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Pozvánka na

Vìnovaný památce Miroslava Konèitíka
Strání - Kvìtná

Sobota  2. èervna 2007

Start: 9:00-10:30 od Moravských skláren Kvìtná
Cíl:  nová chata Šajba

Jsou pøipraveny dvì trasy:

MALÁ s úkoly a soutìžemi pro malé i velké (cca 4 km)

VELKÁ na Javoøinu (cca 10 km, nezapomeòte pas nebo obèanku)

V cíli na vás èeká pøíjemná atmosféra s country hudbou a opékáním špekáèkù.

Startovné: dospìlí 20 Kè, dìti do 15 let zdarma
Žádáme rodièe a dìti, aby neodhazovali papírky z cukrovinek po lese!!!

XXIV. POCHOD 
RODIÈÙ S DÌTMI

XXIV. POCHOD 
RODIÈÙ S DÌTMI

Rada obce vydala na svém zasedání 17. 5. 2007 tuto výzvu

VÝZVA

V roce 2005, 2006 a èásteènì v letošním roce 2007 byla v naší obci dokonèena kanalizace v úsecích, kde dosud nebyla nebo 
byla v nevyhovujícím stavu. 

Jedná se o lokality U celnice ve Kvìtné, ul.  U Sv. Jána, za KD Kvìtná po zdravotní støedisko, ul. Nová Hora, 
ul. U Klaneènice, Podél potoka (2,2 km) , ul. Pod Novou horou, ul. Padìlky, ul. Rybníèek a èást ul. Podsedkù, ul. Dolina, 
ul. Mlýnky, ul. Bøezovská a ul. Slavkovská.

Celkem bylo vybudováno více jak 8 km kanalizaèních øádù a odboèek pro pøípojky. Vybudováním této kanalizace byla 
dokonèena jedna ze základních infrastruktur v naší obci.

Podle zákona o vodovodech a kanalizacích è. 274/2001 Sb. § 8 je povinen každý, kdo má možnost být pøipojen na 
kanalizaci, tuto povinnost splnit. Vyzýváme tímto všechny obèany, kteøí dosud nejsou v novì vybudovaných úsecích 
napojeni, aby tak uèinily do konce r. 2007.

Tato povinnost platí i pro obèany v jiných èástech obce, kde již byla kanalizace vybudována døíve a dosud nejsou napojeni, 
aby tak rovnìž uèinili do konce letošního roku. Nesplnìním této povinnosti se vystavuje každý sankènímu øízení, které bude 
zahájeno a naøízeno stavebním úøadem ve Strání. Vybudováním a napojením této kanalizace na ÈOV je rovnìž možnost zrušit 
septiky a domovní pøípojky napojit napøímo. Vìøíme, že v zájmu zlepšení životního prostøedí v naší obci najdeme pochopení u 
všech spoluobèanù, kteøí dosud nejsou napojeni na kanalizaci.

Antonín Zámeèník, místostarosta obce



Tenisové kurty ve Strání

K èastým dotazùm, které se týkají tenisových kurtù u ZŠ 
ve Strání uvádím nìkolik informací a skuteèností.

Investor požádal o prodej pozemku. Žádost byla 
projednána radou obce Strání, která doporuèila zastupitelstvu 
obce prodej pozemku (RO è. 6 28. 2. 2007).

Následnì byl vyvìšen zámìr obce o odprodeji pozemku 
(1. 3. 2007). Dne 16. 3. 2007 ZO prodej neschválilo 
a doporuèilo radì obce schválit dlouhodobý pronájem 
pozemku, což je vyhrazená pravomoc rady obce.

Zámìr o pronájmu byl zveøejnìn dne 21. 3. 2007 a 6. 4. 
2007 byl radou obce schválen. Podotýkám, že zákon stanovuje 
15-ti denní lhùtu zveøejnìní tìchto zámìrù, což bylo vždy 
splnìno. 

V prostoru, kde mají být kurty vystaveny (to je od 
parkovištì ZŠ smìrem ke statku) bylo nutné pokácet nìkolik 
stromù. Povolení ke kácení vydává Obecní úøad Strání. Pøesto  
soukromý investor požádal o stanovisko SCHKO BK. Bylo 
nutné provést pokácení stromù v dobì vegetaèního klidu, 
tj. do 15. 4. 2007. Tento termín byl splnìn. 

Takže nedošlo k žádným nekalým praktikám na obecním 
úøadì èi stavebním úøadì, ale použili jsme standardní postupy, 
a dokonce nad rámec požadavkù stavební úøad požádal 
o vyjádøení k vlivu stavby na životní prostøedí (E. I. A.), ke které 
se vyjadøuje jak náš Krajský úøad Zlínského kraje, tak Krajský 
úøad Olomouckého kraje. Koneèné stanovisko vydává 
Ministerstvo životního prostøedí. 

Protože celkovì je prostor u ZŠ dost rozsáhlý a kurty 
zaberou jen èást tohoto prostranství, nebude problém 
s umístìním pou�ových atrakcí.

Jako tréninkové høištì pro mladé hasièe bude využit 
pozemek za prostorem kluzištì, kde se tyto aktivity snažíme 
dlouhodobì soustøedit. Naši hasièi s touto zmìnou souhlasili. 
K projektu se pozitivnì vyjádøila i paní øeditelka ZŠ, která byla 
dopøedu informována a jako èlenka zastupitelstva byla 
pøítomna diskusi i hlasování ohlednì výstavby kurtù. 

Také chci zdùraznit, že výstavba tenisových kurtù 
ve Strání je privátní podnikatelský projekt, který si pan 
Václav Vintr bude financovat celý sám vèetnì inženýrských 
sítí. Obec pouze pronajala pozemek za ve Strání bìžný nájem  
a v rámci svých možností poskytuje souèinnost pøi vyøizování 
rùzných povolení a úøedních vyjádøení. Navíc pan Vintr 
v blízkosti kurtù vytvoøí také na vlastní náklady nìkolik 
parkovacích míst, které sice budou pøednostnì urèeny pro 
návštìvníky kurtù, ale budou je moci využívat i další øidièi. 
Vzhledem k tomu, že po požáru kulturního domu je ZŠ více 
využívána pro soukromé i kulturní akce, považuji tuto iniciativu 
za pøínosnou. 

Na závìr dodávám, že vìtšina èlenù zastupitelstva obce 
pøed volbami slibovala podporu podnikání a sportovního 
a kulturního vyžití v obci. Proto si myslím, že podpora tohoto 
projektu, který zvýší možnosti sportovat a obec nic nestojí, byla 
na místì. V této souvislosti ještì pøidávám informaci, že ve 
spolupráci s Ondøejem Benešíkem a Davidem Èermákem 
pøipravujeme další akce zamìøené na podporu a rozvoj 
podnikání v naší obci.

Pavel Mimochodek

starosta
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Zprávy z obce

Podìkování
Dìkuji touto cestou všem organizátorùm a úèinkujícím 

pøi oslavách 62. výroèí osvobození. Tato akce se uskuteènila 
za pøispìní mnoha sponzorù. Byla pod záštitou hejtmana 
Zlínského kraje Libora Lukáše, který se osobnì spolu s 1. 
námìstkem hejtmana p. Vojtìchem Jurèíkem akce zúèastnil.

Dìkuji firmì Albera Morava ( zahradní centrum v Oøechové 
) za zapùjèení vertikutátoru, dodání osiva a hnojiva pro 
regeneraci trávníkù na tréninkovém høišti, které využívají 
pøedevším hráèi pøípravky a žákù.

Pavel Mimochodek, starosta

U s n e s e n í
3. zasedání Zastupitelstva obce Strání 

konaného dne 30.dubna 2007

Zastupitelstvo obce

1. Vzalo na vìdomí

! zprávu o èinnosti rady obce
! informace starosty 
! zprávu o plnìní usnesení ZO

2. Schválilo

! prodej èásti pozemku parc.è.6223/1 o výmìøe 234 m2 
! znìní smlouvy o úvìru reg. è. 7510007200070 mezi 

Obcí Strání a Komerèní bankou,a.s. Uherské Hradištì ve 
výši 800.000,-Kè na zakoupení 2 osobních automobilù

!  zahájení 3. etapy rekonstrukce Zámeèku 
! navýšení finanèního limitu pro nákup osobních 

automobilù na 807.000,-Kè

3. Revokovalo 

! usnesení ZO è. 21 v bodì 2/t  ve vìci prodeje pozemku
na stavbu garáže

4. Uložilo

! finanènímu výboru projednat požadavek Oblastní 
charity Uherský Brod o dofinancování provozu 
Chránìného bydlení Strání za rok 2006

! starostovi projednat možnost zmìny nájemní smlouvy  
poskytování služeb, u stávajících klientù Chránìného 
bydlení Strání

! místostarostovi zadat zpracování geometrického plánu, 
který bude podkladem ke smìnì pozemkù podél silnice 
I/54 mezi Obcí Strání a Øeditelstvím silnice a dálnic ÈR, 
správou Zlín

5. Neschválilo 

! doplatek ve výši 47.328,-Kè za Obec Strání, 8839,-Kè 
za MŠ Strání a 73251,-Kè za ZŠ Strání, za  dodávku tepla 
v roce 2006 firmì Atrium Therm s.r.o. Uherské Hradištì
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Zprávy z obce
Odpady v obci Pøipravujeme

Podle dohody z roku 2005 mezi obcí Strání Svozová firma RUMPOLD UHB, s. r. o. žádá obèany, 
a Øeditelstvím silnic Zlínského kraje, pøi výstavbì kanalizace aby nedávali pytle s dalším odpadem k popelnicím. Spoleènost 
v ul. Bøezovská, dojde v rámci vypracované koncepce ØSZK má vypracovaný harmonogram svozu a pøi vìtším množství 
v roce 2008 k rekonstrukci této silnice III. tø. v úseku pytlù dochází ke zdržování osádky. 
od køižovatky po nový høbitov. V souèasné dobì probíhá Prosíme obèany, aby objemový odpad vozili na sbìrný 
výškové zamìøení a zpracování projektové dokumentace pro dvùr ve Kvìtné a ne do Jahodné na skládku stavebních sutí nebo 
stavební povolení. Souèástí stavby bude i výstavba nových výkopové zeminy... Zabráníte tak zbyteèným nepøíjemnostem, 
chodníkù a veøejného osvìtlení.které pak øešíme s orgány životního prostøedí.

Obec Strání se bude finanènì podílet, jak na projektové Dìkujeme za pochopení.
pøípravì tak na financování obrubníkù oboustrannì, nového 
osvìtlení a chodníkù.

Høbitov

PodìkováníŽádáme obèany, kteøí si pøipravují betonové základy pro 
nové pomníky, aby pøebyteènou zeminu ihned odklidili 

Divadelní soubor Karla Högera, FS Javorina a mužský 
na skládku v Jahodné nikoli do kontejnerù, popø. ji ponechali 

pìvecký sbor SEN se v nedìli 29. dubna 2007 zúèastnili 
u vchodu na høbitov. Není naší povinností ji odklízet. 

na pozvání obce Hlína (Ivanèice u Brna) a místních divadelních 
V stísnìných podmínkách jaké na høbitovì jsou tak brání 

ochotníkù slavnostní-
plynulému prùchodu. Dìkujeme za pochopení.

ho otevøení nové roz-
hledny (22 m), která 
nese jméno slavného Financování Chránìného Bydlení (DPS) 
è e s k é h o  h e r c e  

ve Strání Vladimíra Menšíka. 
Ve svém vystoupení 

Jak již bylo zmínìno na nìkolika místech, došlo 
pøedvedli øadu diva-

k ohrožení financování provozu tohoto zaøízení pro letošní rok. 
delních scének a tancù, 

Touto situací bylo ohroženo nìkolik desítek až stovek zaøízení, 
které našli u divákù 

které poskytují sociální služby na rùzné úrovni v celé ÈR.
velký ohlas. 

 Zmìnou sociálního zákona a nových pøedpisù došlo v 
Dìkuji  touto 

druhé polovinì r. 2006 (termín pro zpracování a podání žádostí) 
cestou všem úèastníkùm na tomto programu za vzornou 

k nìkolika chybám, které tyto žádosti vyøadily z financování. 
reprezentaci obce Strání, zejména p. Stanislavu Popelkovi, 

(Žádost vypracovala - OCH Uh. Brod). Bylo nutné vypracovat 
který celé pásmo pøipravil.

novou žádost na sklonku roku 2006 a vyvinout iniciativu 
na Ministerstvu práce a sociálních vìcí ÈR. Díky velkému 

Dìkujeme také Slováckým strojírnám v Uh. Brodì pochopení ministra Petra Neèase (ODS) se podaøilo získat 
za sponzorský dar (ocelové hroty na provzdušòovací zaøízení), èástku 1 mil Kè na zajištìní provozu našeho zaøízení. 
které vìnovali pro potøebu FC Strání na fotbalové høištì. Podìkování patøí také dalším pracovníkùm MPSV a poslancùm 
Opravu provedlo MH s. r. o. napøíè politickým spektrem za podporu.

Antonín Zámeèník, místostarosta obce

Rekonstrukce Zámeèku Javoøinské slavnosti
Jak jsme informovali v minulém èísle zpravodaje, došlo 

Javoøinské slavnosti se budou letos konat 29. èervence. 
k dohodì mezi DTJ Kvìtná a obcí Strání o pøerozdìlení 

Další informace naleznete v pøíštím vydání zpravodaje.
finanèních prostøedkù schválených na rekonstrukci koupalištì 

Antonín Zámeèník, èlen pøípravného výboru
ve výši 15 mil. Kè a to 5 mil. Kè na rekonstrukci Zámeèku 
a 10 mil. Kè na rekonstrukci koupalištì. Rozpoètový výbor 
Parlamentu Poslanecké snìmovny ÈR na základì podkladù, 
které pøipravil Antonín Zámeèník a Ing. Daniel Sedlecký tuto 
zmìnu schválil zmìnou zákona o státním rozpoètu. V souèasné 
dobì probíhá na MF (odbor územních rozpoètù) zpracování této 
zmìny. Souèasnì probíhá i zpracování dílèí projektové 
dokumentace na tøetí etapu rekonstrukce ,,Kulturního zaøízení 
Zámeèku“ (EGP Invest Uherský Brod).

Dìkuji touto cestou pøedsedovi rozpoètového výboru 
Poslanecké snìmovny Bc. Bohuslavu Sobotkovi (ÈSSD) 
a poslanci Pavlu Svobodovi (ODS), kteøí iniciovali schválení 
této zmìny na rozpoètovém výboru. Ještì jednou také dìkuji 
výboru DTJ Kvìtná za pochopení a podporu tohoto zámìru.

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Natálie Miklášová, Markéta 

Popelková, Adéla Bulejková, Eliška 
Janovská, Václav Mikláš

Navždy nás opustili
Josef Zetík, Antonín Adámek,  Václav Janiga, 

Václav Sklenáø, Emil Motola, Julie Pavlušová, Marie 
Bruštíková, Josef Popelka, Marie Miklášová
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dozvìdìli od žákù z II. A, jak vymizeli piráti, tøída IV. A Prezentace výukového programu 
nám svou pohádkou oznámila, že princové jsou na draka v Praze
a žáci ze IV. B pøedvedli, jak se správnì tanèí Pomáda. 
V. A všem ukázala, že umí zahrát stínové divdlo. Dne 6. dubna 2007 probìhlo v Praze 

na novomìstské radnici slavnostní ukonèení dvouletého K velkému zpestøení programu pøispìl pìvecký 
projektu Krajina za školou. Pøijelo všech 15 škol, které sbor, dìtská cimbálová muzika a Komorní orchestr  
se projektu zúèastnily. Za pøítomnosti zástupce ZUŠ Uh. Brod.
ministerstva školství byl zahájen spoleèný semináø, ve kterém 
zástupci jednotlivých škol pøedstavili své projekty a pohovoøili 
o problémech, které provázely  nároènou práci na jejich vzniku. 
V závìru byla slavnostnì zahájena výstava jednotlivých 
projektù a probìhl køest knihy Krajina za školou. 

Delegace za ZŠ Strání jela ve složení: Lucie Fišerová 
(v souèasné dobì studentka 1.roèníku gymnázia v Uherském 
Brodì); Zlata Stolaøíková (nyní studentka støední umìlecké 
školy Uherské Hradištì); Marie Pavlušová (žákynì IX.B naší 
školy); Mgr. Alena Bemerová, Mgr. Petra Popelková 
a Mgr. Irena Michalèíková.

Dìkujeme Mgr. Janu Jankových, Mechnáèky 841, 
za bezpeènou a bezproblémovou cestu a za pomoc pøi pøevozu 
výstavních panelù.

Co pøipravujeme?

! ve dnech 30. 5. - 1. 6. 2007 odjede 40 žákù a 5 pedagogù 
do Rakouska, kde nás v rámci mezinárodní spolupráce 
èeká spoleèný program  se školou v Euratsfeldu

! ke Dni dìtí se pøipravuje Dopravní soutìž pro 1. stupeò 
a Branný závod pro 2. stupeò

! veøejná prezentace výukového projektu Intravilán obce 
Strání je naplánována na ètvrtek 21. èervna od 18.30 hod. 
v jídelnì naší školy

! ukonèení školního roku je v pátek 29. èervna, kdy 
se rozlouèíme s našimi vycházejícími žáky.

Pøihlašování a odhlašování obìdù

Pøímé èíslo do školní jídelny je 572 695 283 (bez Dìkujeme všem úèinkujícím dìtem a uèitelùm, kteøí 
klapky)! s nimi vystoupení pøipravili, pak žaèkám z  IX. A, které s velkou 

ochotou pomáhaly chystat náøadí a mikrofony pøi prùbìhu 
celého pøedstavení. Je nutné podìkovat SRPDŠ a OÚ StráníZahájení školního roku 2007/2008
 za pomoc pøi organizaci tohoto programu a za zajištìní 
obèerstvení pro rodièe i žáky, které zajistilo také SRPDŠ. Zahájení nového školního roku se uskuteèní v pondìlí 
Dìkujeme zvukaøùm Ing. Aleši Blahùškovi a Bc. Jiøímu 3. záøí 2007, v 8.00 pøed budovou školy. 
Novákovi za výborné ozvuèení a osvìtlení celého sálu. Nemalé I.Michalèíková, øeditelka školy
podìkování patøí všem rodièùm, kteøí se akademie poøádané ke 
Dni matek zúèastnili. Vìøíme, že i v pøíštím roce se u této 

Popøáli jsme maminkám pøíležitosti opìt sejdeme v tak hojném poètu.

(Další Fotografie je možné zhlédnout na stránkách naší 
Dne 13. 5. 2007 se uskuteènila v tìlocviènì ZŠ školní školy).

akademie. Žáci pod vedením svých uèitelù zodpovìdnì 
Vedení ZŠ

nacvièovali program pro své maminky. Byl to pøece dárek 
k jejich svátku.

SUDOKUCelým programem nás provázela dvojice žákù z IX. B  
Ondøej Zderèík a Ludmila Zámeèníková. Mìli jsme možnost 

12.4.2007 se žáci naší školy zúèastnili v Uh. Hradišti zhlédnout tance témìø všeho druhu, k èemuž nám pøispìly 
okrskové soutìže v luštìní sudoku.mladší i starší mažoretky, školní družina, tøídy V. B, VII. A, 

V kategorii mladších žákù obsadil Jakub Štajner, žák 3.A VII. B, VIII. A, VIII. B, IX. B.  Zatanèili nám i kytièky a èmeláci 
tøídy 2. místo a  žákynì 2. A Dana Havlíková 3. místo. z prvních tøíd. Pohybová pøedstavení se støídala s nejlepšími 

Obìma žákùm blahopøejeme.školními recitátory z III. A, IV. A, V. A  a V. B. Také jsme se 

Zprávièky ze školy
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Sobota v rytmu country Literární hrátky

Literární hrátky - to je název soutìže ve znalostech Dne 5.5.2007 se country kroužek naší školy zúèastnil 
z oboru èeský jazyk a literatura.pøehlídky country tancù v Nivnici. 

V dubnu se hrátek zúèastnilo 24 žákù z 8. a 9. tøíd. V tamìjší Besedì se sešly skupinky nadšencù country 
Vìdomosti z literatury provìøil test, další èást byla zamìøena rytmù z širokého okolí, aby pøedvedly, co se v kroužcích 
na tvorbu Zdeòka Svìráka. Z titulù autorových knih, filmových nauèily. Naše dìvèata zatanèila velmi pìknì, za což jim patøí 
scénáøù a z názvù divadelních her vytvoøili soutìžící velká pochvala. Poté následovalo volné tanèení a bohatá 
„cimrmanovská“ dílka.tombola, ve které jsme mìly taky štìstí.

Ve 2. kole žáci museli prokázat soustøedìnost pøi práci 
s ukázkami z krásné literatury, luštili doplòovaèku a zamýšleli 
se nad významem rèení. 

Nejlépe obstály žákynì z 9. tøíd  Magda Grebíková, 
Lenka Popelková, Alena Zetková. Úspìšná byla také dìvèata 
z 8. tøídy  Klára Pavlušová, Anežka Zemková.

Všichni soutìžící prokázali cit pro naši krásnou 
mateøštinu. Pøejeme jim, a� jej dále rozvíjejí, nebo� 
prostøednictvím mateøského jazyka získává èlovìk nejen nové 
poznatky o okolním svìtì, ale hlavnì se vnitønì obohacuje.

M. Kloudová, P. Popelková, M. Macíèková

Ze sportu

I letos se žáci a žaèky naší školy pod hlavièkou DTJ 
Kvìtná zúèastnili okresního pøeboru v odbíjené. Hoši, jako 
vždy v posledních letech, vcelku pøesvìdèivì zvítìzili. 

Soutìž dívek byla daleko vyrovnanìjší a o koneèném 
poøadí na všech šesti místech se rozhodovalo až v posledním 
kole. Naše dìvèata bohužel poslední zápas s Broïankami 
prohrála velmi tìsnì a skonèila na 4. místì. Oba týmy se rovnìž 
zúèastnily okresního finále škol. I zde se dívkám pøíliš nedaøilo 
a skonèily na 6.místì z osmi týmù. Hoši opìt pøíkladì 
zabojovali, porazili favority z Uh.Brodu i Bojkovic a zvítìzili. 
Tím si zajistili úèast v krajském finále, kde zmìøí síly 
s nejlepšími týmy z okresù Vsetín, Zlín a Kromìøíž.

Vl. LuzarMyslím, že to bylo velmi pìkné odpoledne, za které 
bychom chtìly podìkovat i rodièùm, kteøí své dìti na akci 
dopravili. 

Vedoucí kroužku I. Bartoòová a E. Bruštíková

Poznávací exkurze do Vídnì

V úterý dne 17.04.2007 se 46 žákù 7.- 9.tøíd, 2 vyuèující 
a prùvodkynì zúèastnili poznávacího zájezdu do Vídnì.

Za krásného a teplého poèasí jsme si ze 150 metrù vysoké 
vyhlídkové Dunajské vìže (Donauturm) v Dunajském parku 
prohlédli Vídeò z ptaèí perspektivy a podívali se do otoèné 
restaurace. U architektonicky zvláštního Stovodova domu 
(Hundertwasserhaus) jsme nahlédli do køivých oken 
a obdivovali barevnou fontánu. V centru Vídnì jsme prošli 
námìstí Marie Terezie, prohlédli si hrad Hofburg, pøed kterým 
se projíždí bryèky tažené koòmi, nahlédli jsme do katedrály 
sv. Štìpána (Stephansdom) a prošli se ulicí Pøíkopy (Graben).

Po prohlídce mìsta se žáci samozøejmì nejvíce tìšili 
do zábavného parku Prater plného kolotoèù, kde si dvì hodiny 
zkoušeli rùzné atrakce.

Cestou domù jsme se zastavili v supermarketu, kde jsme 
si nakoupili drobné dárky domù. 

Bc. Mirka Popelková, Mgr. Iva Stupková

Zprávièky ze školy

Poèítaèové kurzy pro veøejnost

Základní škola ve Strání pøipravuje pro veøejnost 
poèítaèové kurzy. Jsou urèeny pro všechny generace, uèivo 
se rozdìlí podle vìdomostí pøípadných uchazeèù do více 
úrovní  základní, støední, pokroèilí. Obsahem kurzu budou 
témata z oblasti výpoèetní techniky a informaèních 
technologií potøebné k obèasné èi každodenní práci uživatele 
s poèítaèem.

Vzhledem k tomu, že v místní základní škole budou 
bìhem mìsíce èervna nainstalovány a zprovoznìny nové 
poèítaèe, bude pro každého uchazeèe o kurz k dispozici 
ve školní poèítaèové uèebnì vlastní poèítaè a doprovodný 
výklad uèitele s pomocí dataprojektoru.

Pøedpokládaný termín zahájení kurzu je zaèátek záøí. 
Cenu kurzu pøizpùsobíme poètu pøípadných zájemcù. 

Potøebné informace ohlednì chystaného kurzu 
zveøejníme na stránkách základní školy /www.zsstrani.cz/ 
nebo se je  mùžete dovìdìt telefonicky na èísle 572 695 281.

Mgr. Radek Bruštík
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Z dùvodu, že ne každý v obci má pøístup na internet, jsem v možnostech jednoty není to, co v možnostech obce (nové 
informaci, jenž je umístìna na internetových stránkách naší koupalištì) a proto jsme se na výboru DTJ Kvìtná domluvili, 
obce  zaslal i do obecního zpravodaje. Níže uvedené øádky byly že se pokusíme zrekonstruovat stávající koupalištì. Náš zámìr 
umístìny dne 9. 4. 2007 do návštìvní knihy a bylo velmi vyšel, do poøádku se daly majetkové vztahy pozemkù na nichž 
zajímavé, že seriózní reakce a� již kladné nebo záporné, byly leží koupalištì a na zpracovaný zámìr se DTJ Kvìtné podaøilo 
vždy podepsány, ale reakce od anonyma napøíklad od zzz.. získat investièní dotaci 15 miliónù Kè.
nemìla hlavu ani patu, jak by odesílatel nebyl schopný pochopit Jak se øíká èert nikdy nespí, v lednu dle oficiální zprávy, 
text, jako by se stydìl za názory, jenž zveøejnil.  Text z návštìvní byl nìkým zapálen kulturní dùm a obec se ocitla bez 
knihy je psán kurzívou. jakéhokoliv vìtšího kulturního místa, z dùvodu neukonèené 

rekonstrukce Zámeèku a požárem znièeného kulturního domu. 
V nouzi poznáš pøítele a v zájmu naší jednoty není jen sportovní Ing. Daniel Sedlecký  starosta DTJ Kvìtná
èinnost, ale i kultura a vzdìlávání, což máme  zakotvené Obèas se dostanu i k tomu, že mám èas si projít návštìvní 
v našich stanovách. Proto si DTJ Kvìtná pøidìlala starostí knihu naší obce a vidím, že je zde spoustu polemiky, ohlednì 
i práce a požádala rozpoètový výbor pøi poslanecké snìmovnì budoucích nových soukromých tenisových kurtech u ZŠ 
ÈR o pøerozdìlení dotace, kde po schválení by 10 mil. Kè šlo na obecním pozemku, což je velmi dobøe  a je vidìt, že obèané 
na koupalištì a 5 mil. Kè na Zámeèek, tak aby do našich hodù mají zájem o dìní v obci a není jim lhostejné co se v obci dìje.
v tomto roce jej bylo možno využívat.Osobnì zastávám názor, že je pro tak malou obec, jakou 

Koupalištì by se mìlo zaèít rekonstruovat po ukonèení je Strání, úplnì zbyteèné, aby mìla dva tenisové areály a pokud 
výbìrového øízení a nabytí právní moci, což v tom nejlepším si chce nìkdo vybudovat své soukromé tenisové kurty, nic proti 
pøípadì bude 27. 5. 2007 a pøi dobré „konstelaci hvìzd“ by se tomu nemám, ba naopak, ale neznám žádný racionální, 
mohlo ještì letos okolo 15. 8. 2007 uvést do zkušebního seriózní, vìcný dùvod, proè by do toho mìla jakkoliv vstupovat 
provozu. To vše závisí na mnoha faktorech, které nemáme obec. 
možnost nijak ovlivnit, podmínky èerpání dotace, poèasí, atd. Ing. Václav Vintr pøi obhajobì stavby dvou tenisových 

Závìrem bych rád i touto cestou podìkoval obci za kurtù na obecním pozemku uvedl jediný dùvod, že na stávající 
pomoc, jenž nám poskytuje pøi vyøizování nezbytných dokladù tenisové kurty je to z horní èásti obce daleko a proto chce 
pro realizaci rekonstrukce koupalištì (stavební povolení, postavit u ZŠ kurty nové. Pro mne toto není vìcný a racionální 
pøíprava výbìrového øízení, …).argument z tìchto dùvodù:  

Dále bych zde rád reagoval na reakce ohlednì 1. v budoucnu tento pozemek mùže obci chybìt  
rekonstrukce koupalištì, kde mnozí napsali, že místo, kde je na daleko lepší a lukrativnìjší zámìr, jak z  pohledu jeho pozice, 
souèasné koupalištì není výhodné a že by se za peníze, které uprostøed obce, tak i z dlouhodobìjšího horizontu jeho využití 
se podaøilo DTJ Kvìtná získat ze státního rozpoètu,  postavilo v zájmu obce 
i nové na výhodnìjším místì.    2.  pro každého,  kdo chce opravdu hrát, nemùže být 

S tím, že to není nejlepší místo na koupalištì, plnì problémem 2,5 km vzdálenost, což bude mezi tìmito dvìma 
souhlasím, ale za finance, které do rekonstrukce vloží DTJ tenisovými areály; neexistuje mìsto, kde dostupnost sportoviš� 
Kvìtná se v žádném pøípadì nepostaví nové koupalištì je menší jak 5 km.
o parametrech zrekonstruovaného koupalištì. Zrekonstruované 3.  Ing. Václav Vintr byl vylouèen z DTJ Kvìtná z dùvodu 
koupalištì bude mít stávající parametry:hrubého porušování stanov, ale to neznamená, že pokud se chce 

1. Dìtský bazén (možná nerezový) se skluzavkou, vìnovat práci s mládeží, což èinil, by nemohl využívat kurty DTJ 
dìtským høibkem a pumpou - velikost stávající;Kvìtná pro tuto svou èinnost i nadále a za stejných podmínek.

2. Velký bazén bude mít dvì èásti od sebe oddìlené vodní  A� hledám, jak hledám, nenašel jsem opravdu rozumný 
stìnou: první èást  hloubka 0,8m a délka 20m,                                                                                                               dùvod, proè by mìla do tohoto vstupovat obec svým lukrativnì 
druhá èást hloubka 1,6m a délka 25m;umístìným pozemkem. 

3. Atrakce, skluzavka do první èásti a vodní houpaèka Na radì dne 6. 4. 2007 byl schválen pronájem pozemku 
na vlnobití v druhé èásti; na stavbu tenisových kurtù (3 pro a 1 proti ). Samozøejmì tuto 

4. Dále zde bude solární ohøev vody, èistièka, nové šatny platnou volbu respektuji.
a dva kurty (univerzál - antukový, beach volejbal)     Ještì jsem zahlédl i diskuzi ohlednì koupalištì, které 

   To vše ve dvou etapách za cca 20 miliónù Kè. Nový se bude letos rekonstruovat. Souhlasím z názorem, že jsou lepší 
bazén na novém místì by se v žádném pøípadì nepostavil místa v obci pro koupalištì, napøíklad u fotbalového høištì, kde 
v tomto rozsahu pod 40 miliónù Kè.je více slunka, je to v centru obce, atd. Ale za dobu, kdy 

Daniel Sedleckýse v obcích zaèaly stavìt koupalištì to nikdo v naší obci neudìlal 
a tak do roku 2006 jsme jako koupalištì využívali hasièskou 
nádrž pro sklárny z roku 1932, kde byla pouze opravena 
„fasáda“. 

Nejsem z tìch, co øíkají to by se mìlo udìlat tak a to onak, 
já radši udìlám bez zbyteèných øeèí. V tomto pøípadì, bohužel,  

Tenisové kurty u ZŠ a koupalištì

INZERCE

Nabízíme k pronájmu nebytový prostor ve Kvìtné 
2

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

nebo e-mail dimp@dimp.cz
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Mateøská škola ve Strání, ve Kvìtné je zapojena do sítì V roce 2004, 2005 zabezpeèila obec svoz odpadového 
MŠ realizujících a podporujících enviromentální výchovu, papíru, na úèet MŠ pøišlo 3.124,- Kè, to je motivace, i když 
vzdìlávání a osvìtu EVVO. význam  tìchto èinností nespoèívá jen ve finanèní èástce, má 

význam vzdìlávací, spoleèenský.
„Mateøská škola, místo k životu.“ Od srpna 2006 je vybudovaný ve Kvìtné „Sbìrný dvùr“, 
V souèasné dobì projekt MRKVIÈKA je urèen zejména proto se jednorázový den sbìru odpadù nekoná. Papír zùstává 

MŠ na území Zlínského kraje. Jedno z kritérií pro zapojení ve skladì v MŠ, MŠ nemùže organizaènì ani finanènì odvoz 
do sítì je ekologizace provozu MŠ, zásady tzv. „domácí zvládnout. Stojí za zamyšlení  vrátit se ke sbìrovému dni v obci 
ekologie“, kde patøí tøídìní a minimalizace odpadù. ke „Dni Zemì“, podpoøit aktivity rodièù, lidí, žákù, dìtí pøi 

Zásady domácí ekologie se snažíme zavádìt do provozu sbìru tøídìného odpadu.
MŠ, také do rodin prostøednictví dìtí. Každý rok ke Dni Zemì Dìkujeme za pochopení.
organizujeme sbìr tøídìného odpadového papíru. Do této akce 
se zapojují lidé z celé Kvìtné a èást Strání.

*   *   *   *   *
Po celý rok nám obèané pøinášejí vzornì svázané balíèky 

Øeditelka MŠ ve Strání, ve Kvìtné oznamuje, 
novin, èasopisù, papírù. Mnohdy ani nestaèí malý sklad v MŠ, 

že v období mìsíce èervence a srpna pøeruší v obou MŠ tolik papíru se naskládá do dubna, kdy se sbìr provádí.
provoz  od 23. 7. 2007 do 27. 8. 2007  co je 5 týdnù.

V MŠ je „papírový týden“, protože papír je materiál, 
Prázdninový provoz v MŠ ve Kvìtné bude který se v MŠ využívá nejvíce, dìti pracují s papírem, vyrábí 

od  2. 7. 2007 do 14. 7. 2007.  V týdnu od 16. 7. 2007 do 20. 7. recyklovaný papír a pøipravují s rodièi papír do sbìru. 
2007 je možné pøihlásit dìti do MŠ Strání. Sbíráme a tøídíme „hliníkovou fólii“ - pøi cestì za pokla-

Prázdninový provoz v MŠ Strání je od 2. 7. 2007 dem dìti poznávají, že hliníková fólie se tak rychle v zemi 
do 20. 7. 2007.nerozloží a proto pøipravují hliníkový poklad do sbìru. Rodièe 

doma odkládají hliníkové odpady zvláš� a pak je pøinášejí K prázdninovému provozu zákonní zástupci pøihlašují 
do MŠ  i když už 10 let dítì v mŠ nemají. Návyky, související dìti proti podpisu závaznì. Pro provoz MŠ a školní jídelny je 
s tøídìním, jsou dlouhodobá záležitost, obnáší 2 - 3 roky nutný poèet pøihlášených dìtí 15. 
trpìlivého pùsobení a spolupráce. 

Naše obec plnì podporuje tyto aktivity  organizaènì D. Starobová
i finanènì  pøipravuje „sbìrné dny“ a pomáhá odvézt sbìr 
do sbìrných surovin. 

Mateøská škola informuje...

Informace FC Strání

Dne 7. dubna t.r. se na stadionu Na Zelnièkách odehrály 
dva zápasy ligových dorostencù FC Slovácko a Sparty Praha. 
I když starší i mladší dorostenci FC Slovácko se snažili 
a vytvoøili si nìkolik šancí, vítìzové byli hráèi Sparty Praha, jak 
u mladších dorostencù, tak i u starších. Ovšem i pøesto byla 
fotbalová atmosféra dobrá a vedla se v pøátelském duchu.

Pochvalou bylo ocenìní funkcionáøù obou družstev 
za výbornou organizaci, dobøe pøipravenou hrací plochu pro obì 
utkání i kabiny, které by ovšem potøebovali nutnou 
rekonstrukci. Všem, kteøí se na pøípravì tìchto utkáních 
podíleli, patøí podìkování za výbornou práci.

Rádi bychom sdìlili, že výbor FC Strání i pro letošní rok 
pøipravuje diskotékové veèery na høišti. První by se mìl, pokud 
bude dobré poèasí, uskuteènit 1. èervna. 

Dále bychom chtìli upozornit, že pøipravujeme turnaj 
neregistrovaných hráèù, který probìhne 23. èervna, v pøípadì 
nepøíznivého poèasí 30. èervna. Chtìli bychom požádat 
všechny kapitány mužstev, kteøí se chtìjí zúèastnit tohoto 
turnaje, aby se pøihlásili u pana Tomana na tel. èísle 608 317 598 
do 15. èervna.

Hledáme zájemce o práci, resp. o trénování mládeže. 
Mezi žáky máme talentované hráèe, bohužel z nedostatku 
vedoucích a trenérù, se jejich talent dál nerozvíjí. 

Josef Popelka
pøedseda FC Strání 

DIAKONIE ÈCE - støedisko Cesta

Už témìø deset let existuje v Uherském Hradišti støedisko 
sociálních služeb pro klienty s mentálním a kombinovaným 
postižením nazvané Cesta. Pùsobí jako denní stacionáø  úlevová 
služba pro rodiny, které o svého blízkého s postižením peèují 
doma. 

„Naše služby umožòují peèovatelùm, kteøí se doma celé 
dny starají o rodinného pøíslušníka, ukrojit si kousek volného 
èasu pro své potøeby, nákupy, vyøizování na úøadech... 
Klientùm, které nám pøitom svìøí do péèe, nabízí støedisko 
Cesta bezpeèné stimulaèní prostøedí a péèi školených 
peèovatelù,“ vysvìtluje Zuzana Hoffmannová, øeditelka 
støediska. 

Ve støedisku Cesta klienti absolvují rùzná relaxaèní 
cvièení, dechovou gymnastiku, a dle stupnì postižení si mohou 
prostøednictvím námìtových, pohybových a didaktických her 
osvojovat získané dovednosti. Osobnost klientù je rozvíjena 
prostøednictvím fyzioterapie (stimulaèní a relaxaèní cvièení), 
muzikoterapie (zpívání u klavíru), ergoterapie (výtvarná 
a pracovní výchova) èi canisterapie (cvièení se psem).

Støedisko je otevøeno ve dnech pondìlí až pátek od 7.30 
do 15.00. Je zde i možnost zajištìní obìda. 

Budete-li mít pocit, že vám mùžeme jakkoliv pomoci, 
volejte, pište, nebo se k nám pøijeïte podívat.

DIAKONIE ÈCE  støedisko Cesta, Na Stavidle 1266, 
Uherské Hradištì, Tel.: 572 557 273, 737 507 915, 
http://cesta.diakoniecce.cz, e-mail: cesta@diakoniecce.cz



 

Tipy knihovny · novinkou jsou krásné knihy od Miroslava Kapinuse: 
Modré nebe dìtských let - sbírka básní pro dìti, 
ale i jejich rodièe. Najdete zde napøíklad básnì s názvem Beletrie
Hra s tátou, První sníh nebo Vánoce na venkovì. Další Drake, S Nepøítel
kniha od Miroslava Kapinuse : Chvály -  kniha fejetonù 

Nicoll, R Srdce bílého muže
a básní, je sbírkou úsmìvných, ale i zamyšlení hodných 

Link, Ch Zakázané cesty fejetonù a básní. Poslední kniha je Zrcadlení èasu -  je 
Horáková, N Dáma v modrém sbírkou básní, která již vyšla vloni. 
Vaòková, L Válka rùží · širokou škálu turistických, cykloturistických, 
Roberts, N Èervená lilie cestovních i tématických map, napø: Slovácko - Bílé 
Henley, V Bez masky Karpaty (turist. i cyklo), Bielé Karpaty- Považský Inovec 
Žáèek, J Jsem stateèná žena (turist.), Moravské vinaøské stezky (cyklo), Slovensko-

camping a termální koupalištì, Rozhledny Èeské Cartland, B Navìky
Republiky, Panoramatická mapa Stredné Považie - Biele Steel, D Muži na ženìní
Karpaty aj.Nosková, V Obsazeno

· Prùvodce Slovácko - Uherskohradiš�sko (s dárkem 
zdarma - vstupenky a poukázky), Prùvodce ChøibyNauèná literatura

Roubal, P Microsoft Windows Vista · pohlednice Strání i Kvìtné
Spathová, J Památky Zlínského kraje · Služebník 2007 - Uh. Brod, Bojkovice a okolí, který 
Velfel, P Stavíme a vybavujeme rodinný pøináší praktické informace o obcích regionu 

dùm Uherskobrodsko: úøady, instituce, firmy, farnosti, 
Benda, J Koupelny, bazény, sauny odjezdy vlakù a autobusù, zdravotnictví (pracovní doby 

praktických i odborných lékaøù a pod.)  Kukal, P Povídání a hry s èeskými 
pøíslovími · Výroèní turistickou známku vydanou u pøíležitosti 

20. roèníku festivalu masopustních tradic ve Strání 
Pro dìti FAŠANK 2007.
Miler, Z Krtek a jaro · hudební nosièe (Javorinka, Straòanka, Strýci, Vlasta 
Šandera, J Bambalanda a Štruntalanda Grycová)
Kahoun, J O mašinkách

· nové hudební CD „Pres Brezovú“, které nahráli 
Molloy, M Èaroklání

Spjevulenky a Dúbrava z Bøezové
Ardagh, P Dìsivé skutky

· DVD Fašank 2006 (DVD Fašank 2007 není zatím Murray, M Mírnì pravdivý pøíbìh
v prodeji)

Wilson, J Lekce lásky
· volná CD, RW i DVD

Marcela Schönbaumová · spoustu nových, zajímavých propagaèních materiálù 
Zlínského kraje (Kraj lázní a relaxace a Léto plné 
rozmanitosti) ve 4 jazykových mutacích (AJ, NJ, RJ, PJ) 

· grafické služby: výroba pozvánek, vizitek, tisk Infocentrum Strání- Kvìtná na Zámeèku 
a kroužková vazba vašich seminárních a diplomových nabízí: 
prací, kopírování (barevné i èernobílé) aj.

· informace o vlakovém, autobusovém spojení, 
· knihy Zlínský kraj, Cimbálové muziky Zlínského o možnostech ubytování a trávení volného èasu 

kraje, 75 let fotbalu ve Strání v regionu
· knihy Pavla Popelky: Øeèeno písní, Pøíbìhy v písních · programy kin, kulturních akcí, pozvánky na festivaly, 

vyzpívané a jeho beletrii Cestopisy, místopisy, výstavy a veletrhy, pøípadì zájmu zajistíme i vstupenky
povahopisy a její volné pokraèování (Z) povídání z cest 

· knihu Za studánkami Bílých Karpat od Aleny V infocentru mùžete zakoupit široký sortiment 
Bartošíkové Rodinného lihovaru Žufánek z Boršic od Sv. Antonínka. 

Likéry a pálenky Žufánek jsou pøírodní alkoholické · novou knihu Písnì malované Slováckem - tato kniha 
nápoje s harmonickou chutí a vùní, vyrábìné podle obsahuje 77 lidových písní a jejich variant vèetnì 
starých rodinných receptur. V nabídce máme: Slivovici, notových zápisù, v této podobì dosud nepublikovaných, 
Meruòkovici, Hruškovici, Višòovku, Oøechovku, Pivní které sesbíral na poèátku 20. století Josef Zboøil v obci 
pálenku aj. Máme také k dispozici oplétané láhve Derfla (dnes souèást Uherského Hradištì) a blízkém 
i pálenky v dárkovém balení. okolí. Písnì setøídil a k tisku pøipravil Miloslav Hrdý 

a ilustracemi doplnil Oldøich Vícha
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Z knihovny a infocentra... 

Barbora Kubíèková
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Po kratší odmlce se opìt hlásím s mojí rubrikou „Ptáme BK: To je opravdu mimoøádný výkon hodný snad 
se za vás...“. Vìtšinou si ma mušku beru jednotlivce, nìèím i zapsání do Guinessovy knihy rekordù ...
zajímavé, známe osobnosti. Dnes se budu ptát hudební skupiny SK: To by bylo hezké. Samotní technici v nahrávacím 
TAMBURAŠI. A protože je jich devìt a s tolika lidmi najednou studiu byli v rozpacích, když se otevøeli dveøe studia a tam 
rozhovor dìlat nejde, vybrali svého mluvèího a manažera nastoupila sestava, které je dohromady skoro 700 let ... Všichni 
v jedné osobì pana Stanislava Knotka. K nìmu se pøidal jsme byli sice usmìvaví, dobøe naladìní, ale pøece jen pomalejší 
spoluzakladatel skupiny a mùj dìdeèek Vítìzslav Tanner. Ale a opatrnì našlapující senioøi.
teï už se pojïme ptát, mají se nám èím pochlubit.

BK: Jak tedy probíhalo samotné nahrávání, vašeho 
(BK=Bára Kubíèková, SK= Stanislav Knotek, VT= premiérového CD?

Vítìzslav Tanner) VT: Po deváté hodinì jsme pøijeli do Vracova a plní 
trémy usedli se svými nástroji za pøipravené mikrofony. Naladili 

BK: Mùžeme pro úvod pøedstavit hudební skupinu 
jsme nástroje a pak hned z kabiny pøišel povel „hrajte“. 

Tamburáši ze Strání  Kvìtné.

SK: Jsme devítièlenná hudební skupina, která je 
jedineèná v celém Zlínském kraji nejen co se týèe hudebních 
nástrojù: 6 mandolín, kytarové a mandolínové benjo a kytara, 
ale i vìku jejich èlenù.

Své kamarády Vám velmi rád pøedstavím, zaènìme 
dìvèaty: Mirka Michálková  mandolína, Helena Jankových  
mandolína, zpìv, Marta Mazáníková  mandolína, Dana 
Grebíková  mandolínové benjo, Milo Zámeèník  mandolína, 
Martin Mikláš  mandolína, Slávek Tanner  kytarové benjo, 
Laïo Popelka  kytara, zpìv a já Stanislav Knotek  mandolína, 
benjo, zpìv.

Po prvních akordech písnièky - znìlky Tamburašù „Osado naše 
milá, tebe má snad každý rád, ...“ z nás tréma, jako mávnutím 
kouzelného proutku, spadla.

SK: I když bylo tøeba dìlat malé korekce 
a „opakovaèky“, jak to pøi každém nahrávání bývá, s koneèným 
výsledkem byli spokojeni jak technici, tak my  Tamburáši.

BK: Kdo pøišel s nápadem natoèit vaše hity na CD?

SK: Ten „bláznivý“ nápad, natoèit naše písnièky 
na nìjaký hudební nosiè se zrodil po úspìšných vystoupeních 
na „Javorinských slavnostech“ a veøejném oslovení starosty 
obce Strání poslankyní PS Èeské republiky paní Michaelou 
Šojdrovou na „Dnu obce“ v roce 2005. Tenkrát pøi pøedávání 

BK: Nìco málo z historie? symbolických medailí Tamburašùm øekla: „STAROSTO, TO SE 
VT: Skupina TAMBURAŠI má již dlouhou historii, její MUSÍ NATOÈIT“.

první veøejné vystoupení se datuje do rokem 1958. V souèasném 
složení hraje od roku 2001. BK: To byl tedy nápad ... a co následovalo potom?

SK: Potom už následoval výbìr písnièek, èastìjší 
BK: A teï ta novinka. Slyšela jsem, že se zkoušení, dohoda s nahrávacím studiem a za podpory Obce 

TAMBURAŠI vydávají „na vandr“,  kam to bude? Strání a Zlínského kraje se nám to 14. kvìtna 2007 povedlo.
SK: To jsi slyšela správnì a hlavnì se na ten „vandr“ 

budou moci vydat všichni naši fanoušci a pøíznivci mandolín, BK: Prozradíte nám jaké písnièky na vašem novém 
benjo a starých písnièek. Ale abychom to uvedli na správnou CD „TAMBURAŠI na vandru“ najdeme?
míru. „TAMBURAŠI na vandru“ - pøesnì tak zní název SK: To vám tedy neprozradíme... musíme si nechat 
CéDéèka, které jsme nahráli v nahrávacím studiu ve Vracovì i nìjaké tajemství. CD se teï teprve technicky rodí, vytváøí se 
v pondìlí 14. kvìtna 2007. obal, vyrábìjí kazety a CD urèené k prodeji ... Ale nìco málo 

VT: Nìkdo si øekne, že to v dnìšní dobì techniky není nic prozradit mùžeme: Písnièky, které jsme nahráli - je jich celkem 
mimoøádného... Ale uvažte sami, mì je 85 let a to nejsem 16 - jsou písnièkami našeho mládí a vìøíme, že budou milým 
nejstarší, Milo Zámeèník má 87 let a naším nejmladším pohlazením na duši jak pro starší, tak pro mladé posluchaèe. 
muzikantem, zpìvákem je Staòo Knotek, který má 71 let.

Ptáme se za vás...

Pokraèování na další stranì
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Je Strání 26. duben roku 1945, velitel rumunských vojsk 
Stanculescu a velitel ruských vojsk generál Žmaèenko dávají 
rozkaz po 14 denních bojích ve vesnici  zaútoèit a zneškodnit 
za podpory dìlostøelectva a ka�uší nìmeckou obranu na vrcholu 
korytòanských lùk, kde se dobøe opevnili a v záloze mají ještì 
samohybná dìla. Poté, co dìlostøelba a výbuchy raket z ka�uší 
nepøítele ochromí, vybìhne pìchota, která nièí samohybná dìla 
na vrcholu a nìmce po tìžkém boji zneškodní, nìkteøí prchají… 
Tak toto je naštìstí už jen historie a naše ukázka, která probìhla 
v sobotu 5. kvìtna, chtìla tyto události pouze pøipomenout. Mnozí 
se ptají, proè tu hrùzu pøipomínáme…

Hlavní dùvod je náš zájem o vojenství, vojenskou historii, 
k uniformám, ke zbraním a k historii vùbec. Další dùležitý aspekt 
je, že historie nesmí být umlèena, zapomenuta nebo zneužita. 

V souèasné dobì jsme svìdky, jak se politické špièky 
v naší zemi snaží naprosto zvráceným zpùsobem historii 
pøekroutit ke svému obrazu a hlavnì prospìchu. Napø. je zcela symbolickou památní desku èi pomník vojákùm padlým 
nepochopitelný negativní postoj ke slavné Rudé armádì a až ve 2 svìtové válce.
heroické vyzdvihování armády americké a nemluvì o zapomenutí 

Chtìli bychom podìkovat tímto všem sponzorùm, bez 
na královskou rumunskou armádu, která se pøedevším podílela na 

kterých by se akce neuskuteènila, zvláštì starostùm obce Korytná 
osvobození našeho okolí a dalších mìst a obcí nejen na Moravì.

panu V. Janèovi a obce Strání P. Mimochodkovi. Také dìkujeme 
Dnešní mládež nemá vùbec ponìtí o hrdinství, utrpení hejtmanovi Zlínského kraje panu Liboru Lukášovi, který vzal 

a obìtování VŠECH vojákù, kteøí bojovali nejenom na našem akci pod svou záštitu a pøijel se podívat i s panem V. Jurèíkem, 
území. A tak se snažíme pøispìt k lepší informovanosti a pohledu statutárním zástupcem hejtmana Zlínského kraje.
veøejnosti, co se událo na jaøe roku 1945. Naše akce nemají za cíl 

Obvzláš� velký dík patøí pplk. Zdeòkovi Miklášovi 
ukázat, jak pøesnì probíhal boj (není to možné, protože tyto 

a veliteli pozemních sil Armády ÈR brigádnímu generálovi Jánu 
ukázky zachycují na celkovì malém prostoru bitevní pole 

Gurníkovi. Dìkujeme také Bowlingu MAGDALENA 
o velikosti  hektarù èi kilometrù).

za poskytnutí obèerstvení a prostor, Ondrovi Benešíkovi ,hasièùm 
ze Strání a Policii ÈR, paní øeditelce a kuchaøkám Základní školy 
Strání, Báøe Kubíèkové za spolupráci, všem zdravotníkùm a všem 
ostatním, kteøí pomohli s organizací této èasovì i finanènì 
nároèné akce.

Za Vojensko historický klub Divize Bílé Karpaty 
Petr Mikláš

A proè zrovna v okolí Strání - protože pøesnì na tìchto 
místech v dobì, kdy už rudá armáda bojovala o Berlín, zuøily 
14 dnù prudké boje na smrt mezi desítkami rudoarmìjcù 
a hlavnì vojákù královské rumunské armády s dobøe pøipravenou 
nìmeckou obranou posílenou tanky, která aèkoliv vìdìla, že je 
konec války, musela podle rozkazù bránit kopce Bílých Karpat 
za každou cenu.  Není podstatou naší akce pøipomínat hrùzy 
války, ale pøipomínat mladším generacím, co se vùbec pøed 
62 lety odehrávalo a aby hrùzy 2. sv. války nepøišly v zapomnìní 
a nikdy se neopakovaly.

Pro mì je naprosto úžasné pøipomenout si památku vojákù 
na místì, kde bojovali. Vidìli jsme na vlastní oèi, že pøi minulé 
ukázce tekly dojetím slzy poruèíkovi Borisi Afanasjevovi, který 
se pøímo úèastnil osvobozování Strání, jako velitel minomenté 
èety, tehdy 22letý a na letošní akci i vnukovi rumunského generála 
Stanculesca jménem Gheorghe R. Stanculesca, který nás poctil 
návštìvou i se svou rodinou a pøedal našemu klubu rumunskou 
vlajku. Toto je pro mì nejvìtší satisfakce. Také pokud se vše 
podaøí, chtìli bychom na tìchto místech k 65. výroèí vybudovat 

62. výroèí osvobození regionu UHERSKOBRODSKO 1945

BK: Kdy se tento unikátní hudební nosiè dostane 
na pult tøeba našeho Infocentra?

VT: To ještì není pøesnì známo. Ale každopádnì si je 
chceme s Vámi, kteøí máte rádi „staré písnièky“ co nejdøíve 
zazpívat a to pøi „KØTU CéDéèka“.  Kdy a kde to bude, vèas 
oznámíme.

BK: Dobøe, necháme se tedy pøekvapit a až se CD 
Tamburašù u nás v Infocentru objeví dáme Vám, milí 
ètenáøi vìdìt. Co ještì dodat?

SK: Chtìl bych podìkovat všem, kteøí se zasloužili 
o zachování tohoto repertoáru písní v jedineèné interpretaci 
Tamburašù. Berme to jako kulturního dìdictví tohoto regionu.

Také doufám, že si CD „TAMBURAŠI na vandru“, najde 
své pøíznivce a  posluchaèe. Na KØTU CéDéèka se všichni 
TAMBURAŠI tìší nashledanou!

Dìkuji za èas, který jste si pro mì a naše ètenáøe udìlali 
a pøeji vám hodnì úspìchù s vašim novým CD. A� si najde 
spoustu vìrných posluchaèù a a� z nìj máte velkou radost.

Vzdávám vám, myslím i jménem ètenáøù zpravodaje, 
velký hold!

Ptala se za vás Barbora Kubíèková

Ptáme se za vás...
Dokonèení z pøedchozí strany
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Provádíme záruèní a pozáruèní servis na veškerou zahradní techniku. Jsme 
autorizovaný servis motorù Briggs&Stratton a Honda.

Proè si vybrat techniku u nás?
Kdykoliv dostupný servis  - pøátelské jednání  akèní nabídky - odborné poradenství  

vybereme Vás techniku dle Vašich pøedstav a finanèních možností 
- možnost nákupu na splátky - kvalitní výbìr znaèek

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

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

PRODEJ - SERVIS 

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

zkrácení - prodložení  - opravy
! Prodej motorových olejù Castrol

PÙJÈOVNA

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

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

Prodej chemických postøikù a barevné mulèovací kùry 
Prodej zahradního nábytku

Svìtoznámý japonský výrobce dvoutaktních 
motorových strojù. 
køovinoøezy - vyžínaèe - plotostøihy - jamkovaèe

Nejstarší výrobce motorových pil na svìte. 
Profesionální pily Dolmar  za cenu hobby . 
Pøijïte si porovnat parametry.
PS 33, 33 cm3, výkon 1,4 kW, váha 3,9 kg 
Cena: 5999,- Kè

Švédský design - kvalita  - jednoduchost. 
5-letá záruka!
Rotaèní sekaèky - ridery - traktùrky - drtièe zahr.  
odpadu

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

Stále nabízíme 10% slevu na všechny motorové pily Dolmar.
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Podìkování
Rodina Janigová dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s panem Václavem Janigou a doprovodili 
ho na jeho poslední cestì. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí jeho spolužákùm 

z roèníku, myslivcùm, spolupracovníkùm, otci 
Hrudíkovi za slova útìchy a MUDr. Konèitíkové.

Podìkování
Všem obèanùm Strání a Kvìtné, kteøí se zúèastnili 

posledního rozlouèení s naší maminkou 
Marií Bruštíkovou ze srdce za celou rodinu dìkuji.

Dùstojnému otci naší farnosti vyjadøuji upøímný 
dík za rozlouèení v kostele 

a za vystavení smuteèního oznámení.
 Jan Bruštík

Podìkování
Pozùstalá rodina Sklenáøová dìkuje všem, 

kteøí se pøišli rozluèit s panem Václavem Sklenáøem 
a doprovodili ho na jeho poslední cestì. 

Rovnìž dìkujeme za projevenou soustrast 
a kvìtinové dary. Zvláštní podìkování patøí 

otci P. Janu Hrudíkovi za slova útìchy 
a paní MUDr. Konèitíkové.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì paní Marii Miklášovou. 
Rovnìž dìkujeme za kvìtinové dary 

a projevené soustrasti. 

Podìkování
Rodina Motolová dìkuje všem, kteøí se pøišli 

v hojném poètu rozlouèit s panem Emilem Motolou 
a doprovodili ho na jeho poslední cestì. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí jeho spolužákùm 

z roèníku 1966 a otci Hrudíkovi za slova útìchy.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì pana Jozefa Tótha. 
Rovnìž dìkujeme za projevenou soustrast 

a kvìtinové dary. Podìkování za krásné slova 
útìchy patøí i duchovnímu otci P. Janu Hrudíkovi 

a paní MUDr. Konèitíkové.

Vydavatel: OÚ Strání * Redakèní rada: Bc. Antonín Bruštík, Mgr. Radek Bruštík, Bc. Ondøej Benešík, Barbora Kubíèková, Mgr. Ivana Bartoòová, 
Michaela Janovská, Marcela Schönbaumová * Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky zkrátit, pøípadnì stylisticky a jazykovì upravit *  Za vìcnou správnost odpovídá 
autor * Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí * Uzávìrka pøíštího èísla: 15. èervna 2007

Zpravodaj
obce Strání

INZERCE

Realitní kanceláø P + K 

Uh. Hradištì 

hledá pro své klienty 

rodinné domy starší i nové 

v obci Strání a Kvìtná. 

Nabídnìte a kontaktujte realitní kanceláø 
na tel. èísle 774 406 732.
Nebo osobnì na adrese 
RK, Masarykovo 1232

(obchodní dùm Duha II. Patro)

GENERALI POJIŠ�OVNA a.s. 
informuje

Pravdìpodobnì dojde ke zmìnì zákonù jež se 
bude týkat i povinného ruèení. Máte ještì 

2 mìsíce možnost využít výhodných sazeb 
povinného ruèení u pojiš�ovny Generali. 

Bližší informace: Marie Miklášová, 
kanceláø: U Zámeèku 55, 687 65 Strání, 

mobil: 731 472 972, e-mail: mikl.m@seznam.cz

INZERCE

Obèanské sdružení Spoleènost pro kulturu obce Strání 
funguje již 12 let, jako každoroènì se i letos 4. kvìtna konala 
VALNÁ HROMADA (dále jen VH). Do o.s. SPOKOS jsme 
pøijali 6 nových èlenù, kteøí mají zájem pùsobit a pomáhat pøi 
organizaci kulturních a spoleèenských akcí v naší obci. 
Dosavadní pøedseda Pavel Popelka (Edyn) oznámil, že se vzdává 
funkce pøedsedy. Jeho oèekávanou rezignaci VH pøijala 
a podìkovala mu za všechno, co pro kulturu ve Strání bìhem tìch 
let vykonal. 

VH mìla nyní za úkol zvolit sedmièlenný výbor 
o.s. SPOKOS, ze kterého mìl vzejít i nový pøedseda. Po žhavé 
diskuzi byli do výboru zvoleni tito lidé: Barbora Kubíèková, Petr 
Popelka (Fèela), Marie Popelková, Eva Bruštíková, Marie 
Janovská, Pavel Popelka (Edyn) a Josef Janovský (Cepík).

Po skonèení zasedání se sešel novì zvolený výbor a volil 
tajemníka a pøedsedu o.s. SPOKOS. Tajemníkem se stala Barbora 
Kubíèková a novým pøedsedou byl zvolen Petr Popelka (Fèela). 
Výbor chystá zasedání ohlednì úpravy stanov a bude 
se snažit vycházet vstøíc všem kulturním spolkùm v obci. Akce,
 na kterých se bude v tomto roce SPOKOS podílet: 
25.-26.8.- Festival DH „Pod Javorinù“, 16.9. - Straòanské hody, 
24.11. - IV. Setkání harmonikáøù.

Závìrem pøeji novému pøedsedovi hodnì štìstí, spoustu 
dobrých nápadù a pevné nervy v jeho nové kulturní funkci. 

Barbora Kubíèková, tajemník o.s. SPOKOS

SPOKOS a jeho novinky
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