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V pátek 25. dubna 2008 probìhlo v ZŠ Strání slavnostní otevøení 
multifunkèního sálu, místní knihovny, infocentra a školní knihovny. Návštìvníci si 
mohli prohlédnout celý objekt a shlédli program Mažoretek, folklorního dìtského 
souboru Javorinky a CM Huslièky. V krátkém proslovu starosta obce Pavel 
Mimochodek pøedstavil možnosti nových prostor, podìkoval dodavatelské firmì za 
dobøe odvedenou práci a vyslovil nadìji, že nový sál i obì knihovny pøispìjí k rozvoji 
vzdìlanosti a kultury v naší obci. Já osobnì pak podìkovala za žáky a uèitele 
zastupitelùm obce Strání za získání finanèních prostøedkù a vybudování sálu 
a knihoven. Pøipomnìla jsem, že naše škola je jednou z mála škol v republice, která má 
ve svém objektu velmi dùstojné prostory pro výchovné koncerty, výukové programy, 
školní soutìže a další akce.

Slavnostní otevøení pak pokraèovalo projekcí výukového programu školy  
„Strání v promìnách èasu“ a „Straòanské svatby“ z fašankového festivalu 2008. 

Slavnostní otevøení nových prostor v ZŠ Strání

Irena Michalèíková
øeditelka ZŠ Strání
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Zprávy z obce
skládku. Za jednu tunu uložení se platí nad 250 Kè. Když se k Hospodaøení v roce 2007
tomu pøipoètou náklady na dopravu není to napø. pro stavebníka 

Krajský úøad Zlínského kraje provedl kontrolu rodinného domu malá èástka. Obec Strání vynakládá nemalé 
hospodaøení naší obce. Pøezkoumáním nebyly zjištìny chyby finanèní prostøedky na údržbu skládky výkopové zeminy 
a nedostatky. (urovnání strojní mechanizací) a na recyklaci stavebních sutin 

(v roce 2008  250 tis. Kè)

Uložení tìchto materiálù je pro obèany naší obce Zámeèek
ZDARMA a to zejména proto, abychom si udrželi pøírodu 
a potoky èisté.Probíhají dokonèovací práce. Termín zahájení provozu 

Znovu touto cestou žádáme spoluobèany o dodržení bude po domluvì s nájemcem zveøejnìn jak v obecním 
podmínek tøídìní tìchto odpadù a jejich ukládání na urèené zpravodaji, místním rozhlasem i na webových stránkách obce.
místo. Døeviny a stavební døevo ukládejte na okraj skládky 
výkopové zeminy. Upozoròujeme, že jakýkoliv døevìný odpad, 

Projekty který je opatøen lakem popø. jinými rozpouštìdly musí být 
uložen na sbìrný dvùr (okna, dveøe, aj.)

Jak jsme již informovali, byly podány 3. žádosti na energ. 
úspory ve školských zaøízeních. V našem pøípadì se jedná 

Výsledky mìøení rychlosti vozidel za mìsíc o zateplení a výmìnu oken a dveøí v ZŠ, MŠ Strání i MŠ Kvìtná. 
leden - prosinec 2007 v naší obciStátní fond ŽP pøidìlil na tyto projekty ,,Akceptaèní èísla“ což 

znamená, že byly v poøádku. Výbìrovým øízením bude vybrán 
Obcí projelo 1 174 777 vozidel (671 935 pøi vjezdu dodavatel a pøedpokládaný termín realizace je v prázdninových 

a 502 842 pøi výjezdu)mìsících. V rámci operaèního programu životního prostøedí byl 
podán projekt na intenzifikaci ÈOV a úpravnu vody v naší obci.

7.224 vozidel jelo rychlostí nad  20 km v hod.

13.768 vozidel jelo rychlostí nad  30 km v hod.Bývalá celnice
31.013 vozidel jelo rychlostí nad  40 km v hod.

Úøad pro zastupování státu ve vìcech majetkových 
286.716 vozidel jelo rychlostí nad  50 km v hod.nabídl naší obci  bezplatný pøevod majetku bývalé celnice. 

Tento objekt je z roku 2004. Jedná se o samotnou budovu, dále 185.963 vozidel jelo rychlostí nad  60 km v hod.
parkovištì, protihlukovou stìnu, inženýrské sítì, pozemky na 349.433 vozidel jelo rychlostí nad  70 km v hod.
kterých tento objekt leží a zastøešení, které bude nutné odstranit.

196.256 vozidel jelo rychlostí nad  80 km v hod.O dalším využití tohoto zaøízení a prostor se bude dále 
jednat. 72.335 vozidel jelo rychlostí nad  90 km v hod.

23.549 vozidel jelo rychlostí nad 100 km v hod.
Podìkování 8.520 vozidel jelo rychlostí nad 120 km v hod.

Dìkuji folklórnímu souboru Javorina, CM Strýci 
a mužskému pìveckému sboru SEN za skvìlou reprezentaci jak Pøipravujeme 
naší straòanské tak i èeské kultury v Maïarské obci Szany. 

Javoøinské slavnosti 2008 - termín 27. èervence 2008. Na této akci byly prezentovány zemì Visegradské ètyøky 
Bližší informace  v pøíštím vydání zpravodaje.(Èesko, Polsko, Slovensko, Maïarsko). 

Èeskou republiku zastupovaly soubory ze Strání a svým 
výkonem si u publika vysloužily  velmi krásný ohlas. Antonín Zámeèník, místostarosta

Pavel Mimochodek, starosta

Skládka výkopové zeminy a stavebních sutí 
v Jahodné

I pøes èasté upozornìní se neustále dostává do stavebních 
sutí výkopová zemina a naopak mezi hlínu stavební sutiny. 
Bohužel si nìkteøí obèané z tìchto skládek dìlají také sbìrný 
dvùr a ukládají tam i plastové a kovové pøedmìty.

Naše obec se nachází v CHKO Bílé Karpaty a je neustále 
kontrolována tímto orgánem a také životním prostøedím 
Mìstského úøadu Uherský Brod. Za nedodržení podmínek 
ukládání odpadù hrozí pak vysokými pokutami. Mùže se také 
stát, že nám bude zakázáno ukládání tìchto odpadù v naší obci a 
budeme jej muset všichni odvážet do Prakšic na øízenou 

Podìkování Divadelnímu 
souboru Karla Högera

Dìkujeme touto cestou všem èlenùm divadelnímu 
souboru Karla Högera za uvedení divadelní hry se zpìvy 
a tanci KRÁSKA ZE ŠUMAVY. 

Dìkujeme za obìtavost o ochotu všem úèastníkùm 
této nároèné, ale krásné hry a také za nádherný kulturní 
zážitek pro všechny obèany, kteøí tuto hru shlédli. 

Pavel Mimochodek, starosta 

Antonín Zámeèník, místostarosta
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Nový autobusový spoj
Spoleènost TURANCAR má v plánu zøídit v naší obci 

zastávku na autobusové lince Praha (ÚAN, Florenc) -  Banská 
Bystrica, a.s.

RÁZUSOVA TRIKOLÓRA
- Moravské Lieskové (SK)

Zveme všechny cyklisty a cyklisticky založené 
rodiny s dìtmi na akci do sousední obce 

na slovenské stranì - Moravského Lieskového, 
která je vìnována památce Martina Rázusa.

Kdy: v sobotu 24. kvìtna 2008 od 11:00 hod.
Kde: na fotbalovém høišti u hl. cesty 

v Moravském Lieskovém

Co se bude dít?

11:30 hod. Rozprávkový les pro dìti, sportovní 
hry, dìtské soutìže aj.

13:00 hod. Oficiální cyklozávod 
„Rázusova trikolóra“ 

 pøihlásit se mohou všichni zdatní cyklisté, 
trasa je dost nároèná!

17:00 hod. Vyhlášení vítìzù cyklozávodu

19:00 hod. Zapálení vatry pøátelství, 
lidová veselice s DH Lieskované

Akce je poøádána ve spolupráci s Obcí Strání a okolními 
obcemi z moravské i slovenské strany. Pøijeïte i s dìtmi 

podpoøit tuto poprvé poøádanou akci našich sousedù, 
tøeba se z ní stane pìkná nová tradice

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Jiøí Tøesohlavý, Diana Janigová, 

Eliška Bruštíková

Navždy nás opustili
Michal Gurica, Marie Bruštíková, Vilma Zetíková, 

Ludmila Vintrová, Zdenka Machová, Oldøich Zrùn, 
Anežka Vintrová

V sobotu 22. bøezna 2008 jsme uskuteènili nábor dìtí 
do tenisové školy TENIS CENTRA VINTR. 15 dìvèat 
a 13 chlapcù ve vìku 8 - 14 let se spolu s rodièi rozhodlo, 
že omezí vysedávání u televize a internetu, a bude se snažit 

3x v týdnu po 1,5 hod. vniknout 
do základù tenisu a také zapracovat 
na své kondici.

Od 21. dubna tak spolu ukrajujeme 
z plánu tréninkového deníku, na tomto 
nádherném tenisovém areálu u školy.

Vladimír Autrata
trenér tenisu TVC

Trenér tenisu informuje
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Pozvánka na

25. roèník, Vìnovaný památce Miroslava Konèitíka

Sobota 31. kvìtna 2008

Start: 9:00-10:30 hod.
od Moravských skláren Kvìtná

Jsou pøipraveny dvì trasy:

MALÁ - Procházka pohádkovým lesem cca 4 km, vedoucí èástí nauèné stezky Kvìtná, 
se soutìžemi zamìøenými na ochranu pøírody, ekologii, léèivé bylinky a pod.

VELKÁ - Pro zdatnìjší turisty je pøipravena trasa s horskými vùdci na Velkou Javoøinu 
o délce cca 10km

Cíl chata Šajba - opékání špekáèkù, country hudba a možná další pøekvapení...

POCHOD 
RODIÈÙ S DÌTMI

POCHOD 
RODIÈÙ S DÌTMI

Protože se objevily rùzné nepravdivé informace týkající z vás z médií ví, stát v tomto ohledu chystá pøísná opatøení. Stát 
se provozu a financování Oblastní charity v Uherském Brodì, chce, aby pøíspìvky na péèi byly opravdu použity na úhradu za 
je mou povinností uvést nepodložené informace, dohady poskytnutou péèi a ne napø.  na provoz domácnosti, podporu 
a domnìnky na správnou míru. dìtí, vnukù, apod. Správné využívání pøíspìvkù dle zákona 

bude ze strany státu kontrolováno. V pøípadì porušení zákona 
budou pøíspìvky odebírány. Úhrada za dovoz obìdù - pøi stanovování výše úhrad 

Ten, kdo je sobìstaèný si mùže buï pøijít pro obìd sám za všechny úkony se øídíme vyhláškou  è. 505/2006. 
nebo si za službu zaplatit. Vìtšina má také možnost požádat Vyhláška nám umožòuje stanovit výši úhrady za dovoz 
o pomoc své rodinné pøíslušníky. nebo donášku jídla 20.- Kè. Této možnosti jsme využili 

Všichni, kterým poskytujeme sociální služby a máme z dùvodu opakovaného zdražení pohonných hmot a ropných 
s nimi uzavøeny smlouvu o poskytování sociálních služeb, produktù.
dostávají každý mìsíc øádné vyúètování za poskytnuté služby Dalším dùvodem k úpravì ceny je i tlak na všechny 
(doklad o zaplacení).poskytovatele sociálních služeb ze strany Ministerstva práce 

Když jsme se dotkli v obecné rovinì cen, zdražování, a sociálních vìcí (MPSV), které jasnì øíká, abychom nehráli 
apod. dovolte mi otázku: stìžovali jste si nìkdy na producenty líbivou politiku vùèi veøejnosti. Je velmi snadné, ale souèasnì 
ropy, na dodavatele plynu, elektrického proudu, že neustále již nesprávné, stanovit výši úhrady napø. na 15,- Kè a pak žádat 
nìkolik let zdražují své produkty? Stìžovali jste si na stát, MPSV o dotace.
že zvýšil DPH, vodné a stoèné? Stìžovali jste si nìkomu Nezapomínejme, že obèané, kteøí si nechávají dovážet 
na zdražení potravin a lékù? Pokud ne, tak se ptám, proè obìdy, mohou tuto službu hradit z pøíspìvku na péèi, pokud jej 
to nedìláte! Proè si stìžujete pouze na Oblastní charitu? Proto, pobírají. Podotýkám - z pøíspìvkù na péèi, nemusí tuto službu 
že je  po ruce a je nejjednoduší si stìžovat právì na ni?hradit ze svých dùchodù. V obcích, kde je cena za dovoz stravy 

Vìøte, že když se nezdraží výše zmínìné produkty nižší, je rozdíl do výše 20,- Kè dotován obcí èi mìstem.
a komodity, tak ani my nebudeme ceny upravovat. Nebyl by Pro lepší srovnání uvedu pøíklad. Pøíjemce pøíspìvku 
dùvod! na péèi v I. stupni pobírá 2.000,- Kè. Mìsíc má pøevážnì 22 

My jsme tady proto, abychom pomáhali, ale poøád pracovních dní. Vynásobme je 20,- Kè a vyjde nám èástka 
se musíme øídit zákonem. Prosím, neple�me si  Charitu, jako 440,- Kè za mìsíc. Na zbývající péèi zùstane v tomto základním 
název zaøízení, s pojmem  charitativní. I. stupni 1.560,- Kè. Opìt zdùrazòuji - na zbývající péèi dle 

Petr Houš�zákona. Tyto finanèní prostøedky nesmí být použity na nic 
jiného, jinak dochází k porušení zákona. A jak možná nìkteøí øeditel Oblastní charity Uherský Brod

Charita informuje
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Popøáli jsme maminkám  

Ze sportu 

Podìkování 

22. duben - Den Zemì

Dne 11. 5. 2008 se uskuteènila v novì zbudovaném Stejnì jako v uplynulých letech, tak i  letos, jsme si 
multifunkèním sále ZŠ školní akademie poøádaná ke Dni Den Zemì na ZŠ Strání pøipomínali témìø po celý duben. 
matek. Žáci pod vedením svých uèitelù zodpovìdnì Jednotlivé tøídy peèlivì uklidily travnaté plochy kolem 
nacvièovali program pro své maminky. Byl to pøece dárek školy. 
k jejich svátku. Hlavní akce ke Dni Zemì jsme rozložili do týdne 

Celým programem nás od 21. do 25. dubna. Na celé škole probìhly „barevné dny“, kdy 
provázela dvojice žákyò z IX. A  si žáci i vyuèující oblékali symbolické barvy. Žlutá 
Iveta Beòová a z  IX. B Monika symbolizovala Slunce, zdroj tepla a svìtla, modrá vzduch 
Bušová. Mìli jsme možnost zhléd- a vodu, zelená rostliny, èervená pøedstavovala krev, tedy 
nout tance témìø všeho druhu, živoèichy a hnìdá vyjadøovala pùdu. Také témata hodin ve všech 
k èemuž nám pøispìli žáci školní vyuèovacích pøedmìtech byla zajímavými formami zamìøena  
družiny, mladší mažoretky, tøída IV. na ochranu a tvorbu životního prostøedí a výchovu pro trvale 
A , VI. A, VIII. A, B, IX.A, B udržitelný život.
a country kroužek. Maminkám 
svými básnièkami popøály dìti  
z  prvních tøíd. Žáci z druhých tøíd 
zamávali èepièkou Veèerníèka 
a tøetí tøída nám oživila život 
na Slovácku humornými scénkami 
z knihy „Slovácko sa nesúdí“. 
Pá�áci nás vrátili zpìt do dvacátého 
století prostøednictvím skupiny The 
Beatles a Dìdy Mládka. Pohybová 
pøedstavení se støídala s nejlepšími 
školními recitátory z I. A, III. A, V. A Vyvrcholením práce v 1. až 9. roèníku byly aktivity 
a VI. B. Také jsme se dozvìdìli od v terénu, které probìhly ve ètvrtek a v pátek 24.- 25. dubna. 
žákù ze VII. B, jak se volí správná Prváèci se vydali na Štrbáò a cestou urèovali vybrané rostliny 
Miss.  K velkému zpestøení a živoèichy. Druháci se prošli do Jablonic, tøe�áci a ètvr�áci  
programu pøispìla CM Huslièky. k vodárnì a posléze strávili èas na Pasínku. Žáci pátých tøíd 

Dìkujeme všem úèin- zavítali do Dúbrav. Šes�áci uklidili znaèenou trasu na kyselku 
kujícím dìtem a uèitelùm, kteøí a žáci sedmých roèníkù cestu na rybník. Osmé tøídy se seznámily 
s nimi vystoupení pøipravili, pak žákùm z  IX. A, B, kteøí s nauènou stezkou Kvìtná a své nabyté poznatky vyjádøily dìti 
s velkou ochotou pomáhali chystat náøadí a mikrofony pøi posléze písemnì (literárnì o místních názvech, význam lesa 
prùbìhu celého pøedstavení. Tito žáci se také z nemalé èásti  èi informace z nauèných tabulí, které žáci míjeli a herbáøem). 
podíleli na úspìšném chodu celého programu. Je nutné Všichni žáci uklidili cestou papíry, plasty a jiné vìci, které 
podìkovat SRPDŠ za pomoc pøi prùbìhu tohoto programu a za do pøírody nepatøí. Devátý roèník provedl mezi místními obèany 
zajištìní obèerstvení pro úèinkující žáky, dále manželùm dotazníkový prùzkum na téma tøídìní odpadù.  
Hrbákovým, kteøí zajiš�ovali obèerstvení v bufetu ZŠ. Doufám, že programy, které pro dìti pøipravujeme, v nich 
Dìkujeme zvukaøùm Ing. Aleši Blahùškovi a Bc. Jiøímu zanechají hlubší dojmy než nežádoucí pøíklad mnohých 
Novákovi za výborné ozvuèení a osvìtlení pódia. Nemalé dospìlých, pro jejichž chování k životnímu prostøedí je výraz 
podìkování patøí všem rodièùm, kteøí se akademie poøádané „necitlivé“ velmi slabé slovo. 
ke Dni matek zúèastnili. Vìøíme, že i v pøíštím roce se u této  Jitka Miklášová
pøíležitosti opìt sejdeme v tak hojném poètu.

Volejbalisti naší školy nás i letos dobøe reprezentovali. 
Na okresním finále škol skonèily dívky páté z devíti týmù a hoši 
skonèili druzí z osmi družstev i když byli oslabeni o dva klíèové 
hráèe.V dlouhodobých soutìžích reprezentovali hoši i dívky pod 
hlavièkou DTJ Kvìtná. Zatímco hoši okresní pøebor suverénnì 
vyhráli, dívky v nároènìjším krajském pøeboru skonèily desáté 
z  šestnácti týmù.

Vl. Luzar

Country kroužek a paní uèitelky dìkují tímto paní Marii 
Búlikové za ušití sukní a šátkù na vystoupení ke Dni matek. Paní 
Búliková velmi ochotnì, rychle a pìknì suknì ušila, to vše bez 

Zdenka Davidová nárokù na honoráø. Za to jí patøí náš velký dík!

Zprávièky ze školy
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Podìkování z mateøské školy ve Strání 
Patøí Nadaci Dìti  kultura  sport  se sídlem v Uh. Hradišti, zøizovatel Ivo Valenta

SDH Strání Vás co nejsrdeènìji zve 
na soutìž mladých hasièù v požárním 
sportu - kategorie mladší a starší žáci
  
      I. roèník soutìže

O POHÁR STAROSTY 
OBCE STRÁNÍ

Soutìž je zaøazena do Velké ceny MH OSH ÈMS Uh. 
Hradištì 2008

Datum soutìže: nedìle 25. kvìtna 2008
Místo konání: høištì FC Strání
Zahájení soutìže: 13.00 hod.

Disciplína: požární útok + štafeta dvojic
- dle smìrnic hry Plamen

Mnozí z vás pamatují èasy, kdy se ve Strání soutìžilo 
každoroènì.

Vzhledem k velké konkurenci hasièských sborù v okrese 
jsme rádi, že se nám podaøilo vrátit soutìž do naší obce. 

Je to další z dùkazù práce s mládeží.
Proto uvítáme co nejvìtší úèast obèanù, fanouškù 

a hlavnì rodièù s dìtmi.
Obèerstvení a program pro dìti zajištìn.

Prázdninová docházka do MŠ  
mìsíc èervenec, srpen  

- Zabezpeèení stravování

Øeditelka MŠ ve Strání, ve Kvìtné oznamuje rodièùm, 
že v období mìsíce èervence a srpna pøeruší provoz 
od 21. 7. 2008 do 24. 8. 2008 v obou MŠ, což je 5 týdnù.

Prázdninový provoz v MŠ ve Kvìtné bude od 1. 7. do 
13. 7. 2008. V týdnu od 14. 7 do 20 .7. 2008 je možné vodit 
dìti do MŠ ve Strání.

Prosíme rodièe, aby pøihlásili dìti, prázdninové 
pøihlášky jsou závazné, podle poètu pøihlášených dìtí bude 
provoz v MŠ i stravování dìtí.

Prázdninový provoz v MŠ Strání je od 1. 7. do 20. 7. 
2008. K prázdninovému provozu pøihlašují rodièe dìti proti 
podpisu závaznì. Pro provoz MŠ a školní jídelny 
je nutný poèet pøihlášených dìtí 15. Úplata za pøedškolní 
vzdìlávání je pro mìsíce èervenec a srpen 2008 snížena 
o polovinu stanovené základní èástky.

Øeditelka postupuje podle vyhlášky è. 14/2005 Sb., 
podle § 3, § 6 odst.1 a 2. Cituji: „Zákonnému zástupci dítìte, 
které nedocházelo do MŠ ani jeden den pøíslušného 
kalendáøního mìsíce, lze základní èástku pomìrnì snížit  
nejvýše však o polovinu stanovené základní èástky“.

Úplatu za mìsíce èervenec a srpen zaplatí rodièe v záøí 
2008. 

Drahomíra Starobová, øeditelka školy

V kvìtnu 2005 naše mateøská škola na základì Co nám tato èinnost dává?
pøedloženého projektu získala finanèní pøíspìvek od „Nadace 1. Pøedevším posiluje bezprostøednì pìkné vztahy dítì-
Dìti-kultura-sport“ v rámci vyhlášeného grantu na podporu uèitelka-rodièe, prarodièe. 
školství a zájmové èinnosti ve školách. 2. Možnost prožitkù - pøi pøípravì, nacvièování, zkou-

Nadaèní pøíspìvek pomohl nastartovat hudebnì šení, vystupování a to prožitky líbivé  radost, pohoda, veselí.
pohybové aktivity, spojené s krojovým vybavením pro dìti. 3. Bezprostøední pøirozené poznávání - místní lidové 

Z grantu jsme poøídily 10 dìtských „rukávcù“ a postupnì písnì, vzácnì pøezpívané z generace na generaci, hudebnì 
všechny èásti dìtského kroje pro dìvèátka. Ve Strání máme  pohybové dovednosti, místní lidový kroj  jeho èásti, zpùsob 
babièky, které umí kroje šít, vyšívat z látek a materiálù, oblékání, nošení. 
co nejvíce podobným originálu. Babièka Tinková nás pouèila, 4. Možnost otevøení se širší veøejnosti - s velkým 
že je jedenáct výšivek „co sa dávajù na straòanský kroj, každá úspìchem. 
vypadá jináè a podle teho sa aj menujù - na jablko, na dubový 5. Spolupráce s rodièi - ochotnì s láskou a úctou 
list, na pahnost, na povìtròák“. Na každých rukávcích jsou tøi pomáhají pøi zpìvu, hudebnì doprovází své dìti, oblékají 
výšivky. Babièka nám vyšila všech deset rukávcù, každý z nich do krojù, které patøí do Strání a lidé si je oblékají jen 
je originál - straòanský. My si toho velice vážíme a s láskou na ty nejvìtší svátky. 
je oblékáme dìtem na každé vystoupení. 

Nadaèní pøíspìvek jsme dostali i v roce 2006, 
Naše mateøská škola je právní subjekt od 1. 1. 2003. v èinnostech pokraèujeme a rozšiøujeme podle projektu 

Do školního vzdìlávacího programu také patøí trvale udržitelný vystoupení. Každý rok do tøídy nejstarších dìtí pøichází nové 
život na vesnici TUŽ, v duchu místních lidových tradic. dìti, které se už tìší na tancování a dìti ze Straòánku, které 

S cílem uspokojovat zájmy a potøeby dìtí, respektovat odchází do ZŠ, tam mají možnost navázat a pokraèovat 
individuální pøístup k dìtem, podporovat duševní pohodu, ve zpìvu, tanci nebo høe na hudební nástroj.
spolupracovat úzce s rodièi i prarodièi dìtí jsme pøipravily Ještì jednou dìkujeme za pomoc, dìkujeme, že jste 
dlouhodobìjší koncepci a v souèasné dobì souèástí našeho ŠVP a naše motto - „Normální je pomáhat“ budeme pøenášet na naše 
je „podprojekt Straòánek“ - folklórní soubor v mateøské škole dìti, vštìpovat jim jej a šíøit dál. 
Strání, realizovaný prùbìžnì ve vzdìlávacím procesu MŠ. 

Naše vystoupení je líbivé, i když jsme od Uh. Hradištì 
Co k nìmu patøí? Pøedevším trpìlivá práce uèitelek pøi dost daleko, nabízíme naše vystoupení jako podìkování 

pøípravì vystoupení, výbìru písní, taneèkù, pomùcek. S láskou za pomoc. 
pøipravované kroje, pøedávané z generace na generaci, Dìti a uèitelky MŠ Strání
spolupráce rodièù a prarodièù jak pøi oblékání, tak pøi výbìru 

Starobová Drahomíra, øeditelka MŠ Strání
písní a spoluúèast na každém vystoupení.



 

Tipy knihovny Køes�anská literatura
Grossi, V Køes�anský život v prvních staletích
Brandstaetter, R PatriarchovéBeletrie
Wojtyla, K Prameny a ruceStínil, L Lásko, kde jsi?
Wurmbrand, R V božím podzemíMelville, H Ráj kanibalù
Lockhart, B Na cestì do nebeClarková, H Tentokrát naposledy
Heinrich, P Uèení o MariiŠvecová, J Zrození bestie

Francková, Z Smolaøka Richter, K Liturgie a život
Zadinová, R Dívka bez minulostí Wurmbrand, R Muèení pro Krista

Vlk, M Ve službì evangelia
Nauèná literatura Carretto, C Pouš� uprostøed mìsta
Jonáš, J Odolnost vùèi nemocem Kremer, J Køes�an na prahu tøetího tisíciletí
Schaefferová, E Co je rodina? Pokorný, L Svìtlo svátostí a èasu
Dabson, J Rodièovství chce odvahu Walsh, M Jan Pavel II
Joyeux, H Pøichází puberta Górecki, E Církev se uskuteèòuje ve farnosti
Novotný, V Ta naše postmoderna èeská Emmerichová, K 
Kratochvíl, A Oheò baroka Pera, H Nemocným na blízku

Pro dìti Podìkování
Hrubín, F Øíkadla pro celý den
Vokurková, A O èertíèkovi Chtìla bych touto cestou podìkovat duchovnímu otci 

Správná parta a zrušená kletba P. Hrudíkovi, který daroval do knihovny spoustu krásných, Kühnl, D
vzácných knih s køes�ansko-duchovní tématikou.Rowlingová, K Harry Potter a relikvie smrti

Marcela Schönbaumová
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Z knihovny 

pøedstavení nìkolikrát. A nebylo divu, vždy� všichni hráli opìt Když jsem se nìkdy pøed koncem loòského roku ptala 
výbornì. A to se urèitì mezi nì vloudila i tréma. Té však jednoho z místních ochotníkù, zda-li pak budou nacvièovat 
ochotníci velkých šancí nedali. S plným nasazením se vžili do nìjaké pøedstavení, odpovìdìl: "no dúfám, že sa naši režiséøi 
svých rolí, které jim padly jako ulité. Snad budou se mnou nenechajù zahambi�."
mnozí souhlasit, že na jevišti pøímo excelovala Lenka Reòáková Teï už je více než jasné, že nenechali. Ani režisér, ani 
se svou Lidkou. A co takový Varhula (Josef Šupák) s Anèkou herci. Hned na fašanky nám divadelníci pøedvedli pravou 

straòanskou svatbu našich pøedkù (30.léta), kterou my, jejich 
potomci známe jen z doslechu a vyprávìní. Necelé dva mìsíce 

(Anežka Zderèíková), ti by byli ideálním, ale hlavnì 
pohodovým párem do dnešní souèasné reality, nemyslíte? 
Zkrátka režisér byl znova úspìšný pøi výbìru díla. Hra vtipná nato se pak straòanský kulturní stánek opìt zaplnil pøíznivci 
a hlavnì s dobrým koncem, nezklamala.cechu divadelního, aby zhlédl další "žhavé tìlísko" režiséra 

Podìkování patøí tedy všem, kteøí jakýmkoliv zpùsobem Stanislava Popelky. Divadelní hru s názvem Kráska ze Šumavy 
pøispìli ke krásnému kulturnímu zážitku.   napsal Karel Foøt. O èem pojednává, jsme se mohli doèíst 

v editorialu pana režiséra, nicménì každý èekal až se zvedne I pøesto, že Kráska ze Šumavy uzavøela ten pomyslný 
opona. Hledištì úplnì ztichlo pøi tónech první písnì a pøi té trojlístek všech zemí Èeské republiky, vìøím, že straòanští 
druhé, kterou bravurnì zazpíval pytlák Varhula (Josef Šupák) ochotníci tímto zdaleka nekonèí a za rok opìt nìèím mile 
se už ozýval potlesk. Ten však sálem zaznìl v prùbìhu pøekvapí.

Kráska ze Šumavy

Lenka Koláøová

Hoøké umuèení Pána našeho Ježíše Krista
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Knihovna v novém
V minulých dnech jsme mohli být svìdky otevøení Když se loni zaèala rekonstruovat èást 1. patra  

nového areálu v budovì základní školy, kde získala mj. místo Zámeèku, knihy se stìhovaly opìt jinam. A to hned dvakrát. 
i obecní knihovna. Ta se po docela dlouhé dobì doèkala nových Nejprve do tìlocvièny základní školy a po prázdninách o patro 
a troufám si øíci, že úctyhodných prostor. Po nìkolikerém níže, do prostor školních dílen. V tu chvíli by si nikdo 
stìhování má koneènì v tìchto místech "trvalé bydlištì". nepomyslel, že za nìkolik mìsícù to bude již potøetí v tak krátké 

dobì. Snad se mnou budou mnozí ètenáøi a ostatní návštìvníci Kde všude se nacházela si mùžete pøeèíst na webových 
souhlasit v tom, že se to tentokráte vyplatilo. A hlavnì, že je to stránkách obce, ale jen tak pro zajímavost pøipomenu hlavnì 
už opravdu napoøád. sklepní prostory straòanské mateøské školy, kam se dostala 

nìkdy v 80. letech. Toto místo jsem si osobnì pamatovala ještì 
z besed základní školy a pøišlo mi docela normální až do té doby, 
než jsem tam jako knihovnice zaèala témìø dennì docházet. 
Nechci pøehánìt, ale víc než stístìné prostory, kde byla zima 
nejen knihám, ale i mnì... místo, kde spolu s knihami sídlili 
i hlodavci se mi zdálo ponìkud nedùstojné. V tehdejší dobì jsem 
dojíždìla dva dny v týdnu do nivnické knihovny a ohøála se tedy 
alespoò tam. Ale protože jsem tuto práci dìlala ráda, nabalila 
jsem se do nìkolika vrstev obleèení a popíjela litry èaje. A když 
mi kolegynì, která zde zastupovala v letech døívìjších 
naznaèila, že sem už by se vrátit nechtìla, napadlo mne, že jinde 
mají zøejmì knihovny "v lepším stavu". Nìjakou dobu poté 
se pak v tehdejší Okresní knihovnì, kam v tu dobu spadaly 
všechny knihovny obecní, zaèalo mluvit o tom, že by tato 
zaøízení mìla zažít tak trochu elektronický pøevrat v podobì 
poèítaèe. Tehdy mne napadlo ono nerudovské "Kam s ním?". 

Po témìø ètyøech letech se tehdejší vedení obce rozhodlo 
knihovnu pøestìhovat (bøezen 1996) do 1. patra Restaurace 

Možná èlánek bude pro nìkteré z Vás inspirací, alespoò Na Zámeèku a tam setrvala dlouhých 11 let. Pøestože do prostor 
do prostor knihovny a infocentra nahlédnout.se krásnì vlezlo poèítaèù hned nìkolik a žádnému z pøíchozích 

Lenka Koláøová
knihovnice na mateøské

neunikla krásná krbová kamna v jedné z místností i tady jsme 
(pozdìji s kolegyní z infocentra) zažily teploty, které dokázaly 
klesnout "k bodu mrazu". Jeden z èlenù tehdejší inventární 
komise prohlásil, že by se mìl fasovat rum. Zùstalo však jen 
u prohlášení! Od roku 2000 byl veøejnosti zpøístupnìn internet 
s jedním poèítaèem (v prùbìhu let pak pøibyly další dva). 
Koncem roku 2001 byla dokonèena automatizace knihovny, 
tzn., že všechny svazky literatury (tehdy pøes deset tisíc) byly 
jednotlivì vloženy do poèítaèe a nahradily klasický lísteèkový 
systém zapisování a pùjèování. 

O dva roky pozdìji pøešla knihovna pod Obec Strání, 
která se stala jejím provozovatelem. V srpnu 2003 vzniklo pøi 
knihovnì infocentrum, které se neustále snaží rozšiøovat 
a zkvalitòovat nabídku poskytovaných služeb pro veøejnost.

Gratulace DH Straòanka

Dechová hudba Straòanka zvítìzila v XVIII. roèníku 
mezinárodní soutìže O Zlatou køídlovku, která se uskuteènila 
ve dnech 10. - 11. 5. 2008 v Hodonínì. Tohoto roèníku 
se zúèastnily kapely z Èeské republiky, Slovenska, Rakouska 
a Švýcarska. Pøedsedou poroty byl Jiøí Volf, dalšími èleny 
poroty byli Zdenìk Gurský, Josef Ištvánek, Petr Torok, pan 
Zechner z Rakouska a Václav Hlaváèek.

Straòanka získala i cenu za nejlepší dramaturgii 
a trumpetisté umìlecký vedoucí František Beèka a Peter 
Burica získali cenu za nejlepší sólový výkon v koncertní 
variaci pro dvì trumpety Išel jáger cez horu.

Dìkujeme za výbornou reprezentaci obce Strání.
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Vážení spoluobèané… Obyvatel DPS-ky, který využívá peèovatelské služby, 
musí platit podle ceníku, jakmile jeho dùchod nestaèí pokrýt a redaktoøi rádia JPP Strání (Jedna Paní Povídala), kteøí 
náklady na nájem, služby, léky, jídlo, v záloze jsou blízcí jste vysílali a vysíláte nepravdivé zprávy a údaje o obyvatelích 
pøíbuzní, napø. dìti, které nedoplatek musí vyrovnat.DPS-ky.

Podle rádia JPP Strání, my, obyvatelé DPS-ky, jsme Rychlostí blesku se rozšiøují zprávy po celé obci i mimo 
nespokojení, nevdìèní a ještì nevíme jací za úsilí peèovatelek. ni: „Ti si tam žijí, ti se tam mají zadarmo, ještì se jim to nelíbí 
Redaktorùm rádia JPP Strání doporuèujeme, aby falešné zprávy a platit nechtìjí.“ Tak pojïme k vìci, podívejme se 
nerozšiøovali, nepomlouvali a nedìlali klebety, ale rychlostí na skutkovou podstatu a nalejme si èistého vína.
blesku se šli vyzpovídat za køivé obviòování svých bratrù DPS-ka je majetkem obce, peèovatelskou službu 
a sester, nebo� s høíchy se tìžko žije, tlaèí na prsou a nedají spát. zajiš�uje Oblastní charita Uherský Brod.
Ten kdo je chorobnì závislý na klepech, a� se dá léèit, je nutné Každá bytová jednotka má vlastní vodomìr na teplou 
aby navštívil lékaøe.i studenou vodu, elektromìr, to znamená, že každý si platí vodné 

Závìrem: bývají dny otevøených dveøí, pøijeïte i stoèné, stejnì tak el. energii podle spotøeby (pro informaci-
na besedu a pøesvìdèit se za obyvateli DPS-ky.cena 1 kubického metru teplé vody odpovídá tržní cenì 1 litru 

slivovice - od 240,- do 280,- Kè)
Pro pøíklad uvádíme ceny nìkterých služeb Každý obyvatel platí obci nájem podle velikosti bytové 

poskytovaných Charitou:jednotky v m2, plus topení, plus spoleènou spotøebu el. energie 
(osvìtlení spoleèných prostor, výtah, televizní antény), plus Dohled nad zdravotnì postiženou osobou - 80Kè/hod.
odvoz domovního odpadu, plus amortizaci kuchyòského Pomoc a podpora pøi podávání jídla a pití - 100Kè/hod.
zaøízení a nájem mìøièù. Poplatky vybírá mìsíènì pracovnice Pomoc pøi pøesunu na lùžko nebo inv.vozík - 100Kè/hod.
místního hospodáøství paní Božena Popelková. Takže vážení Pomoc pøi základní péèi o vlasy a nehty -  100Kè/hod.
spoluobèané, nic není zdarma. Zdarma dávají jen supermarkety.

Praní a žehlení prádla - 50Kè/kg
Každá bytová jednotka platí za úklid spoleèných 

Bìžné nákupy a pochùzky - 100Kè/hod. aj.prostorù Charitì 15,- Kè/den, tj. za úklid chodeb, schodištì, 
jídelny a 3x roènì umývání oken ve spoleèných prostorách.

Nevdìèní a nespokojení obyvatelé DPS-kyKdysi otec, brnìnský diecézní biskup, øekl: „CHARITA 
by se mìla podobat MILOSRDNÉMU SAMARITÁNU.“ 
No vážení obèané, v praxi to tak není.

Milí spoluobèané, dovolte mi reagovat na nìkterá Milosrdný Samaritán je každý èlovìk, kdo pøichází 
nepravdivá tvrzení uvedená v èlánku obyvatelù Domu trpícímu na pomoc a èiní vše co je v jeho silách, aby mu pomohl. 
s peèovatelskou službou ve Strání /DPS/ popø. blíže vysvìtlit 

Petr Houš�, øeditel Oblastní charity Uherský Brodnìkteré uvedené informace.
Ceny uvedené v ceníku služeb vycházejí ze zákona 

o sociálních službách 108/2006 Sb., není to tedy tak, že by si 
Oblastní charita urèovala ceny sama. Podle údajù Ministerstva 
práce a sociálních vìcí je skuteèná hodnota za hodinu odvedené 
práce v peèovatelské službì 180,- Kè. Rozdíl mezi úhradou 
od uživatele a skuteènou cenou doplácí stát poskytovatelùm 
služeb ve formì dotací, o které se každoroènì musí žádat.

Obyvatel DPS, i ten, který využívá pobytové služby, má 
s Oblastní charitou uzavøenou smlouvu o poskytování sociální 
služby a jeho pøíjem nepokryje náklady na tuto službu, 
se nemusí v žádném pøípadì obávat, že by Oblastní charita 
požadovala uhradit tento vzniklý dluh po rodinném 
pøíslušníkovi a také to není žádný dùvod pro odmítnutí služby 
èi vystìhování. 

Tento tzv. dluh se uhradí z pøípadné dotace ze strany 
státu, pokud ji obdržíme, z jiných zdrojù nebo jde na vrub Obl. 
charity. V žádné novì uzavøené smlouvì není pro nikoho 
uvedena povinnost hradit pøípadné nedoplatky za osoby blízké.

Kdo pobírá pøíspìvek na péèi musí jej ze zákona použít 
na úhradu za poskytnuté služby. Naši uživatelé jsou o této 
možnosti velmi dobøe informováni, stejnì jako o úhradách 
za ošetøovatelské výkony, které hradí zdravotní pojiš�ovny. 

Celý kolektiv pracovnic poskytující péèi na DPS 
ve Strání odvádí skvìlou práci, o tom jsem pøesvìdèen. A odvádí 
ji právì v duchu milosrdného Samaritána.

K èlánku autoøi pøipojili "sazebník poplatkù" za vybrané èinnosti.
Z kapacitních dùvodù však nebylo možné tuto pøílohu zveøejnit. - Pozn. red.

Dopis od obyvatel DPS

Reakce na výše uvedený èlánek

Pozvánka na

VÝLET DO POHÁDKY

Tradièní akce pro dìti poøádaná "Šlechtou" v areálu 
rybníku Žabka.

Kdy: v sobotu 24. 5. 2008 
od 13:00 hod.

13:00-15:00  - cesta pohádkovým lesem
15:00-16:30 - hry, soutìže pro dìti 

17:00-17:30 - vyhlášení masek
od 17:30 - dìtská diskotéka

Kde: Areál rybníku Žabka, 
chata Žabka ve Strání

Masky jsou vítány! 

Doprovodný program: 
opékání špekáèkù, poníci, skákací hrad 

Jste srdeènì zváni.
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SDH Strání varuje a informuje
! Mìjte po ruce dostatek hasební látkyPo zimì nastalo krásné poèasí, které vybízí 
! Pøi rozdìlávání ohnì nepoužívejte hoølavé látkynejen k procházkám, ale i k jarním pracím a úklidu 

zahrádek a polí. V tomto období se hasièi setkávají ! Oheò po celou dobu hoøení hlídejte
s požáry pøi vypalování a spalování odpadu. Je to sice ! Vyberte bezpeèné místo  dostateènou 
nejrychlejší zpùsob likvidace, ale zároveò velmi vzdálenost od objektù
nebezpeèný a neekologický. Obèané si musí uvìdomit, 

! Osoby mladší 15 let nesmí odpad spalovat
že vypalování je zákonem zakázáno.

! Pøíjezdové cesty k místu spalování nesmí být zatarasené
A jaký je rozdíl mezi vypalováním a spalováním?

Vypalováním se rozumí plošné vypalování trav nebo Pálení není jediný zpùsob jak se zbavit biologického 
strniš�. Spalování je napø. zapálení shrabané trávy nebo klestí odpadu. Je možné jej zkompostovat nebo odložit do kontejnerù 
na hromadì. Obèané by v žádném pøípadì nemìli spalovat na sbìrném dvoøe.
zahradní odpad pøi silném vìtru, kdy hrozí další rozšíøení ohnì. Rovnìž nelze pálit všechno. Podle zákona o ovzduší lze 
Oheò se mùže v otevøeném prostoru snadno vymknout kontrole na otevøených ohništích spalovat døevo, døevìné uhlí nebo 
a zpùsobit nejen ohrožení života, škody na majetku, ale suché rostlinné materiály. Pálení plastù, gum a jiných matriálù 
i závažné ekologické škody v pøírodì. Staèí jen malá obsahujících chemické látky je zakázáno. 
nepozornost, neopatrnost. Dnem 8. 2. 2008 je ve sbírce zákonù uvedena vyhláška 

Zákon o požární ochranì stanoví: Fyzické, ale è.23/2008 sb., která stanovuje jednotné technické podmínky 
i právnické nebo podnikající fyzické osoby jsou pøi spalování požární ochrany pro navrhování, výstavbu a užití staveb. 
hoølavých látek na volném prostranství povinny pøijmout Úèinnost této vyhlášky je 1. èervence 2008. Jedním 
odpovídající opatøení proti vzniku a šíøení požáru. Právnické z významných ochranných prvkù je zabudování požárních 
a podnikající fyzické osoby mají povinnost každé spalování hlásièù nebo hasících pøístrojù v rod. domech nebo bytech 
hoølavých látek na volném prostranství oznámit územnímu kolaudovaných od 1. 7. 2008. Podrobnìjší informace jsou 
odboru pøíslušného hasièského záchranného sboru kraje. vyvìšeny na nástìnce SDH Strání. 
Pøi nesplnìní této povinnosti se tyto osoby vystavují pokutì V souvislosti s touto vyhláškou se vynoøili podvodníci, 
až do výše 500.000,-Kè. kteøí navštìvují obèany a nabízí k prodeji požární hlásièe, hasící 

Pro obèany platí, že spalování hoølavých látek na volném pøístroje špatné kvality za pøehnanì vysoké ceny. Proto 
prostranství (napø. listí, shrabané trávy, klestí), pálení vìtšího vyzýváme obèany k obezøetnosti, v pøípadì nejasností 
množství materiálu je vhodné pøedem ohlásit na operaèní k popsané problematice se mohou obrátit se svými dotazy 
støedisko hasièského záchranného sboru kraje. Pøi ohlašování je na preventistu obce a sboru pana Romana Žajglu. Jmenovaný 
nutné uvést místo a èas pálení, zodpovìdnou osobu za pálení navštìvoval kurz Preventista PO, který zakonèil zkouškou 
a kontakt na ni. Obèané mnohdy bohužel zapomínají pálení odbornosti a získal odbornost preventista II. stupnì. Velmi rád 
nahlásit a hasièi pak zbyteènì vyjíždí k domnìlým požárùm. poskytne pomoc i odborné rady k problematice svým 

Pøi pálení biologického odpadu dodržujte tato pravidla: spoluobèanùm. 
SDH Strání! Pøi silném vìtru oheò vùbec nerozdìlávejte

! Ohraniète dùkladnì ohništì

Závodní tenis ve Strání v roce 2008
Dospìlí

sobota 31. 5. 2008 od 15  hod   TCV Strání – Malenovice „B“

sobota  7. 6. 2008 od 09  hod   VŠSK Univerzita Zlín – TCV Strání

sobota  7. 6. 2008 HOBOSS CUP - tenisový turnaj ve ètyøhøe mužù

                     v areálu DTJ ve Kvìtné - více na  www.tkk.ic.cz/

sobota 21. 6. 2008 od 09  hod   TK Vnorovy – TCV Strání 

sobota   6. 9. 2008 od 09  hod   TCV Strání  - TK Bzenec

sobota 13. 9. 2008 od 09  hod   TC Holešov – TCV Strání

Žáci

sobota 31. 5. 2008 od 09  hod   TCV Strání – LTC Veselí nad Moravou

sobota   7. 6. 2008 od 09  hod   TK Uh. Hradištì „B“ - TCV Strání

sobota 21. 6. 2008 od 09  hod   TCV Strání – TC Holešov

sobota   6. 9. 2008 od 09  hod   TK Luhaèovice – TCV Strání

sobota 13. 9. 2008 od 09  hod   TCV Strání – TK Kunovice

Pøijïte povzbudit naše závodní hráèe!
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! 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 BOS      180,-Kè           300,-Kè
Provzdušnoaè 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

.

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

Pøijdìte se podívat a vybereme pro Vás tu nejlepší variantu.

Velká nabídka motorových sekaèek s pojezdem  již od  5 990,- Kè
Novì v nabídce také motorový zádový rosiè MKS 3WF od  6500,- Kè
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Zpravodaj
obce Strání

Uveøejòujeme podìkování rodiny Mimochodkové, které 
nebylo ve zpravodaji è. 1/2008. Tímto se omlouváme.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì pana Jana Tinku. 
Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí Otci P. Janu Hrudíkovi, 

MUDr. A. Konèitíkové a zdravotní sestøe 
paní M. Bruštíkové.

Podìkování
Rodina Zrùnová dìkuje všem, kteøí se 

v hojném poètu pøišli rozlouèit s panem 
Oldøichem Zrùnem. Dìkujeme také 

za kvìtinové dary a projevené soustrasti.

Podìkování
Dìkujeme všem, kteøí se pøišli rozlouèit 

s Maruškou Bruštíkovou, za projevy úèasti 
a kvìtiny. Dìkujeme duchovním otcùm 

P. J. Nuzíkovi a P. J. Hrudíkovi za slova útìchy, 
kolegùm ze zdravotního støediska a roèníku 1962.

Za pozùstalou rodinu manžel a dìti

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 

naposled rozlouèit s paní Zdenkou Machovou. 
Dìkujeme za projevenou soustrast a kvìtinové dary.

Máte zájem o získání

ØIDIÈSKÉHO OPRÁVNÌNÍ

skupiny B v místì bydlištì?

Informace na adrese:

Jarmila Homolová
Slovenská 760
687 66 Kvìtná

Tel.: 777 584 313

Dovozce látek fa NOVATEX nabízí 
k prodeji rùzné druhy látek na šaty, halenky, 

suknì, kalhoty, kostýmy, vesty atd. 
Zároveò nabízí zbytky látek za výhodné ceny. 

Látky zakoupíte u paní Vlasty Jankù ve Kvìtné, 
ul. Oøechová a to po-èt od 9:00 - 16:00 

a v pátek 9:00  12:00.
Info na tel: 572 695 420

Inzerce

Plán turnajù 
pro kvìten a èerven 2008

sobota 24.05.2008 
„O putovní pohár starosty obce Strání“ 

- ètyøhra mužù
(zaèátek turnaje v 9 hod.)

sobota 14.06.2008  
TCV CUP 

veèerní ètyøhra mužù a žen (zaèátek turnaje v 15 hod.)

nedìle 15.06.2008
„Straòanská juniorská jednièka“

dvouhra žákù a žákyò
(zaèátek turnaje v 9 hod.)

Sobota 28.06.2008
TCV OPEN

dvouhra mužù a žen
(zaèátek turnaje v 9 hod.)

Pøihlášky do turnajù na tel. : +420 731 787 057

FC Strání zahájil jarní fotbalovou sezónu s posilami 
ze Slovenska. Tato sezóna, ale i pøíští se ponese v duchu oslav 
80. let fotbalu ve Strání. Proto jsme pøipravili bìhem této sezóny 
i jiné kulturní a sportovní akce. 

Dne 3. kvìtna se odehrálo na našem høišti dvojutkání 
prvoligových mužstev žen a juniorek mezi FC Slovácko a FK 
Slavia Praha. V èervnu pak pøipravujeme ještì utkání divizních 
celkù. Na konec kvìtna pøipravujeme májovou noc.  

Po skonèení sezóny ve dnech 20. - 22. 6. probìhnou na 
høišti oslavy 80. let. Veèer 20. 6. posezení se sponzory. V sobotu 
a nedìli 21. a 22. 6. bude na høišti sportovní odpoledne. V sobotu 
vystoupí Mažoretky ze ZŠ Strání, a dále nám pøípravka ukáže 
nìco ze svých tréninkù. Náš dorost odehraje utkání pravdìpo-
dobnì s dorostenci z Prahy. V 16.30 bude výkop utkání KFI 
Èeské republiky a bývalými hráèi. Veèer pak bude taneèní 
zábava. V nedìli 22. 6. odpoledne sehrají utkání mladší a starší 
žáci - soupeøi jsou v jednání. V 17.00 hod. zaène utkání I. druž-
stva, soupeøi jsou rovnìž v jednání (jedná se s prvoligovým 
hokejovým Zlínem, FC Slovácko nebo Trenèín). V sobotu 28. 6. 
probìhne tradièní turnaj neregistrovaných a zaèátkem èervence 
bude na høišti tradiènì koncertovat DH Javorinka. 

Všechny pøíznivce srdeènì zveme na fotbal ale i na jiné 
akce poøádané FC Strání. Dìkujeme za podporu. 

Jan Popelka, FC Strání

FC Strání informuje
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