùze, letos opravdu 

Za ÈÈK Kvìtná Anežka Zámeèníková

Èeský èervený køíž ve Kvìtné informuje
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Co dìlat, když pøed domem zazvoní neznámý èlovìk? jste museli takto zazvonit vy na cizí dveøe? Je možné, že na vaše 
Každý èlovìk dbající na svou bezpeènost a zabezpeèení dveøe opravdu zaklepe èlovìk v nouzi. Je ale stejnì možné, že 
majetku by mìl nejdøíve s neznámým èlovìkem mluvit pouze na nì zaklepe podvodník. V každém pøípadì, pokud èlovìk žádá 
pøes dveøe nebo z okna svého domu èi bytu. Základním o vodu, nechte jej èekat pøed dveømi, které zavøete (zamknete), 
pravidlem pro zajištìní bezpeènosti je neotevírat dveøe hned a vodu donesete ve sklenici zase až ven pøed dveøe. A pokud 
a každému! nìkdo požádá o možnost návštìvy vašeho wc a v blízkosti není 

veøejné wc nebo záchod v restauraci? Je to už na vašem vlastním Proè takové striktní opatøení? Policie v celé republice 
rozhodnutí  pokud èlovìka vpustíte do domu, zamknìte dveøe a na Uherskohradiš�sku nevyjímaje vyjíždí šetøit krádeže 
a bìžte s ním až k záchodu a následnì jej vyveïte hned ven.a podvody, kterých se dopouštìjí drzí zlodìji a podvodníci 

okrádající pøedevším starší obèany. Právì starší lidé jsou Pøípady z poslední doby:
ze svých dob mládí stále pøíliš dùvìøiví k cizím lidem a nejsou 
dostateènì obezøetní pøi rozhovoru a jednání s cizími lidmi, ze Falešné obchodníky vyhnali
kterých se nezøídka vyklube zlodìj nebo podvodník. Pachatelé 

Sousedská obezøetnost, pružná reakce starosty a rychlý 
pøicházejí za staršími lidmi s rùznými záminkami a historkami, 

výjezd policistù. Taková ideální souhra probìhla v Rudici 
za nìmiž skrývají jediný - cíl získat od starých osob peníze.

jednoho dne na konci letošního ledna. Místní obèané oznámili 
Èastou záminkou je podomní prodej nejrùznìjšího zboží, starostovi, že se po obci pohybuji podezøelí podomní 

jako jsou deky, hrnce, pøíbory, povleèení nebo ruèníky. Falešní obchodníci. Starosta neváhal a podle domluveného scénáøe 
podomní obchodníci nemusejí hned lidi okrást, ale v lepším kontaktoval policisty z Bojkovic. Ti okamžitì vyjeli do Rudice, 
pøípadì jim prodají zboží za nìkolikanásobnì vyšší hodnotu. kde zastihli dvojici cizincù se sadou hrncù v rukou. Dvojice 
V horším pøípadì nabídka a prodej zboží slouží pouze jako mužù ve vìku tøiatøicet a pìtapadesát let se zaèala odvolávat 
prostøedek ke krádeži. K nim dochází v momentì, kdy lidé jdou na to, že ve vesnici mají mít pøedvádìcí akci a na obci povolený 
do skøíní, kredencù a šuplíkù pro své úspory. Zlodìji zjistí místo prodej. Ani jedno z toho samozøejmì nebyla pravda a další 
skrýše, následnì odvedou pozornost domácích a v nestøeženém výmluvu k neoprávnìnému prodeji dvojice už nevymyslela. 
okamžiku jim ukradnou zbytek uschovaných naspoøených Policisté s muži zaèali na místì øešit spáchání pøestupku, 
penìz. protože se dopustili neoprávnìného obchodování. Naštìstí 

Další vymyšlenou záminkou je vracení pøeplatkù reakce místních i policistù byla rychlá a pøedešlo se tak 
za elektøinu, plyn nebo vodu. Podvodníci pøicházejí možnému problému podvodu nebo krádeže! (28.1.2009)
do domácnosti s tím, že nesou osloveným lidem peníze, ale 
potøebují rozmìnit bankovku vìtší hodnoty. Scénáø je podobný 

Zlodìji s dekami v rukáchjako u prodeje zboží  lidé jdou pro drobnìjší bankovky a tím 
Jednoho odpoledne na zaèátku února vpustila odkryjí cizím lidem svou skrýš penìz.

šestaosmdesátiletá žena do svého pokoje v domì Kontroloøi plynu, vody, elektøiny nechodí nikdy bez 
s peèovatelskou službou v Uherském Brodì dva cizí muže. pøedchozího ohlášení a to buï formou lísteèku na dveøích 
Muži jí nabízeli k prodeji deky. Nejdøíve za pìt tisíc korun, pak doruèeného nìkolik dní pøedem nebo oficiálním vyhlášením 
zlevnili na dva a žena souhlasila. Šla si do zásuvky sekretáøe pro v místním rozhlase. Takoví kontroloøi a opraváøi nikdy 
peníze. Dvìma tisíci zaplatila, zbytek nechala v šuplíku. V tom nevybírají peníze za kontrolu nebo opravu v hotovosti pøímo 
ji jeden z mužù poprosil o kousek chleba. Dobrosrdeèná žena v domácnostech!
mu šla skývu ukrojit a druhý muž jí zatím ukradl všechny Podvodníci pøicházejí za lidmi i se záminkou výhry 
naspoøené peníze ze šuplíku. Celkem zlodìji žene ukradli v opravdové nebo vymyšlené soutìži. Vyhrát mùže jen ten, kdo 
dvanáct tisíc korun.se do soutìže zapojil. Pokud lidé soutìž nehrají, nemohou nic 

vyhrát. K vyzvednutí pøípadné opravdové výhry jsou lidé 
Pojistku nechtìla, ale stejnì ji okradlavyzváni, aby se dostavili osobnì.

N a  z a è á t k u  l o ò s k é h o  p r o s i n c e  o s l o v i l a  Podvodníci a zlodìji vìtšího kalibru se pokouší lidi obrat 
sedmaosmdesátiletou dámu na ulici neznámá žena s dotazem, útokem na city a strach starších lidí o své pøíbuzné. Snaží se jim 
jestli nechce sjednat pojistku? Oslovená staøenka nechtìla namluvit, že nìkdo z rodiny je ve špatném zdravotním stavu 
o pojistce ani slyšet, ale cizí žena se jí vetøela do bytu po nehodì nebo z jiného dùvodu a snaží se z oslovených lidí 
v Uherském Hradišti. V bytì jí poøád opakovala, že je dobré si vymámit peníze, které by mìly jejich pøíbuzným pomoci.
sjednat pojistku, která je výhodná a jestli má žena peníze. Stará S odvoláním na pøíbuzné žádají podvodníci po starších 
dáma nakonec vypoklonkovala ženu z bytu s tím, že nic nechce, lidech peníze na nejrùznìjší opravy, nákupy, zálohy èehokoliv 
ale pøesto pøišla o tøicet pìt tisíc korun. Byly to úspory schované a v jakémkoliv množství. Buïte dùslední a trvejte na tom, a� si 
v obývacím pokoji a v kuchyni. Cizí podvodná zlodìjka pro peníze pøijdou sami pøíbuzní  v žádném pøípadì neposílejte 
dokázala ženu zabavit tak, že staøenka jí nevìnovala na chvilku peníze po údajných známých. V drtivé vìtšinì pøípadù pro 
pozornost, èehož zlodìjka hbitì využila a okradla ji. Policistùm peníze pøíbuzní nepøijdou, protože je z vás chtìli vymámit 
se podaøilo zlodìjku najít a obvinili ji ze spáchání krádeže, podvodníci.
za což jí ze zákona hrozí až tøíleté vìzeníA co v situaci, když na dveøe zaklepe èlovìk prosící 

Pokraèování na další stranì:o sklenici vody nebo o možnost doskoèit si na záchod? Kolikrát 

Doporuèení seniorùm k osobní bezpeènosti v domácnostech
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pøed dveøe domu nebo bytu. Pøi tom nezapomeòte ! neotvírejte dveøe a nevpouštìjte do bytu èi domu 
zavøít dveøe.nikoho, koho neznáte. S cizími lidmi mluvte pøes 

! zapamatujte si co nejvíce detailù o cizích lidech ve dveøe nebo z okna
vaší domácnosti, stejnì jako informace o vozidle, se ! ovìøujte si pravost funkce a povolání pøípadných 
kterým neznámí pøijelikontrolorù pøi provádìní jejich práce. Kontroloøi jsou 

! nepøechovávejte doma vìtší finanèní hotovostvždy dopøedu ohlášeni pomocí oznámení èi výzvy. 
Nepøicházejí nikdy neohlášeni. ! máte-li podezøení, že se dìje cokoliv podezøelého, 

zavolejte okamžitì na bezplatnou linku policie 158!! pokud èlovìk za dveømi èi pod oknem trvá 
z jakéhokoli dùvodu na návštìvì, domluvte se s ním ! zamykejte hlavní vchodové dveøe, ale i zadní vchody. 
na jiný den, na který si pozvete domù nìkoho z rodiny Nezapomínejte na dveøe a branku ze dvora.
nebo z pøátel, abyste nebyli doma sami a nemohl vás ! využívejte kukátka ve dveøích, nechte si namontovat 
pøípadný zlodìj zabavit a okrást øetízky na dveøe

! nevydávejte žádnou finanèní hotovost jakýmkoliv ! pozor na bytové domovní telefony a otevírání 
kontrolorùm - tyto operace zpravidla probíhají vchodových dveøí z bytu, kdy nemáte kontrolu nad 
bezhotovostnì èlovìkem stojícím pøed vchodovými dveømi

! vracení záloh za služby (pøeplatky za vodu, elektøinu, V žádném pøípadì si však nevpouštìjte cizí lidi do svého 
plyn) se nevyplácejí osobnì, ale posílají se poštou domova!!!
penìžními složenkami. Nenechejte se zmást tím, 
že vám èlovìk prý nese pøeplatek za služby. V pøípadì potøeby kontaktujte 

! nepla�te za nikoho z rodiny jejich dluhy èi strážníka pro Strání:
pohledávky bez pøedchozího ovìøení. Potøebné Lukáš Jahoda
peníze pøedávejte pouze pøímo svým pøíbuzným. tel. 572 633 333

! pokud nìkdo požádá o vodu k pití, pøineste nápoj e-mail: uhoopubrod@mvcr.cz

Doporuèení seniorùm k osobní bezpeènosti v domácnostech

Pøed nadcházející letní tenisovou sezónou pøinášíme pro 2. kolo, 16.5.2009: TCV STRÁNÍ - SK Zlín Mladcová
všechny pøíznivce tenisu následující informace: 3. kolo, 30.5.2009: LTC Veselí nad Mor. - TCV STRÁNÍ

4. kolo, 6.6.2009: TCV STRÁNÍ - TK Uherské Hradištì
1) Zahájení tenisové sezóny v areálu TENIS 

5. kolo,  20.6.2009: TC Holešov - TCV STRÁNÍCENTRUM VINTR  - Nedìle 19. 4. 2009 od 09 00 hod.
6. kolo,  5.9.2009:  TCV STRÁNÍ - TK 2000 Luhaèovice

2) Tenisová škola (dìti narozené v roce 1995 - 2002) 7. kolo,  12.9.2009: TK Kunovice - TCV STRÁNÍ
Zahájení tenisové školy bude 1.5.2009. Podrobné 

informace k tenisové škole na tel. 604 961584, nebo osobnì Pøijïte povzbudit naše závodní hráèe!
v provozní budovì TCV každý den v dobì 15 - 21 hod.

4) Plán turnajù pro rekreaèní hráèe v areálu TENIS 
3) Rozlosování závodní èinnosti družstva dospìlých, CENTRUM VINTR 

výkonnostní kategorie: krajská soutìž
! Sobota 23.5.2009 od 9:00 hod. - II. roèník turnaje 

1. kolo, 9.5.2009: Slovan Hodonín - TCV STRÁNÍ „O putovní pohár starosty obce Strání“ - ètyøhra mužù
2. kolo,16.5.2009: TCV STRÁNÍ - TK Vyškov ! Sobota 13.6.2009 od 14:00 hod.  II. roèník turnaje „TCV 
3. kolo,  30.5.2009: TK Vizovice - TCV STRÁNÍ CUP“ - veèerní ètyøhra všech vìkových kategorií
4. kolo,  6.6.2009: TCV STRÁNÍ - VŠSK Univerz. Zlín ! Sobota 27.6.2009 od 9:00 hod. - II. roèník turnaje 
5. kolo, 20.6.2009: TCV STRÁNÍ - TK Vnorovy „Straòanská juniorská jednièka“ - dvouhra žákù

6. kolo, 5.9.2009: TK Bzenec - TCV STRÁNÍ ! Sobota 11.7.2009 od 14:00 hod. - II. roèník turnaje „TCV 
OPEN“ - dvouhra mužù7. kolo, 12.9.2009: TCV STRÁNÍ - TC Holešov
Termíny turnajù na mìsíc srpen a záøí budou v pøedstihu 

 Rozlosování závodní èinnosti družstva žákù, zveøejnìny
výkonnostní kategorie: krajská soutìž  Václav a Jan Vintrovi, 

1. kolo, 9.5.2009: volno TENIS CENTRUM VINTR

Tenis Centrum Vintr informuje
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Jaro již klepe na dveøe a jako obvykle - i když zhruba ! klest èi odpad spalujte jen v bezpeèné vzdálenosti 
o mìsíc døíve než v loòském roce - roste poèet požárù, které od objektù a souvislých lesních porostù. Zcela zakázáno 
souvisejí s tradiènì jarními aktivitami. Teplé poèasí lidi láká je napøíklad rozdìlávání ohnì ve vysoké suché trávì, 
k pálení biologického odpadu na zahradách (zbytky staré strávy, na strništi apod. 
listí, vìtve) èi klestí v lese, bohužel se objevují také pøípady ! místo pro pálení ohraniète kameny, pøípadnì izolujte 
zakázaného a velmi nebezpeèného vypalování suchých porostù.  pruhem širokým nejménì 1 m, kde budou odstranìny 

Kvùli neopatrnosti v rámci jarních prací dochází každé hoølavé materiály až na minerální pùdu (zeminu)
jaro ke vzniku požárù trávy, odpadù, keøù èi lesního porostu. ! oheò se nesmí nechat ani na okamžik bez dozoru, opustit 
Málokdo si uvìdomuje, že tyto aktivity pøímo ohrožují lidské místo pálení mùžete až poté, co ohništì dùkladnì uhasíte
životy! I zdánlivì tak bezpeèná èinnost jako je spalování ! pøi spalování odpadu mìjte vždy po ruce dostatek vody 
shrabaných porostù mùže mít neblahé následky. Oheò popø. jiné hasební látky
v otevøeném prostoru se mùže velice snadno vymknout kontrole 

! osoba mladší 15 let nemùže odpad spalovat bez 
- napø. pøi silném vìtru - a zpùsobit nejenom ohrožení života pøítomnosti osoby starší 18 let, která je spalováním 
a znaèné škody na majetku, ale také závažné ekologické povìøena
následky - napø. v podobì ztráty èásti lesa èi úhynu živoèichù. 

! pøíjezdové cesty vedoucí k místùm spalování nesmí být 
Staèí jen neopatrnost, trocha nepozornosti nebo panika. Na to by zataraseny
si mìli dát pozor zejména starší spoluobèané. 

! pøi nepøíznivém poèasí (silný vítr, sucho) oheò radìji 
Vypalování porostù je podle zákona o požární ochranì vùbec nerozdìlávejte, pøi zhoršení poèasí - napø. silném 

striktnì zakázáno. V pøípadì porušení tohoto zákazu hrozí dle vìtru - pak pálení ihned pøerušte a oheò uhaste
zákona fyzické osobì pokuta až ve výši 25 000 Kè, právnické 

! po skonèení pálení ohništì dùkladnì uhaste a po dobu 
osobì a podnikající fyzické osobì mùže být udìlena sankce až 

5 dnù nebo do vydatného deštì místo pálení pravidelnì 
do výše 500 000 Kè. 

kontrolujte. Pamatujte, že i ve zdánlivì zcela vyhaslém 
Omezením však podléhají i další typicky jarní aktivity, ohništi se mohou skrývat žhavé oharky, které poryv vìtru 

jako napø. spalování listí nebo shrabané trávy na zahrádce, mùže znovu rozdmýchat a oheò roznést do okolí
èi pálení klestí v lese. Zákon tyto èinnosti sice výslovnì 

! pøi rozdìlávání ohnì v žádném pøípadì nepoužívejte 
nezakazuje, ale spalování hoølavých látek na volném 

vysoce hoølavé látky jako napø. benzín, naftu èi líh. 
prostranství a v lesích je nutné pøedem ohlásit na operaèní 

Je tøeba si uvìdomit, že nelze pálit všechno. Dle zákona støedisko pøíslušného Hasièského záchranného sboru kraje 
o ovzduší lze v otevøených ohništích spalovat jen døevo, a dbát pøitom pokynù pøíslušníka sboru. Pøi ohlášení je tøeba 
døevìné uhlí nebo suché rostlinné materiály. Pálení plastù, gum uvést místo a èas pálení, osobu odpovìdnou za pálení vèetnì 
èi jiných materiálù obsahujících chemické látky je zakázáno. kontaktu na ní a také pøijatá protipožární opatøení. 

Povinnosti obèanù a firem pøi pálení odpadù stanoví O tom, jak je dùležité pálení hasièùm pøedem oznamovat, 
i další zákonné normy, napø. zákon o ovzduší, zákon o lesích, svìdèí fakt, že jednotky požární ochrany jen v loòském roce 
zákon o odpadech nebo vyhlášky jednotlivých obcí. vyjely v nìkolika pøípadech k údajnému požáru, naèež se 

Pokud se vám oheò vymkne kontrole, neváhejte a volejte ukázalo, že šlo o nenahlášené pálení. 
hasièe prostøednictvím tísòových linek 112 nebo 150. Zákon o požární ochranì hovoøí jasnì: fyzické osoby, ale 
V prostøedí jako je zahrada, pole, les èi louka se oheò dokáže také právnické èi podnikající fyzické osoby jsou pøi spalování 
šíøit velice rychle. Sebemenší podcenìní situace mùže zpùsobit hoølavých látek na volném prostranství povinny uèinit 
neštìstí a znaèné materiální a ekologické škody s mnohdy odpovídající opatøení proti vzniku a šíøení požáru - jinak øeèeno, 
nevratnými následky. zabezpeèit vše tak, aby se spalování nevymklo kontrole 

Roman Žajgla, preventista SDH Stránía nevznikl z nìj požár. Pøi nesplnìní této zákonné povinnosti 
mùže být právnické osobì a podnikající fyzické osobì udìlena 
pokuta až do výše 500 000 Kè. 

Dle zákona mùže HZS kraje naøídit pøijetí dalších 
podmínek pro bezpeènost spalování, èi spalování zcela zakázat. 
Obèané by se také mìli øídit závaznými vyhláškami obcí, které 
mnohdy upravují i zpùsob pálení odpadù na volném 
prostranství - a nìkdy je i zakazují. 

V zájmu bezpeènosti své i druhých pøi pálení 
biologického odpadu dodržujte tato pravidla: 

! Dùslednì dbejte pokynù operaèního dùstojníka 
pøíslušného HZS kraje

! velikost hromad klestí, pøípadnì zbytkù po tìžbì, 
po úklidu je nutno volit tak, aby shoøely bìhem pracovní 
smìny nebo v dobì, kdy je na místì pøítomen dozor

Pozor na nebezpeèí pøi pálení odpadu

INZERCE

POHODOVKA
Slovácká dechová hudba

Rubanice 959
687 65 Strání

Zdenìk Vanïurka ml.
Kapelník

E-mail: dh.pohodovka@seznam.cz
Tel. 774 971 167
      723 857 232

www.pohodovka.wgz.cz



ZPRAVODAJ                    21                                             2 / 2008

! autorizovaný prodejce zahradní techniky Tanaka - Hitachi, Stiga, Dolmar, Wolf-Garten
! provádíme záruèní a pozáruèní servis na veškerou zahradní techniku
! jsme autorizovaný servis motorù Briggs&Stratton a Honda
! odborné poradenství 
! výbìr techniky podle Vašich pøedstav a finanèních možností
! kvalitní výbìr znaèek 
! akèní nabídky
! poradenství v oblasti trávníkù - technologie Wolf Garten
! Oregon - broušení pilových øetìzù - zkrácení - prodloužení - opravy 

PÙJÈOVNA

mùžete využít zapùjèení nìkteré techniky, kterou najdete v našem programu

Do 5 hodin den        
Køovinoøez TANAKA TBC 430 PFLV      280,-Kè           490,-Kè
Bourací a vrtací kladivo HITACHI           280,-Kè           500,-Kè
Rotaèní sekaèka s pojezdem Marina BOSS      180,-Kè           300,-Kè
Provzdušòovaè trávníku      250,-Kè                450,-Kè
Drtiè vìtví AS Motor      280,-Kè           520,-Kè
Motorová pila TANAKA      199,-Kè           350,-Kè
Sekaèka DAKR-PANTER      399,-Kè           700,-Kè
Jednoobslužný jamkovaè TANAKA TIA 350 S      280,-Kè           490,-Kè

.

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

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

www.albera.cz
STOJÍ ZA TO SROVNÁVAT

Pøijïte se podívat a vybereme pro Vás tu nejlepší variantu!

Akèní ceny motorových sekaèek Stiga a Dolmar + 1lt. oleje Castrol zdarma

Novì v nabídce štípaèky døeva Woodstar 

- ceny od 5 490,- Kè

Sportovní a užitkové ètyøkolky Journeyman a 
Kawasaki

Motor Kawasaki FJ180 pro systémy 
Vari, Agzat a Balcar - cena od 11 990,- Kè
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Pozùstalá rodina pana Hrušovského dìkuje 
všem, kteøí doprovodili na poslední cestì 

pana Stanislava Hrušovského. 
Dìkujeme za kvìtinové  dary a projevy soustrasti. 

Rovnìž díky patøí MUDr. Konèitíkové.

Podìkování
Upøímnì dìkujeme všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì našeho drahého tatínka 
pana Jana Bruštíka. Naše podìkování patøí také

muzikantùm, zpìvaèkám a otci Hrudíkovi. 
Dìti Jana a Jiøí

Je tady opìt jaro a FC Strání po zimní pøestávce zahajuje Teï bych ještì rád pøipomnìl nejlepší støelce z podzimní 
jarní èást fotbalové sezóny 2008/2009.Po podzimu jsou mladší èásti soutìže:
žáci v tabulce „KS“ na 6.místì s 15 body, starší žáci pøezimovali Ml. žáci „KS“ sk. „B“: 1. Popelka Jiøí - 6 branek; 
na pìkném 2.místì s 27 body. Rovnìž dorostenci ukonèili 2. Reòák Radim - 5 branek; 3. Horòáèek Josef - 4 branky; 
podzim na 2.místì s 28 body. „ A“ mužstvo mužù obsadilo 4. Grebík Jakub, Grebík Marek - 2 branky.
po støídavých výkonech 9. pøíèku s 15 body a loni zaèínající St. žáci „KS“ sk. „B“: 1. Zámeèník Michal -11 branek;  
mužstvo „ B“ skonèilo v tabulce „ZT“ na 4. místì s 21 body. 2. Popelka Dominik - 7 br.; 3. Grebík Martin a Pavluš Martin 

V lednu probìhla valná hromada FCS na které byl - 6 br.; 4. Zámeèník Lukáš  -5br.
zhodnocen loòský rok a byly stanoveny cíle na rok 2009 jako Dorostenci „KS“ sk.“B“: 1. Vogl Karel -13 br.;  2. Motola 
napø. dokonèení zavlažování høištì a regenerace trávníku - toto Jakub - 7 br.; 3. Janošík Josef - 7 br.; 4. Popelka Ros�a - 5 br.
ve spolupráci s OÚ. Je také nutné rozšíøení støídaèek. Po dlouhé Muži „A“ I. B. tø. sk. „C“: 1. Straòák Michal - 7 br.; 
diskusi byl zvolen 11èlenný výbor FCS. 2. Vyzváry Peter 5 br.

Pro informaci neznalých bych struènì popsal práci nebo Muži „B“ „ZT“: 1. Zderèík Patrik - 7br.; 2. Popelka Libor 
èinnost FCS. Èlenská základná èítá témìø 300 èlenù. FCS - 5br.
se stará o mužstva ml.a st. žákù,dorostencù a o „A“ i „B“ 

Naši brankaøi patøí mezi nejlepší ve svých soutìžích: mužstva mužù. O tyto mužstva se stará 11èlenný výbor,
- Ml. žáci - Tomanec Lukáš - èisté konto 1x - 1.místo8 trenérù,vedoucích a hospodáø. Tìmto všem,ale i hráèùm patøí 
St.žáci - Stýskal Erik - èisté konto 4x - 1. místovelký dík za jejich obìtavost,se kterou se vìnují této své 

èinnosti. Není tøeba pøipomínat, že to dìlají na úkor svého Dorost - Dìcký René - èisté konto 5x - 2. místo
volného èasu, který by mohli vìnovat napø. své rodinì. Muži „A“ - Popelka Antonín - èisté konto 3x - 2. místo

Tíživou finanèní situaci nám pomáhá øešit OÚ, pøesto Zajímavost na závìr: Motola Jakub je støelcem branek 
ještì výbor musí shánìt finanèní prostøedky na trenéra, za „A“ mužstvo , za „B“ mužstvo i za dorost!
hospodáøe, dopravu dorostencù, obèerstvení hráèù, Podrobnìjší informace o FC Strání najdete 
na rozhodèí, na energii aj. drobné vydání. na www.fcstrani.wz.cz.

Doufám, že vìtšina z vás si teï udìlá obrázek o práci Za výbor FC Josef Popelka a Pavel Vintr
v FCS a jistì uznáte,že tato èinnost není v žádném pøípadì 
jednoduchá.

FC Strání informuje

Vážení rodièe, chcete, aby Vaše dítì trávilo volný èas 
aktivnì, aby se nauèilo základùm tenisu, aby si zlepšilo 
fyzickou kondici, aby se nauèilo vìøit ve vlastní schopnosti 
a rozvinulo kladné stránky své osobnosti a to všechno pod 
odborným dohledem zkušené osoby?

Tenisový klub DTJ Kvìtná otevírá TENISOVOU 
ŠKOLU pro chlapce i dìvèata od 8 do 14 let. Plánujeme trénovat 
3x v týdnu po 1,5 hod. v jedné tréninkové jednotce. TENIS. 
ŠKOLU povede trenér tenisu p. Autrata. Další podrobnosti 
si povíme na informaèní schùzce v sobotu 18. 4. 2009 v 17:00 
hod. v zasedací místnosti DTJ Kvìtná /u tenis. kurtù/.

Prosíme rodièe: neposílejte své dìti k zápisu samotné, 
uvítáme, když dìti pøijdou spolu s Vámi. My Vás 
nepøesvìdèujeme, rozhodnìte se sami! Na dobrou spolupráci se 
tìší za Tenis. klub DTJ Kvìtná

Vladimír Autrata

PS: Dìcka, pøijdìte, bude sranda!

Tenis klub DTJ Kvìtná dále nabízí pronájem kurtù na rok 
2009: Pracovní dny: do 15:00 hod. za 1 hod. 50,- Kè;  od 15:00 
hod. za 1 hod. 100,- Kè;  za 2 hod. 160,- Kè; víkendy a svátky  
za 1 hod. 100,- Kè,  za 2 hod. 160,- Kè. Osvìtlení kurtu - 
za 1 hod. 60,- Kè.

Více informací o Tenis. Klubu DTJ Kvìtná 
na internetové adrese www.tkk.ic.cz 

Tenisový klub DTJ Kvìtná oznamuje

INZERCE

Vaše kolo si pøed sezónou
zaslouží øádný servis

CYKLOSERVIS

zakázková stavba kol
prodej- servis

Václav  Pøikryl
Rubanice 21 Strání

tel. 732 825 958
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