
ZPRAVODAJ
obce Strání

Roèník XXVII          Èíslo 4            rok 2006             cena: zdarma

Vá�ení ètenáøi 20. a 21. øíjna probìhnou v naší obci volby do obecního zastupitelstva.
Proto�e se jedná o zásadní událost pro fungování naší obce,
vìnujeme pøíští vydání zpravodaje právì obecním volbám.

Hody 2006 - program uvnitø èísla

Ve dnech 23. a� 25. èervna 2006 se konal 5. Den obce
Strání, který byl poøádám pøi pøíle�itosti 120. výroèí
divadelního souboru Karla Högera, 80. výroèí DH Straòanka,

30. výroèí zalo�ení nové Základní školy a 15. výroèí vzájemné
spolupráce mezi obcemi Euratsfeld a naší obcí. Pøi této
pøíle�itosti bylo také vzpomenuto významné �ivotní jubileum
p. Dr. Stanislava Knotka, který propaguje naši obec na plátnech
obrazù, ale také jako vedoucí kapely Tamburáši. Vysoká
návštìvnost a bohatý kulturní program, který si pøipravili
zejména sami oslavenci potvrdil význam tìchto dnù, udr�el
pospolitost obce, ale hlavnì pøispìl k rozvoji a udr�ení kultury

v naší obci. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem, kdo
se jakýmkoliv zpùsobem podíleli na pøípravì a prùbìhu tìchto
oslav, zejména p. Dr. Stanislavu Knotkovi za vernisá� obrazù
pøevá�nì s tématy krajiny naší obce, celé ZŠ Strání pod vedením
p. øeditelky Mgr. Ireny Michalèíkové a rovnì� kuchaøkám

ze školní jídelny, celému divadelnímu souboru Karla Högera
pod vedením p. Stanislava Popelky, DH Straòanka pod vedením
kapelníka p. Petra Houštì.

Podìkování patøí také našim pøátelùm s partnerské obce
Euratsfeld v èele s panem starostou Franzem Menkem za rozvoj
a udr�ení spolupráce mezi našimi obcemi. Dìkujeme také
duchovnímu otci P. Janu Hrudíkovi za podporu tìchto oslav
a mo�ností konání mše svaté na Nám. U Zámeèku. Dìkujeme
také moderátorkám sl. Mimochodkové a sl. Zetkové za pìkný
pøednes jednotlivých vystoupení.

Velké podìkování patøí také našim hasièùm pod vedením
velitele p. Antonína Zámeèníka, kteøí zajiš�ovali obèerstvení
a technické zázemí oslav.

Dìkuji také pracovníkùm MH s. r. o. a pracovníkùm
obecního úøadu a knihovny za pøípravu, propagaci a úklid
venkovních prostor Zámeèku na tento den obce.

Vìøím, �e i pøes nìkteré nedostatky, které se projevily pøi
tak velké akci a vy�adují si mnoho pøíprav, splnil tento 5. Den
obce Strání svùj význam a pøispìl k rozvoji naší obce.

Dìkuji.
Antonín Zámeèník

5. Den obce Strání - jaký byl?

*   *   *   *   *
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Sbìrný dvùr

Zámeèek

Komunikace

Kanalizace 6. stavba

Rekultivace skládky Jahodná

Na této akci byly dokonèeny stavební práce, které
spoèívaly ve vybudování panelové plochy pro pøíjezd a ulo�ení
velkoobjemových kontejnerù, dokonèení oplocení objektu,
úpravy stavebních bunìk pro obsluhující personál a sklad
odpadu.

V souèasné dobì se dokonèuje vybavení kontejnery
a nádob na ukládání odpadu.

Na tuto akci získala obec dotaci ze Státního fondu
�ivotního prostøedí.

Bìhem nìkolika let bude povinnost všech obcí zøídit
sbìrné dvory na ukládání odpadu od obèanù, proto jsme rádi,
�e jsme dotaci k jejímu zbudování získali ji� letos.

Na základì výbìrového øízení zaèala firma Stavby
Boršice s. r. o. (Boršice u Buchlovic) práce na rekonstrukci
Zámeèku 2. etapa.

V této etapì bude provedeno v patrech nad novou
kuchyní sociální zaøízení pro personál vèetnì šaten a kanceláøe.
Dále toalety pro 1. patro pro návštìvníky knihovny, informaè-
ního centra a budoucích prostorù, vèetnì nového schodištì
a výtahu. V èásti nad sálem byly provedeny bourací práce
stávajících pokojù vèetnì sociálního zaøízení. Provedla se nová
konstrukce podlahy, vyèištìní prostoru nad klenbami. Práce
budou pokraèovat vybudováním obvodového zdiva, vyzdívkou
dle nového uspoøádání a také novou konstrukcí støechy.

V této etapì se poèítá také s úpravou hlavního vstupu,
kde boèní vstup nahradí nový a to èelní smìrem na námìstí.
Práce na této etapì budou dokonèeny do konce letošního roku.

Jak jsme ji� informovali, obec obdr�ela od Státního
fondu dopravní infrastruktury èásteènou dotaci ve výši
350 tis. Kè na zvýšení bezpeènosti na silnici 1/54.

V souèasné dobì byl vybudován chodník od zastávky
ÈSAD po most u školy, vèetnì nového napojení na pøechod pro
chodce, který je o nìco výš ne� ten stávající, z dùvodu toho,

�e pøechod musí být z chodníku na chodník ne do køi�ovatky, jak
tomu bylo doposud. V této èásti se ještì podaøilo s Krajským
úøadem Zlínského kraje, Dopravním inspektorátem
a Øeditelstvím silnic a dálnic do jeho� kompetence silnice
I. tøídy spadají ještì jeden pøechod pro chodce u
zastávky ÈSAD. V následujících týdnech bude provedena
montá� nového dopravního znaèení na všech 4 lokalitách,
kterých se tato úprava týká (vjezd od Slavkova do obce,
u Základní školy, U skláren a sídlištì ve Kvìtné).

V záøí se bude pokraèovat na rekonstrukci místních
komunikací a to v ulici ,,Lùèky“ a za bytovkou è. p. 318 vèetnì
parkovacích míst.

Chci podìkovat všem za trpìlivost a vstøícnost pøi
provádìní investièních akcí v naší obci jak pøi kanalizaci, oprav
místních komunikacích i omezení na silnici 1/54.

Podìkování patøí i tìm, kteøí se starají o své okolí a úklid
kolem domu a chodníkù a zastávek ÈSAD.

Nejvìtší investièní akce tohoto volebního období
Kanalizace - 6. stavba je dokonèena po stavební stránce
a probíhá kolaudaèní øízení, ke kterému se vyjadøuje zejména
Správa tokù, Lesy ÈR, ØSD Zlínského kraje, Správa silnic
Zlínského kraje, Správa sítí JMP a E.ON ÈR. Po vydání
kolaudaèního rozhodnutí Vodoprávním orgánem Mìstského
úøadu Uh. Brod �ivotního prostøedí bude nutné získat také
stanovisko Inspekce �ivotního prostøedí Brno.

Celkem bylo vybudováno 6256 m kanalizaèních stok,
462 m výtlaèného øádu a 1700 m odboèek pro pøípojky.
V souèasné dobì probíhají terénní úpravy zejména na místních
komunikacích Dolina, Mlýnky, U Klaneènice, Na Rybníèku
a vysprávky výøezù na komunikacích, terénní úpravy podél
potoka aj. Vìtších úprav a tím i nákladù si vy�ádá utr�ená
komunikace v èásti ul. Podsedky a komunikace Nová Hora, kde
není �ádné pevné podlo�í a jakékoliv vyspravení je krátkodobé
øešení.

Nad rámec této stavby hodláme ještì provést nìkteré
úseky kanalizace zejména kolem potoka v èásti Kvìtná, které
nebyly pøi vyøizování územního a stavebního povolení v letech
2002 2003 povoleny správcem tokù. V letošním roce ale byl
dán souhlas s provedením. Otázkou je nedostatek finanèních
prostøedkù nebo tyto úseky se nedostali do hlavní etapy a musí
být uhrazeny z prostøedkù obce. Provedením 350 m stok
a odboèek pro pøípojky by tím byla odkanalizována ji� celá naše
obec.

Stará zátì�ová skládka komunálního odpadu v lokalitì
je ji� øadu let pøedmìtem tlaku zejména Správy

CHKO a orgánem �ivotního prostøedí na její úpravy.
V letošním roce se díky ,,Agentuøe ochrany pøírody

Praha“ podaøilo zajistit finanèní prostøedky ve výši 4,1 mil. Kè.
Projekt je nazván ,,Terénní úpravy lokálního

biokoridoru“ a s jeho realizací se zaèalo koncem srpna. Stavbu
provádí na základì výsledkù výbìrového øízení (9 firem) firma
MSO servis s.r.o. Kyjov. Dokonèena by mìla být do konce roku.

�ádáme obèany, aby nevozili odpad pøed bránu
sbìrného dvora mimo dobu provozu, která bude v pøíštím
èísle zpravodaje blí�e urèena.

,,vyjednat“

,,Jahodná“

Pavel Mimochodek, místostarosta

Antonín Zámeèník, starosta

Sbìrný dvùr ve Strání by mìl být zprovoznìn v druhé
polovinì mìsíce záøí. Podrobnìjší informace o provozní dobì
budou zveøejnìny v místním rozhlase a dalším èísle zpravodaje,
který vyjde zaèátkem øíjna.

Investice v obci
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Zprávièky ze školy

Pokraèování na další stranì

Zahájení školního roku probìhlo 1.záøí pøed
budovou školy. Po hymnì a proslovech byli slavnostnì
písemným dekretem pøijati naši noví prvòáèèi.

Pravidelná výuka byla zahájena 2.záøí. Ke 30.9.
mìla škola 370 �ákù (z Bøezové dojí�dí 15) v 17 tøídách
1. - 9. roèníku. Na 1.stupni 173, z toho 89 dívek a na
2. stupni 197 �ákù, z toho 110 dívek.

Ve škole pùsobí 23 pedagogù. Školní dru�ina má jedno
oddìlení a 1 vychovatelku. Souèástí školy je od 1. 9. 1999 školní
klub, pod kterým jsou vedeny všechny krou�ky. V tomto
školním roce jich bylo �ákùm nabídnuto 30.Vedoucími jsou tøi
zástupci z øad rodièovské veøejnosti, dále pedagogové naší
školy a p.uèitelka ZUŠ Uherský Brod.

Velmi intenzivnì pokraèovaly práce na tvorbì Školního
vzdìlávacího programu, podle kterého se bude vyuèovat od
1. záøí 2007.

Významné investièní akce zlepšily pracovní prostøedí,
kvalitu výuky i rozmanitost zájmové èinnosti.

27. záøí bylo za pøítomnosti starosty, místostarosty, rady,
zastupitelù obce Strání, zástupce Zlínského kraje a veøejnosti
slavnostnì otevøeno nové multifunkèní høištì s umìlým
povrchem (I. etapa). Celková hodnota je 1,5 milionu korun.
Z toho 400 tisíc jsme získali na projekt od Zlínského kraje, 950
tisíc poskytla obec a 150 tisíc zaplatila škola ze sponzorských
darù, grantu a svého rozpoètu od zøizovatele. Høištì je v provozu

celodennì, vèetnì víkendù. Dopoledne zde probíhá
výuka tìlesné výchovy. Odpoledne a o víkendech ho
vyu�ívají sportovní krou�ky, zájemci z øad �ákù školy,
veøejnosti a sportovních oddílù ze Strání a Kvìtné. Další
investièní akcí tohoto školního roku byla èásteèná
výmìna silnì poškozených oken a vchodù za nová,
plastová. Starostovi obce se podaøilo získat z ministerstva

financí dotaci ve výši 1.5 milionu a z obecního rozpoètu byla
schválena èástka 750 tisíc. Za provozu školy se podaøilo v únoru
vymìnit podlahovou krytinu na obou schodištích hlavní budovy
v hodnotì 176 tisíc. O prázdninách došlo k výmìnì podlahové
krytiny v pøízemí a vestibulu v celkové hodnotì 265 tisíc korun.
Bez dalších nákladù jsme promìnili sborovnu školy. Postupnì
se mìní zastaralá výzdoba ve škole. V kvìtnu byla provedena
úprava školního pozemku (èásteèné zmenšení a èásteèné nové
oplocení se sloupky). V srpnu byla zahájena realizace další
etapy rekonstrukce školního areálu podklad pod bì�eckou
dráhu, hodnota 500 tisíc korun. Také se daøí postupná obnova
školních pomùcek, uèebnic a vyuèovací techniky.

Pøehled soutì�í, olympiád i dalších akcí je opravdu
tematicky rùznorodý a bohatý. Úèast �ákù v nich je velmi
vysoká. Jejich poèet ve školním roce 2005/2006 byl 571.

V listopadu to byla spoleèná akce s infocentrem a MŠ
Strání nazvaná Lucernièkový prùvod a soutì� ve skoku
vysokém „Straòanská la�ka“, které se zúèastnily i školy z okolí.
Prosinec byl ve znamení turnaje ve volejbale pro �áky 2. stupnì
a školního kola olympiády v èeském jazyce. V lednu jsme
poprvé zorganizovali ly�aøský kurz se závìreèným
závodem pro �áky 4. tøíd (setkal se s velmi pøíznivým ohlasem
u �ákù i rodièù) a školní kolo soutì�e v anglickém jazyce. V
únoru probìhla soutì� v recitaci na 1. stupni (nejlepší postoupili
do okrskového kola). V bøeznu spoleènì s místním ly�aøským
oddílem byly zorganizovány okresní ly�aøské závody za úèasti
7 škol (3x1, 3x2, 3x3. místo), uskuteènilo se okresní kolo
olympiády v èeském jazyce (7. a 8. místo), školní kolo fyzikální
soutì�e Pythagoriáda a zúèastnili jsme se okrskové soutì�e
Zazpívej, slavíèku, do finále postoupili 3 �áci. Ji� tradicí je
matematická soutì� Klokan ve 4. - 9. roèníku, která probíhá ve
stejném dnu a èase v celé ÈR. Završením soutì�í v mìsíci
bøeznu byla úèast na okresním kole fyzikální olympiády
(zúèastnili se 4 �áci) a zemìpisné olympiády (úèast 3 �ákù).

Stejným tempem jsme pokraèovali v dubnu. Probìhlo
okresní kolo olympiády v matematice (úèast 7 �ákù) a pro �áky
velmi zajímavé Literární hrátky. Nechybìla ani soutì�
v informatice. Ze školního kola postoupili ti nejlepší
do okresního, kde jsme dokázali, �e jsme skuteènì výborní 1. a
9. místo z 25 soutì�ících je více ne� povzbudivé!

Velmi pìkných výsledkù dosáhli i naši sportovci.
Fotbalisté získali v okresním kole Coca Cola Cupu 2.místo.
V okresní soutì�i Mc.Donalds 2. - 3. tøíd to bylo 3.místo a
stejného úspìchu dosáhli �áci 4. - 5. tøíd. Po celý rok probíhala
okresní soutì� ve volejbale. Dìvèata zvítìzila (postoupila do
krajského kola) a chlapci skonèili na 3. místì.

Prezentací školy v obci je urèitì úspìšné pøedtanèení
�ákù na Rodièovském plese, stejnì jako výzdoba sálu, kterou
pøipravili vyuèující a �áci 1. stupnì, dále vystoupení souborù
Javorinka a Huslièky v rámci mezinárodního fašankového
festivalu.
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Za velmi vydaøené mù�eme pokládat kvìtnové akce:
zorganizování soutì�e Straòanský slavíèek, která probìhla ve
spolupráci s obèanským sdru�ením SPOKOS a CM Strýci. Dále
ji� tradièní Akademii, ve které vystoupilo 187 �ákù v témìø
dvouhodinovém programu.

A ve sportovních kláních pøišly další úspìchy. Naše
volejbalistky vyhrály krajské kolo ve Vsetínì. V rámci
Lhotského poháru (Ostro�ská Nová Ves - okresní úroveò) to
bylo 1. místo ve volejbalovém turnaji a 2. místo v softbale.

Mìsíc èerven znamenal velké úsilí pro všechny �áky i
zamìstnance školy. Nebyla to jen blí�ící se závìreèná
klasifikace a hodnocení, ale pøed námi byly dvì velmi dùle�ité
akce. První z nich se uskuteènila ve dnech 7. - 9.èervna, kdy k
nám na návštìvu zavítali �áci, pan øeditel, pedagogové a pan
starosta z dru�ební obce a školy z rakouského Euratsfeldu.
Pøipravili jsme, dle slov naší vzácné návštìvy, velmi zajímavý
program. Naše vzájemné pøátelství se vyvíjí tím správným
smìrem, nebo� pøi louèení jak �ákù tak pedagogù bylo znát, �e
si máme co øíci a skuteènì se na pøíští setkání tìšíme.

Druhou èasovì i organizaènì nároènou akcí byly oslavy
30. výroèí otevøení nové školy ve Strání. Oslavy jsme zahájili v
pátek 23. èervna Dnem otevøených dveøí, jeho� souèástí byla
výstava a prezentace výukového PC programu Intravilán obce
Strání a Slavnostním setkáním všech souèasných a bývalých
zamìstnancù v prostorách školy. Bylo to setkání skuteènì
dojemné, proto�e pøijeli uèitelé, se kterými jsme se nevidìli od
jejich odchodu ze Strání. Tedy 20 i více let. Souèástí programu
Dne obce v sobotu 24. èervna bylo hodinové vystoupení �ákù,
které vzbudilo pozornost i paní poslankynì Michaely Šojdrové.
Podìkovala za velmi vydaøený program všem �ákùm a jejich
uèitelkám. V nedìli 25. èervna vrcholily oslavy slavnostní mší a
odpoledním vystoupením ma�oretek, Huslièek a Javorinky v
rámci programu. Naše škola mìla ještì jeden úkol, pøipravit
jídelnu na slavnostní obìd pro 150 hostù. To se nám, myslím si,
podaøilo. A co je velmi dùle�ité, �e všem u nás velmi chutnalo.
Hosté si také všimli upravené a èisté školy a vyslovili uznání
pracovníkùm školy.

Všem pracovníkùm školy - pedagogùm, správním
zamìstnancùm a zamìstnancùm školní kuchynì upøímnì dìkuji
za poctivou a svìdomitou práci. Mé podìkování patøí i tìm
�ákùm školy, kteøí se úèastnili rùzných soutì�í, olympiád a byli
také aktivní pøi prezentaci školy na veøejnosti.

Škola také rozvíjí svou spolupráci nejen s obecním
úøadem a MŠ Strání, ale i s dalšími slo�kami naší obce:
SPOKOS, FC Strání, DTJ Kvìtná, SDH Strání a Ly�aøským
oddílem Kvìtná. Všem dìkuji za vzájemnou spolupráci v
uplynulém školním roce!

Mgr. Irena Michalèíková, øeditelka ZŠ Strání,v.r.

Zprávièky ze školy

Sborníèek k výroèí školy

Vá�ení spoluobèané, chtìli bychom vám pøipomenout,
�e se naše ZŠ ve Strání, která letos slaví 30 let své existence,
mù�e pochlubit nìkterými zajímavostmi. Mù�ete zavzpomínat
na pedagogy, kteøí zde pùsobili a mo�ná byli i vašimi uèiteli,
pøipomenete si nìkteré události, úspìchy i problémy
provázející lidský �ivot, nato� existenci školy.

A jak �ijí její souèasní �áci? Sna�ili se vám vyjádøit
své radosti, ale i starosti, které my dospìláci mnohdy
odbudeme mávnutím ruky
A co teprve ilustrace doprovázející jejich literární pokusy?
Tvoøí pestrou galerii kytièek tìch nejmenších a� po ztvárnìní
�ivota, jak se otevírá tìm starším výtvarníkùm.

Kde se s tìmito jedineènými díly mù�ete setkat?
Všechna jsme sestavili do Sborníèku. Výtvarné práce jsou
vytištìny na kvalitním papíøe a všechny jsou na volných listech.
Sborníèek si mù�ete koupit v Infocentru (prostory místní
knihovny) na Zámeèku.
Uvádíme seznam autorù prací:

- literární práce:
Zdislava Grebíková Kateøina Ševèíková
Richard Gurièa Dominika Reòáková
Zdislava Zetková Simona Vintrová
Monika Beòová Ondøej Zderèík
Aleš Kohn Dan Kadlèek
Jan Popelka Jorika Kráèmarová
Kamila Gratclová Zlata Stolaøíková
Ondøej Zetka Jaroslava Jurtíková
Eva Popelková Monika Bušová
Jindøich Kùøil Zuzana Popelková
Jan Konèitík Mirka Havlíková
Monika Feilerová Martina Popelková
Ludmila Zámeèníková Iveta Beòová
Karolína Vaculová Klára Pavlušová
Ladislav Breznický Lucie Fišerová
Lenka Popelková Kristýna Jurásková
Martin Pavluš Veronika Šopíková
Petr Tinka Marie Janovská
Martina Zámeèníková Marie Stutzová
Marta Štajnerová Veronika Šimová
Josef Janiga

- výtvarné práce:
Kamila Gratclová Jakub Popelka
Zlata Stolaøíková Antonín Bruštík
Andrea Miklášová Jan Jurtík
Libor Popelka Veronika Èankyová
Lenka Baladová Veronika Šopíková
Robin Popelka Veronika Šimová
Kevin Šupák Dominika Reòáková

Vyuèující èeského jazyka:
Kloudová Marie, Macíèková Marta, Popelková Petra

Vá�ení ètenáøi,

chtìli bychom alespoò touto cestou podìkovat naší
dlouholeté kolegyni v redakèní radì a pracovnici místní
knihovny Lence Koláøové (døíve Popelkové) za výbornou
spolupráci. Lenka odchází na mateøskou dovolenou, proto jí
chceme za všechny ètenáøe obecního zpravodaje
a návštìvníky knihovny a informaèního centra popøát hodnì
zdraví,štìstí a spokojenosti.

èlenové Redakèní rady Zpravodaje obce Strání

pokraèování z pøedchozí strany
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Kde bylo, tam bylo, bylo jednou jedno království, kde
lidé �ili v lásce a svornosti. Všichni byli a� moc spokojení
DOKUD nepøišla doba techniky a vynálezù.

Ani jen netušili velcí badatelé, napø. Thomas Alva
Edison, Popov, Lomonosov, Wolt, Morse, atd., �e jejich
vynálezy budou pro nìkteré obyvatele tohoto království
nepøijatelné, èi dokonce budou dìlat odpor vìtší ne� vynalezl
Ohm.

Technika je technika - jednomu vyhovuje, druhému
nikoli. Jeden je spokojený, �e veøejné osvìtlení svítí - tím si
ušetøí vlastní náklady, kdy� nemusí v noci v kuchyni, na WC a
chodbì svítit; druhým to vadí, proto�e jim svítí do lo�nice a
nemohou spát.

Tento problém má jediné øešení zrušit veøejné osvìtlení
a ka�dý a� si koupí lampión a rozsvítí si, kdy bude potøebovat.

Toto království nechtìlo zùstat pozadu za ostatními
sousedními královstvími a rozhodlo se vybudovat v království i
obecní rozhlas, aby po vesnici nemusel chodit obecní bubeník a
èíst ka�dých 500 1000 metrù obecní zprávy, ale i tu nastaly
velké problémy. Jedni obyvatelé slyší dobøe, jiní vùbec, proto�e
se amplióny navzájem pøehlušují a nìkterým a� tak silnì, �e

i rodinné pøíslušníky vzbudí pøi vysílání obecních zpráv.
Opìt je zde øešení ne technické. Písemnì - roznášet

obecní zprávy do ka�dého domu.
V tomto království mají velké štìstí obèané, �e nemají

velký vynález �eleznici. To by bylo stí�ností, �e ve dne i v noci
píská, dìlá hluk, atd.

Dáváme nespokojeným obèanùm adresu na stí�nosti,
které mohou smìle uplatòovat, kdy� ve dne i v noci pøijde
bouøka a blesky, hromy bijí a znepøíjemòují �ivot to jsou
opodstatnìné stí�nosti; aby byl co nejdøíve uplatnìn poøádek a
spokojenost všech obèanù uvedeného království. Adresa na
stí�nosti:

Medard a Hromy blesky
PSÈ 999 999 999

Vaši oddaní vynálezci a badatelé technických mo�ností
- a Váš obecní elektrikáø

Nenechte se odradit od stí�ností, na všechno si stì�ujte!
A� je v království klid a pokoj.

Petr Popelka

Bo�ena Halodová

Josef Kohn

Jan Mikláš

Marika Janovská

Jak se chystáte na straòanské
hody?

Èím pro Vás hody jsou?

Umíte si pøedstavit hody ve Strání bez stárka a mládka?

Jak se chystáte na straòanské
hody?

Èím pro Vás hody jsou?

Umíte si pøedstavit hody ve Strání bez stárka a mládka?

Jak se chystáte na straòanské
hody?

Èím pro Vás hody jsou?

Umíte si pøedstavit hody ve Strání bez stárka a mládka?

Jak se chystáte na straòanské hody?

Èím pro Vás hody jsou?

Umíte si pøedstavit hody ve Strání
bez stárka a mládka?

Všem dotázaným dìkuji za jejich èas.

Pùjdu se podívat jak bude stárek a
mládek a taky abych doma nìco
pøipravila, budu uklízet, nìco abych
napekla a navaøila dobrý obìd. No a
pozvala nìjaké hosty.

Je to pìkné, �e se udr�uje ta tradice, �e ten stárek a mládek je
tady, je to fajn, �e se to poøád udr�uje. Taky to, �e je to církevní
svátek Povýšení svatého Køí�e, šak taky ráda chodím do kostela,
je to krojované, sváteèní prostì pìkné.

No u� i to tady bylo, kdy� se nikdo nenajde... Ale je to takové
veselejší s tým právem, tak to má byt.

Já normálnì, pùjdu se do dìdiny
podívat na vystoupení jejich.
No a doma pøípravy automatické, to
co se dìlá v�dycky-úklid, peèení...

Je to tradice u�. Tak to bývalo v�dycky. No a taky samozøejmì
církevní tradice.

Teïka u� ne, kdy� se ide do dìdiny, nebylo by tam se na co dívat.

Hlavnì pro dìcka na kolotoèe, aby
byly nìjaké úspory. Jinak moc tých
zábav nestihneme, proto�e se to
s dìckama nedá.

Je to tradice, pøipomínka, �e u� zas rok je dál, �e �ivotu utekl
rok... A je to taková slavnost i duchovní, dá se povìdìt.
Krojovaná mše a jedno s druhým i stárek, mládek kdy� se
povede...

No bylo to u� také, ale je to takové smutnìjší, cosi tomu chybí.

Uklúzám, umývám okna, sekám
zahradu a umetám chodník...

Je to pìkná tradice.

Umím, ale není to ono.

V ulicích Strání od ochotných kolemjdoucích vyzvídala Barbora
Kubíèková.

Pøedhodová anketa

Naše veøejné osvìtlení - aneb nenechme se odradit od stí�ností
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Víte proè se ve
Strání slaví HODY?

Svátek Povýšení svatého
køí�e, 14.záøí.

Køí�, na nìm� Je�íš utrpìl
smrt, byl  v samém poèátku jen
materiálním nástrojem jeho
popravy.Ovšem u� v apoštolské
dobì se stal symbolem jeho
obìtní smrti, dokonce
ztìlesnìním Krista samého a
køes�anské víry vùbec. Tak mù�e
Pavel mluvit o síle Kristova
køí�e a øíci, �e slovo o køí�i je
bláznovstvím tìm, kdo jsou na
cestì k záhubì a �e mnozí „�ijí
jako nepøátelé Kristova køí�e“.

První stopy svátku
uctívání køí�e vedou do první
poloviny 4. století. Podle
takzvané „Kroniky
alexandrijské“ údajnì nalezla
køí� Pánì císaøovna Helena 14.
záøí roku 320. Dne 13. záøí roku
335 byl vysvìcen na Golgotì v
Jeruzalémì Konstantinùv chrám
Bo�ího hrobu, zahrnující starší
rotundu Vzkøíšení s Kristovým
hrobem, vrchol Golgoty a
baziliku Martyrion, nazývající se
té� chrám sv. Køí�e. Den poté byl
døíve nalezený Kristùv køí�
slavnostnì vystaven  vìøícím k
uctívání. Tyto dvì události jsou
pak základem výroèní památky,
ji� lze dolo�it v 5. století pro
Konstantinopol a koncem 7.
století i pro Øím. 14. záøí se v
kostelech, které vlastnily nìjakou
vìtší relikvii Kristova køí�e
vystavovala tato relikvie ve
slavnostní ceremonii k uctívání
vìøícím. Tomu se øíkávalo
„exaltatio“, tj. „povýšení“ køí�e,
co� svátku propùjèilo název.

Køí� neznamená ji� smrt,
ale stal se nám stromem �ivota, a
èlovìk propadlý høíchu a smrti
byl vrácen �ivotu skrze køí�
našeho Pána, Je�íše Krista.

Z knihy
Liturgický rok pøipravila
Marcela Schönbaumová

Pátek 15. 9. 2006

Sobota 16. 9. 2006

Nedìle 17. 9. 2006

Kulturní dùm,

Sál na Zámeèku, Strání

Štrbákovec

Kostel Povýšení svatého Køí�e

Obecní úøad

Dìdina

Námìstí U Zámeèku

Štrbákovec

Dvorana

Sál na Zámeèku

Na Straòanské hody Vás srdeènì zvou poøadatelé:
Straòanská chasa, FS Javorina, OS SPOKOS, Obec Strání...

Kvìtná
20:00 hod. TANEÈNÍ ZÁBAVA s hudební skupinou SCARLET

ROSE
Diskotéka DJ Robert Štach +  DJ Lukáš Koci

19:00 - 01:00 hod. TANEÈNÍ ZÁBAVA
hraje DH Javorinka, Cimbálová muzika s folklórním
pøekvapením

10:00 hod. Sraz chasy, prùvod do kostela

10:30 hod. Slavnostní hodová MŠE SVATÁ

12:00 hod. Starosta udìlí chase hodové právo

13:00  14:00 hod. Objí�ïka chasy na voze po Strání, svolávání na hody

14:00 hod. Sraz chasy, prùvod chasy ke Štrbákovci

14:30 hod. U mládka
Prùvod chasy ke Dvoranì

15:00 hod. U stárka
Prùvod chasy na Námìstí U Zámeèku

Bìhem hodové nedìle hraje DH Javorinka.

HODOVÁ TANEÈNÍ ZÁBAVA
hraje DH �ajglovka
ukonèení zábavy ve 24:00 hod.

vstupné: 80,- Kè

vstupné: 50,- Kè

HODY 2006 - 15 - 17. záøí



Tipy knihovny na dlouhé veèery...

Beletrie

Nauèná literatura

Pro cestovatele

Fieldingová,J
Cartland, B
Francine, P
Kinley, Mc
Kaèírková, E
Carolis, P
Kinsella, S
Krauss, N
Hattala, M
Watt, P
Bradford, T
Harvey, J
Quinn, J
Monyová, S
Small, B
Brown,S

Stoklasa, R
Jilík, F

Blahùšek, J

Podhorský, M
Hobstová, P

Panenka
Pros na kolenou
Neohro�ená
Vzdálený pøístav
Dívka v zrcadle
Sleèny z provence
Bájeèné nakupování
Dìjiny lásky
Milenka nejvìrnìjší
Po stopách bouøe
Neèekané po�ehnání
Strojaté vody
Èekanka
Støípky z lo�nic
Poslední dìdièka
Chu� lásky

Kostely na Slovácku
Nezapomenutá krása, kroje
a zvyky z Kunovic
Slovácký verbuòk

Autoatlas Evropa 1: 1500000
Zlínský kraj
Nìmecko

Pro dìti
Strong, J
Lewis, C.S.
Lewis, C.S.
Lewis, C.S.
Lewis, C.S
Lewis, C.S
Schröder, P
Lanczová, L

knihy ,
,

knihy Pavla Popelky:
a jeho beletrii
a její volné pokraèování

k prodeji novou knihu
od Aleny Bartošíkové, která mù�e udìlat radost vašim
blízkým

širokou škálu
, napø: Slovácko - Bílé

Karpaty (turist.i cyklo), Bielé Karpaty-Pova�ský Inovec
(turist.), Moravské vinaøské stezky (cyklo), Slovensko-
camping a termální koupalištì, Rozhledny Èeské
Republiky, Panoramatická mapa Stredné Pova�ie - Biele
Karpaty aj.

(s dárkem
zdarma-vstupenky a poukázky), ,

...

výroba pozvánek, vizitek, tisk a
krou�ková vazba vašich seminárních a diplomových
prací, kopírování (barevné i èernobílé) aj.

, o
mo�nostech ubytování a trávení volného èasu v regionu

programy kin, kulturních akcí, pozvánky na festivaly,
výstavy a veletrhy, pøípadì zájmu zajistíme i vstupenky

hudební nosièe (
)

volná CD, RW i DVD

Sme�ák
Lev,èarodìjnice a skøíò
Plavba jitøního poutníka
Poslední bitva
Princ Kaspian
Støíbrná �idle
Peprmintky a velký test
Zašeptej do vlasù

Zlínský kraj Cimbálové muziky Zlínského
kraje 75 let fotbalu ve Strání

Øeèeno písní, Pøíbìhy v písních
vyzpíváné Cestopisy, místopisy,
povahopisy (Z)povídání z cest

Za studánkami Bílých Karpat

turistických, cykloturistických,
cestovních i tématických map

Prùvodce Slovácko-Uherskohradiš�sko
Prùvodce Chøiby

Vodácký pùvodce Morava

nové pohlednice Strání i Kvìtné

grafické slu�by:

informace o vlakovém autobusovém spojení

Javorinka, Straòanka, Strýci, Vlasta
Grycová

nové DVD Fašank 2006

Infocentrum
Strání - Kvìtná na Zámeèku
nabízí:

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l

l
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Z knihovny a infocentra...

Marcela Schönbaumová, Barbora Kubíèková

Spoleèenská
kronika

Naši noví obèánci

Nav�dy nás opustili

Michal Zámeèník, Martin
Benešík, Veronika Kouøilová, Viktorie
Pavlušová, Kateøina Miklášová,
Viktorie Pavlušová, Kateøina Zetková,
Soòa Hupková, Antonín Mikláš,
Markéta Konèitíková, Kristýna
Popelková

Zdenìk Chrástecký, Josef Popelka, Anna
Janovská, Zdenìk Cmol, ¼udovít Guryèa, Ane�ka
Mimochodková, Anna Plná, Marie Konèitíková, Anna
Hofbauerová,Anna Hrbáková, Ludmila Zderèíková

Dùle�ité oznámení

Úøad práce, odbor státní sociální podpory

Pondìlí, støeda    8,00 - 17,00 hod.
Úterý, ètvrtek      8,00 - 13,00 hod.
Pátek - zavøeno

dávky státní sociální podpory:

sídlící
v Uherském Brodì na Masarykovì námìstí 136 upozoròuje
obèany, �e :

pøídavek
na dítì, sociální pøíplatek, pøíspìvek na bydlení, rodièovský
pøíspìvek, pøíspìvek na školní pomùcky, pohøebné, porodné,
dávky pìstounské péèe.
Prosíme, abyste dodr�ovali výše uvedené úøední hodiny,
dìkujeme za pochopení!

ÚØEDNÍ HODINY JSOU

Mù�ete zde vyøídit
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Kariéra Sacchie Phantes (dále jen S.P.) by se dala rozdìlit
na dvì dùle�ité etapy. Pasivní období a aktivní období. V
pasivním období pøevládala naše láska k hudbì spíše v podobì
posluchaèské. Mìli jsme sice všichni nìjaké koníèky, které se
týkaly hudby (napø.folklorní zpìv, klarinet, housle,
trumpeta…atd.), ale spíše jsme se duševnì pøipravovali na
období aktivní.

Druhá etapa S.P. nás obohatila o zkoušení, nahrávání,
hraní, také nìkdy hádání se, skládání a hlavnì o hudební
poznávání. Abych nepøedbíhal. Oficiálnì vnikla naše kapela
nìkdy v prùbìhu 16. ledna 2004. Pepík Veselý mì díky jeho
slušné høe na kytaru pøivedl k nápadu zalo�it hudební skupinu.
Já tento nápad samozøejmì uvítal. U� jsme pøemýšleli kde
budeme mít zkušebnu a v tom nás napadlo, �e nám ještì nìkdo
asi chybí. Zahájili jsme tedy konkurz do S.P. Ze všech ètyøech
dalších oslovených lidí (Pozn.chronologicky: Ondra

Jankových, Terka Nováková, Honza Kubík a David Smetana)
jsem vybrali všechny ètyøi. S.P. bylo kompletní. Stál pøed námi
pouze jediný malinký problém - a to, kdo bude na co hrát. Dali
jsme hlavy dohromady. Fesoj - aè nadaný kytarista, si vzal basu,
Ondra - nadaný folklorní zpìvák, kytaru a na Davida jako�to
basistu v CM pøipadl zpìv. Honza Kubík a Terka zùstali vìrni
kytaøe a klávesám, no a já, v mládí vedený k trumpetì, jsem
zaèal cvièit na bicí. K Terce jsme nakonec pøizvali další dívku,
zpìvaèku Míšu Janovskou. Rádi pak spolupracujeme s
Verunkou Pøikrylovou, která nám tu a tam obohatí naše skladby
o výborný houslový doprovod.

Název naší kapely je další zajímavý v èeském jazyce
ojedinìlý jev. Toto slovní spojení toti� nic neznamená.
Inspiroval nás sice název jednoho vzácného lesního škùdce, ale
to jen okrajovì. Spíše nás zaujala vizuální stránka názvu. To
znamená, �e nám šlo hlavnì o to, aby název kapely vypadal a byl
originální.

Repertoár skladeb které hrajeme je ponìkud �ánrovì
obsáhlejší. Pøevládá samozøejmì hudba rocková, ale máme také
vztah k folkloru, dechovce, jazzu, hiphopu, HC, atd. Sna�íme se
zvláštì o vlastní tvorbu, která zaèala písní Na Javorinì a
díkybohu pokraèujeme dále. Dnes máme na kontì 13 skladeb.
Aèkoli jsme nahráli zatím pouze malinkaté tzv. na
rychloDEMOcd, urèitì bychom chtìli zavítat i do nahrávacího
,,profi“ studia. Zatím bohu�el nejsou penízky. Kdyby nám chtìl
nìkdo darovat tøeba 50 000 Kè, byli bychom mu zavázáni a� do
konce aktivního období.

Dìkuji všem, kteøí si se zájmem pøeèetli tìchto pár
øádkù o jedné ještì stále zaèínající kapele. Kdyby mìl nìkdo
jakéko l iv do tazy, mù�e te napsa t na náš ma i l

. Rádi odpovíme.sacchie.phantes@seznam.cz
Za Sacchie Phantes, Antonín Reòák ml.

Nìco o Sacchie Phantes

SOUTÌ� PRO ŠIKOVNÉ DÌTI

.

„Podzimní nálada
na skle“

Milé dìti,
urèitì ka�dý z vás vlastní vitrá�ové barvièky
na sklo. Proto vás touto cestou vyzýváme,

abyste z tìchto barvièek vytvoøili

Tyto vaše výrobky nám pøineste do infocentra,
kde je na našich oknech vystavíme.

Všichni návštìvníci knihovny a infocentra
budou mít mo�nost si vaše dílka

prohlídnout a posoudit, kdo se stane vítìzem.

nálepky na sklo s podzimní tématikou

Na vítìze èeká hezká vìcná odmìna!

Zveme Vás na

spojenou s fotoprojekcí

v KNIHOVNÌ NA ZÁMEÈKU

Jste všichni srdeènì zváni!
Tìší se na Vás autorky knihy Alena Bartošíková

a Marie Holeèková

CESTOPISNOU BESEDU

Za studánkami Bílých Karpat

V ÚTERÝ 19. ZÁØÍ 2006 V 17:00 HOD
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Mo�ná se budete divit, ale dnes vám v tomto rozhovoru
pøedstavím svého spolu�áka ze základní školy Davida
Èermáka. Øíkáte si, co mù�e být na 26letém mu�i tak
zajímavého a hodného rozhovoru v obecním Zpravodaji?

Posuïte sami...

[pozn. redakce: bylo to
øeèeno ve vší skromnosti a upøímnosti, jako bì�ná vìc na
denním poøádku :)]

(pozn. redakce: budova ministerstva dopravy)

BK: Jak se máš, Davide?

BK: Tak to jsem ráda, ale pojïme od zaèátku. Ètyøi
roky jsi pracoval jako poradce ministra dopravy
Šimonovského. Co taková práce obnáší a jak je èasovì
nároèná?

BK: Dobøe a co to všechno tedy obnáší?

BK: Èasová nároènost Tvého povolání?

BK: Davide, mohl bys ètenáøùm zpravodaje osvìtlit,
co vlastnì takový ministr dìlá, jakou má pracovní dobu,
apod. Obecnì je toti� v�itý stereotyp, �e politici toho zas a�
tak moc nedìlají.

BK: Pøesuòme se zase od ministra k Tobì. Ty teï ještì
studuješ? Jak to jde s tvojí prací skloubit?

BK: Pùsobíš v nìkolika presti�ních funkcích na
národní a dokonce i evropské úrovni. Mù�eš ètenáøùm
popsat o které funkce se jedná a jak se k nim èlovìk dostane?
(Myslím tím MKD,YEEP, Prezidium pozemkového fondu)

DÈ: Mám se dobøe, koneènì si tady doma ve Kvìtné
u�ívám své vysnìné prázdniny s vypnutým telefonem, daleko od
Prahy a shonu...

DÈ: Já jsem nastoupil na ministerstvo a� pùl roku po
volbách, tak�e jsem tam pracoval tøi a pùl roku. Tehdy jsem
nastoupil na tiskové oddìlení a postupnì se to pøetvoøilo na
takový všeobjímající charakter mé práce a stì�ejní vìcí, které
jsem se vìnoval byla legislativa. Ministr byl v pøedsednictvu
KDU-ÈSL zodpovìdný za legislativu a to pro mì obnášelo
sledovat celý legislativní proces. Chodil jsem jako jediný externí
na pøedsednictva KDU-ÈSL, kde se chystaly strategie pro nás
dùle�ité zákony. Ale vedle toho to byly mediální vìci, úzce jsem
spolupracoval s tiskovým oddìlením, na jeho� vytvoøení jsem se
na ministerstvu sám podílel a šly pøes mnì vnitøní zále�itosti
celého ministerstva. Dá se øíct, �e jsem byl prává ruka ministra-
jak já tomu øíkám taková „podr�taška“.

Èasem jsem byl po�ádán ministrem
zahranièních vìcí, Cyrilem Svobodou, abych jej jako jeho
poradce taky pøipravoval na jednání vlády.

DÈ: No co to obnáší... Samozøejmì èlovìk nemá patent
na rozum a neví ke všemu všechno. Tak�e ta hlavní práce byla v
tom, nastudovat si ty materiály. Je jasné, �e se èlovìk nemù�e
orientovat jak v otázkách ekonomických, tak sociálních, èi
energetických... proto bylo dùle�ité mít kolem sebe vytvoøenou
takovou sí� odborníkù, kterým èlovìk mù�e zavolat a
zkonzultovat konkrétní, odborné body dokumentù. Tak�e je to
velká spousta ètení, analyzování a pøedevším komunikace s
lidmi. Postupnì u� je èlovìk schopen spoustu vìcí posoudit sám.

DÈ: Èasovì nároèná je. Ale proto�e jsem byl v Praze, kde
nebylo velké zázemí tudí� i dìlání èehokoliv jiného (kromì tìch
všech mých aktivit)... Chodíval jsem do práce kolem deváté ráno
a vracel se mezi pul dvanáctou a druhou hodinou v noci... tak�e
takových 16 - 18 hodin dennì.

DÈ: Tak já musím øíct, �e mùj ministr byl spíš ne� politik
odborník. Já si ho vá�ím jako odborníka a pøedevším opravdu
skvìlého èlovìka. Politické vìci a vyjednávání, do toho jsem ho
spíš musel nutit já. On je opravdu odborník, dopravní in�enýr, a

byla u nìj ta výhoda, �e jeho na tom ministerstvu jen tak nìkdo
neošálil. On pøesnì vìdìl a znal, byl opravdu èlovìk na svém
místì s kterým si nemohli dìlat co chtìli... A co se týká jeho
pracovní doby... jezdil do práce na sedmou a odjí�dìl z
ministerstva prùmìrnì kolem pùlnoci. Rodinu v Praze nemìl,
bydlí v Brnì, kam odjí�dìl a� v pátek. Tak�e já u svého ministra

mohu vyvrátit, �e by nic nedìlal, proto�e on mìl program
naplánovaný od rána od osmi, kdy zaèínaly porady, a� do
veèera, kdy jsem se s ním já scházel kolem osmé a louèili jsme se
v prùmìru v jedenáct. Z èeho se skládala jeho práce? Jednak
øízení ministerstva tzn. vnitøní zále�itosti, porady ministerstva,
pøíprava dokumentù, chození na vládu, pak se samozøejmì
musely prosazovat zákony ve snìmovnì i v senátu, tak�e se
musel pøipravovat na výbory... Potom jsou to zahranièní cesty, i
kdy� tìch moc nebylo, ale výjezdy do regionù kde byly
problémy, aby se s nimi seznámil pøímo na místì. Konference,
setkání s hejtmany a se starosty, dle toho co bylo potøeba øešit.

Práce ministra je o tom, aby všechno co z toho baráku
odchází bylo

podle jeho pøedstav, aby na to jakoby dal svoji parafu-takhle to
má být. A hlavnì zastupuje ministerstvo dopravy navenek.

DÈ: Právì �e se to skloubit nedalo. Studium práv jsem
pøerušil v pátém roèníku a teï se od záøí do školy vracím a mým
prvoøadým úkolem je dodìlat si školu. Myslím si ovšem, �e ty tøi
roky praxe (kdy jsem mìl pøerušené studium) mi daly daleko víc
ne� celá škola...

DÈ: Tak zaèneme po poøádku: MKD jsou Mladí
køes�anští demokraté, co� je mláde�nická organizace KDU -
ÈSL, o její� existenci jsem se dozvìdìl po odchodu na výšku do
Brna a tak jsem se k nim pøihlásil a nìjak se stalo to, ani ne�e
bych po tom tak ba�il, �e jsem se v roce 2002 stal pøedsedou
MKD a podaøilo se nám z pùvodních asi 60. èlenù rozšíøit
základnu na dnešních zhruba 700 èlenù. Organizace funguje ve

Ptáme se za vás...

Pokraèování na další stranì
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Pokraèování z pøedchozí strany

všech krajích,

A mám-li to srovnávat... snad ani není s èím, myslím si �e
politika v ÈR je jedna z nejhorších, s èím jsem se v Evropì
setkal. Myslím tím politickou kulturu. A ono to odrazuje

velmi dobøe vychází s KDU-ÈSL, co� je velký
úspìch a v dobøe pùsobí po celé Èeské republice a z takové
pabìrkující organizace se vypracovala na funkèní úroveò.

Další organizací je YEPP, tohle je také mláde�nická
organizace Evropské lidové strany, která je nejvìtší frakcí v
Evropském parlamentu. Je tam sdru�eno pøes padesát
køes�ansko-demokratických a konzervativních mláde�nických
organizací z celé Evropy od Dublinu a� po Rigu a od Helsinek a�
po Maltu a Kypr, no a já jsem mìl v MKD na starosti zahranièní
vztahy a tak se to postupnì vyvíjelo, �e jsem pak vyjednával a
koordinoval za celou støední a východní Evropu. Vloni jsem byl

v této organizací zvolen za místopøedsedu a díky tomu mám
známé po celé Evropì. A co tady tato funkce obnáší? Máme 5-
6x roènì zasedání nìkde rùznì po Evropì, které trvá 4 dny. Ale
nejsou to jen sedánky, je to práce pravì mezi nimi a já mám zde
na starosti stanovy a takové to institucionální zabezpeèení a
dále vyjednávání a komunikaci s novými mláde�nickými
organizacemi, které se chtìjí pøidru�it. Poslední zasedání bylo v
Bosnì a Hercegovinì. A kdybych to chtìl ètenáøùm ještì více
pøiblí�it øekl bych, �e se sna�íme ovlivòovat nejvìtší frakci v Evr.
parlamentu a prosazovat zájmy mladé generace na evropské
úrovni. Do YEPPu patøí i organizace zemí, které nejsou v EU,
tak�e pokud je zasedání tøeba v Moldávii, sna�íme se seznámit s
politickou situací v zemi, vyslechnout problémy a stí�nosti tamní
mladé generace, sejdeme se s premiérem,, èi prezidentem... a
pak tyto naše poznatky a zkušenosti vneseme skrze Evropskou
lidovou stranu do Evropského parlamentu. Èasto naše postøehy
pomohou kandidátským zemím pøi vstupu do EU.

DÈ: V létì minulého roku byly v pozemkovém fondu
problémy, které si asi vìtšina ètenáøù pamatuje... jak se prodaly
pozemky rùzným spekulantùm za nízké ceny... A tehdy bylo
kompletnì vymìnìno celé prezidium pozemkového fondu a
KDU tam mìla mít taky zástupce. Nominovat kandidáta mìl i
ministr dopravy nìkoho, kdo by tam kontroloval vìci za
dopravu a touto cestou jsem byl navr�en já, jako kandidát a
odhlasován poslaneckou snìmovnou. Tak tolik k tomu jak jsem
se tam dostal... a co tam dìláme? Jsme nejvyšší orgán
Pozemkového fondu a tudí� dìláme zásadní strategická

rozhodnutí, napø.: hlídáme jeho strategii, aby se tam nedìly
nepravosti jako døíve a dali dohromady nìjaká pravidla a
strukturu, aby se u� ty podvody dít nemohly.

DÈ: Urèitì dají. Byl pro mì velký pøínos dozvìdìt se, jak
funguje státní správa a co je potøeba udìlat, aby se dosáhlo
urèitých vìcí. Hlavnì podstatné je, �e èlovìk na té celonárodní
úrovni zjistí, �e existuje spousta mo�ností jak obcím pomoct a
jak èerpat finance, dotace a rùzné pomoci z ministerstev. Jen�e
zásadní problém je v tom, �e se to vìtšinou a� do tìch malých
obcí nedostane. Informace o tom jsou velmi chabé a je nutné si o
nì �ádat. A �ádají poøád Ti stejní, kteøí o tom vìdí a zbytek neví a
má smùlu.

Jednou takovou konkrétní vìcí je chodník, který se dìlá u
školy, znaèené pøechody a na Hrabinì pak radar... toto jsou
vìci, na které se rozdìlovaly peníze u nás na ministerstvu, z
fondu dopravní infrastruktury a já hned kdy� jsem se tuto
informaci dovìdìl jsem se dohodl s panem místostarostou,
Pavlem Mimochodkem, �e by byla škoda této mo�nosti nevyu�ít.
Pøivedl jsem jednoho známého z BESIPu, který tyto projekty
dìlá a ten nám doporuèil co by pro naši obec bylo
nejvhodnìjší... Za�ádali jsme a proto�e jsme pøesnì vìdìli co
tam napsat a co ne, byl náš projekt úspìšný a díky tomu mù�eme
zlepšit bezpeènost u nás v obci.

Všechno je to o informacích a o zkušenostech. Pokud je
èlovìk má, mù�e to pøinést pozitiva, ale i peníze do obce.

DÈ: Bohu�el musím øíct, �e u nás je v tom opravdu velký
Kocourkov. Kdy� to srovnám tøeba s jednáním Evropské lidové
strany...mì se u nás strašnì nelíbí jak to zhrublo, jakým
zpùsobem se to vulgarizuje a jakým zpùsobem je to
nedùvìryhodné! Nedùvìryhodné jak mezi politiky navzájem, tak
mezi politiky a lidmi! A já øíkám poøád, �e politická kultura je u
nás strašnì špatná a politici a politika je vnímána od lidí
strašnì negativnì. Politici mohou na tom velkou mìrou, �e to ti
lidi takto vnímají, ale jsem pøesvìdèený o tom, �e politici musí
nìco zmìnit na tom, jak se chovají... Na druhou stranu politika
nemù�e fungovat bez lidí a pokud budou lidé øíkat, �e politika je
nìco špatného a zlého... tak to taky fungovat nebude. Lidé si
musí uvìdomit, �e �ijeme v demokracii a politika má vycházet z
lidí. Tady má fungovat obèanská spoleènost, která vyvolí ty lidi,
kteøí ji pak budou zastupovat na té nejvyšší úrovni. A politici si
musí uvìdomit, �e politika není pro nì, ale pro lidi. A lidi si musí
uvìdomit, �e politika nebude lepší, pokud ji budou oni
ignorovat.

BK: Další tvoje funkce: èlen prezidia pozemkového
fondu...

BK: Dìkuji za vyèerpávající pøednášku. Teï
pøejdeme zpìt na domácí pùdu. Je asi všem známé, �e
pùsobíš jako èlen zastupitelstva obce Strání. Myslíš, �e se
dají informace a zkušenosti získané napø. na ministerstvu,
nebo kdekoliv jinde vyu�ít i pøi té práci v obecním
zastupitelstvu? Pøineslo Ti to nìjaká pozitiva a dobré vlivy
do obce?

BK: Mohu se zeptat zdalipak cítíš rozdíl v politických
jednáních v Èeské republice oproti jiným zemím. Nebo
jinak øeèeno, objevuje se v jiných evropských zemích takový
Kocourkov jako u nás?

Ptáme se za vás...

Dokonèení na další stranì
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dokonèení z pøedchozí strany

BK: Dìkuji Ti, Davide, za vyèerpávající informace z tak
trochu „jiného“ �ivota, ne� vedeme my všichni! Myslím, �e Ti
mohu za mì i za ètenáøe zpravodaje popøát a� se Ti ve Tvé práci
daøí, a� Tì politici nezlobí a a� dìláš své obci i Èeské republice
dobré jméno nejen na národní, ale i na té Evropské pùdì.
Úspìšné dokonèení studia a stálý úsmìv na tváøi!

nejenom lidi, kteøí se na to dívají z venèí. A já za sebe mohu øíct
otevøenì, �e bych se kolem toho nikdy nepohyboval, kdybych
nevìdìl, �e tam existují lidi, kteøí to myslí upøímnì, otevøenì a
dìlají to proto, �e chtìjí nìèeho dobrého dosáhnout. Ale tito lidé
jsou vìtšinou v pozadí a není je vidìt...

Za hodnì vìcí také mohou média, ty se u nás
bulvarizovaly na nevyšší míru. To mù�u potvrdit i od nás z
ministerstva.

Média NIKDY nezajímalo, co se podaøilo dobrého.
Zpráva, která nepøináší nìco skandálního, nìco negativního,
zpráva která nepobouøí... není pro novináøe zprávou
zajímavou! Tak hrubá komunikace politikù pøes média není
nikde jinde v Evropì.

DÈ: Já nejsem politik jako POLITIK, já osobnì �ádné

výhody nemám... Výhody politikù, tak kromì toho, �e mají
placené kanceláøe, ale to je bì�ný standart. Co si myslím, �e by
nemìlo být, je tøeba to, �e mají placené 2 x cestovné (auto i MHD
napø.) A co se týèe tìch obìdù, mockrát jsem ve snìmovnì
nejedl, ale ceny jsou tam opravdu nízké, a� pøíliš.

DÈ: Kdepak, u nás na ministerstvu máme tak drahé
obìdy, �e se vyplatí zajít si nìkam ven. Slevy jsou nakumulované
jen v poslanecké snìmovnì a v zásadì jen pro politiky.

BK:Abychom naši debatu na konec trošku odlehèili...
Setkal ses osobnì s nìjakými „politickými“ výhodami,
napø. obìdy za 10 Kè ? Zkusil bys nám to osvìtlit?

BK: A mají tyto výhody i øadoví zamìstnanci posl.
snìmovny èi ministerstev?

Davida Èermáka se za vás ptala Barbora Kubíèková

Ptáme se za vás...

Rád bych informoval spoluobèany o dìní v DTJ Kvìtná.
Shrnu velmi struènì novodobou historii DTJ Kvìtná,

jen� se datuje od roku 1996, kdy došlo k mimosoudnímu
urovnání majetkových vztahù mezi TJ Jiskra Kvìtná a znovu
obnovenou DTJ Kvìtná, kde znovuobnovení DTJ zrealizoval
z Uh. Brodu p. Sklenský. V mimosoudní dohodì DTJ Kvìtné
byla navrácena budova a kurty. Budova byla v dezolátním stavu
a pro jakýkoliv provoz byla nutná rekonstrukce. Èlenská
základna èítala cca 20 èlenù oddíl volejbalu a pøíznivce jen� dal
dohromady p. Sklenský.

Po roce 1996 se nám podaøilo získat z MŠMT investièní
dotace na celkovou rekonstrukci budovy, kde se ve tøech
etapách podaøilo zrekonstruovat a novì vybudovat fitness
centrum s 20 stroji na všechny svalové partie, turistická
ubytovna s 9 pokoji a 28 místy, sportbar a místnost, kde je
v souèasné dobì prodejna sportovních potøeb. Mimo
rekonstrukci budovy jsme zrekonstruovali dìtské høištì, jeho�
údr�bu a provoz má na starosti DTJ Kvìtná, nový povrch
tenisových kurtù a jejich osvìtlení.

V souèasné dobì po dohodì s Lesy ÈR, opravujeme lesní
chatu Šajba, co� byla stavba postavená v akci Z v roce 1952

èleny TJ Jiskra Kvìtná, ale bohu�el v té dobì ani pozdìjší,
stavba nebyla legalizována. Tak�e pøed zapoèetím oprav jsme
stavbu museli legalizovat a dát do majetku DTJ Kvìtná. Dále
brigádnicky si budujeme petangové høištì a ve vlastní re�ii
zpracováváme plán na rekonstrukci koupalištì, jen� bude
slou�it zároveò jako podklad pro �ádost o dotace na realizaci.

Èlenská základna se rozrostla z 20 èlenù na 72, kde
vìtšina èlenù DTJ Kvìtná se úèastní oficiálních sportovních
soutì�í. Máme 6 závodních dru�stev; �áci a �ákynì - okresní
pøebor ve volejbalu; �áci krajský pøebor v tenisu; mu�i - okresní
pøebor ve volejbalu a ve florbalu.

Samozøejmì takhle rozrostlou jednotu, udr�et v chodu
a dalším rozvoji, u� pøedpokládá nemalé organizaèní úsilí èlenù
výboru jednoty i kázeò a zodpovìdnost jednotlivých èlenù
jednoty. Takté� finanèní zabezpeèení chodu jednoty, jak
jednotlivých soutì�í, tak majetku (dresy, vybavení sportovními
potøeby, doprava na zápasy, údr�ba, provoz budovy a kurtù,
atd.) obnáší nemalé finanèní prostøedky. Z velké èásti jsme
schopni finanèní potøeby krýt z vlastních zdrojù, ale s tak
velkým a hlavnì rychlým nárùstem nákladù na aktivní sport
jednota nepoèítala. V budoucnu, chceme-li prosperovat,
musíme získat další zdroje na krytí a to jak vlastní aktivitou a
podnikáním, tak i ze státního rozpoètu, rùzných nadací a fondù.
S potìšením chci i touto cestou podìkoval všem, kteøí nám byli
a i jsou nápomocni, konkrétnì; starosta obce, obecní rada a
zastupitelstvo, vedení ZŠ Strání, hasièský sbor obce, dále
souèasnému vedení Moravských skláren, firmì Santra Strání,
firmì Hobos, a tìm nejpotøebnìjším pro jednotu a to èlenùm
DTJ Kvìtná, kteøí se aktivnì na velmi úspìšném rozvoji
a provozu podíleli a podílejí, jmenovitì: Karel Bemer, Jaroslav
Balada, Vladimír Luzar, Miloslav Janovský, Marcel Kubela,
Pavel Kolaja, Jan Mimochodek, Pøemysl Bartoš, ......, zde bych
mohl vyjmenovat v podstatì vìtšinu èlenù DTJ Kvìtná.

Co mì, jako starostu DTJ Kvìtná nejvíc tìší je, �e v
historii obce mì známé, poprvé budou hrát oficiální
sportovní soutì� i �eny a to volejbal.

Daniel Sedlecký, starosta DTJ Kvìtná

DTJ Kvìtná po deseti letech  rekapitulace èinnosti
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Je to jakoby vèera, kdy se podaøilo uspoøádat první
festival dechových hudeb ve Strání. Na nádvoøí Zámeèku tehdy
pøišlo 200 pøíznivcù dechové hudby a stejnì jako poøadatelé byli
zvìdaví, zda se festival uchytí èi nikoliv.

Mo�ná si vìtšina tehdy pøítomných vzpomene, které
kapely na I. roèníku hráli. Domácí kapely Javorinka a
Straòanka, ze Slovenska DH Galaxia a nejvìtším lákadlem pak
byla DH Valaška.

Ohlasy divákù byli velmi pøíznivé, proto se poøadatelé
rozhodli ve své práci pokraèovat a další roèníky se u� konaly na
novém námìstí za stále vìtšího zájmu pøíznivcù dechové hudby.

Dnes, kdy� se ohlí�íme za V. roèníkem festivalu

dechových hudeb "Pod Javorinù", který se opìt konal v poslední
srpnovou nedìli, nelze ne� konstatovat, �e pøes svoji nedlouhou
historii si získal festival velmi dobré renomé a našel si své pevné
místo ve festivalovém kalendáøi dechových hudeb.

Velmi kladnì se projevila mediální spolupráce s Èeským
rozhlasem Brno, ale i ostatní rádia ve svých poøadech s
dechovou hudbou zvala posluchaèe do Strání, stejnì jako
regionální noviny.

Dalším pozitivem v pøípravì a organizaci bylo zapojení
pracovnice Obecního úøadu a tajemníka SPOKOSu Barbory
Kubíèkové, která má mj. i kulturu ve svém popisu práce. Tím se
naše práce pøi organizaci festivalu dostala z pozice víceménì
amatérské do roviny více profesionální. Kdo nìco podobného
organizoval tak ten ví, �e se musí pøipravit a vyøešit stovky
drobností, aby vše fungovalo jak má.

Mám radost, �e výborná spolupráce byla i s vedením obce
se starostou Antonínem Zámeèníkem, místostarostou Pavlem
Mimochodkem, štábem z øad pracovníkù obecního úøadu a v
neposlední øadì je nutno vyzdvihnout práci oddílu kopané FC
Strání, kteøí tradiènì kolem svého prezidenta Josefa Popelky
vytvoøili dobøe fungující kolektiv, který se po oba dva dny
skvìle staral o obèerstvení jak stovek návštìvníkù tak i
úèinkujících.

Je naším zámìrem i do budoucna zvát do Strání nejen ty
nejznámìjší a nejlepší dechové hudby, ale také pøedstavit
divákùm kapely ménì známé, ale neménì dobré.

Kolik z Vás mìlo mo�nost vidìt a slyšet kapely jako napø.
Kri�ovianku, Maguranku, Vìrovanku, Hradiš�skou kapelu a
mnohé jiné. Pøesto tyto kapely dokázaly, �e i kdy� si svou presti�

teprve budují, svou kvalitou dokázaly pøekvapit a nadchnout
pøítomné diváky. Stejnì tak chceme dávat mo�nost se
prezentovat i mláde�nickým kapelám, abychom vidìli, �e i
mladí lidé mají o dechovou hudbu zájem a budeme doufat, �e to
bude motivovat i mláde� ve Strání.

Na závìr mi tedy dovolte, abych podìkoval všem, kteøí se
zaslou�ili o zdárný prùbìh V. roèníku mezinárodního festivalu
dechových hudeb "Pod Javorinù", všem úèinkujícím, divákùm a
poøadatelùm.

Uvìdomme si jednu skuteènost, �e jeden bez druhého se
neobejdou. Pøíznivci dechovky chtìjí slyšet svou muziku,
muzikanti potøebují své diváky a oba pak potøebují nìkoho, kdo
jejich setkání pøipraví a zorganizuje. A poøadatel? Ten by nemìl
co poøádat, kdy� by o nic nebylo zájem. A to ve Strání rozhodnì
nehrozí!

Za rok se s Vámi tìší na shledání pøi pìkné muzice
poøadatelé Obec Strání, FC Strání, SPOKOS a dechová hudba
Straòanka.

Petr Houš�

"Pod Javorinù" po páté

INZERÁT

Hledám dlouhodobý podnájem v obci Strání nebo
Kvìtná. Tel. è. 736 760 152.
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Pøijdìte se podívat a vybereme pro Vás tu nejlepší variantu!

PÙJÈOVNA

AKCE:

Na mìsíc øíjen jsme pro Vás pøipravili slevu v hodnotì 10% na veškerý sortiment:
Akce bude probíhat do vyèerpání zásob.

Dále jsme pro vás vytvoøili dárkové poukazy v hodnotì od 300,- 400,- 500,- Kè a výše.
Dejte mo�nost oslavenci, a� si vybere dárek podle svého pøání

Mù�ete vyu�ít zapùjèení nìkteré techniky, kterou najdete v našem programu:

Køovinoøez TANAKA TBC 600

Bourací kladivo HITACHI HR 42 MR

Rotaèní sekaèka Marina BOSS

Motorová pila TANAKA ECV 4501

Rotaèní �ací stroj PANTER  RZS 70

Provzdušòovaè trávníkù MARINA S 390 B

profesionální køovinoøez pro nejtì�ší pou�ití
, vratná záloha ve výši 3000,- Kè

v souèasnosti jeden z nejlepších výrobcù bouracích a vrtacích
kladiv, intenzita pøíklepu 15 J, lehké výkonné kladivo støední tøídy vhodné pro støednì tì�ké bourací
práce

, vratná záloha ve výši 3000,- Kè

s pojezdem, zábìr 53 cm, motor 5 PS, textilní koš
, vratná záloha ve výši 2000,- Kè

farmáøská pila o výkonu 2,9 PS, lehká konstrukce, výkonný motor,
dekompresní ventil, lišta 35 cm

, vratná záloha ve výši 2000,- Kè

(bubnová sekaèka)  motor B&S -  6,5 HP
vratná záloha ve výši 4000,-Kè

motor B&S  3,5 HP, zábìr 38cm, 16 ocelových no�ù.
, vratná záloha ve výši 2000,-Kè

Denní pùjèení: 390,- Kè

Denní pùjèení: 390,- Kè

Denní pùjèení: 200,- Kè

Denní pùjèení: 200,- Kè

Denní pùjèení: 700,- Kè,

Denní pùjèení 350,-Kè

Albera Morava s. r. o., støedisko Strání Oøechová, 687 66 Kvìtná,
Tel./fax: 572 697 274, e-mail: albera@tiscali.cz
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Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí doprovodili

na poslední cestì pana Zdeòka Cmola.
Rovnì� dìkuje za projevy soustrasti a kvìtinové

dary. Podìkování za krásná slova útìchy
patøí i otci P. Janu Hrudíkovi.

Podìkování
Pozùstalá rodina Halodová dìkuje všem,

kteøí doprovodili pana Pavla Halodu na jeho
poslední cestì. Rovnì� dìkují za kvìtinové dary.

Zvláštní podìkování patøí duchovnímu otci
P. Janu Hrudíkovi za slova útìchy.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli

rozlouèit s paní Hofbauerovou a doprovodili ji
na její poslední cestì. Dìkujeme za upøímné projevy

soustrasti a kvìtinové dary. Zvláštní podìkování
si zaslou�í MUDr. Konèitíková, MUDr. Tomeèek,

a zdravotní sestry Maruška Bruštíková,
Verunka Havlíková a Slávka Kubíèková.

Vydavatel: Redakèní rada:OÚ Strání * Bc.
á, Marcela Schönbaumová * Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky zkrátit, pøípadnì stylisticky a jazykovì upravit * Za vìcnou správnost odpovídá

autor * Nevy�ádané pøíspìvky se nevracejí * Uzávìrka pøíštího èísla: 25. kvìtna 2006

Antonín Bruštík, Mgr. Radek Bruštík, Bc. Ondøej Benešík, Barbora Kubíèková, Mgr. Ivana Bartoòová,
Michaela JanovskZpravodaj

obce Strání

Vše pro tenis a volný èas
Tenisové rakety, míèe, trièka, mikiny, šortky,

sportovní soupravy, sportovní obuv...

TCV TENIS CENTRUM VINTR
Prodejna znaèkového sportovního zbo�í

Sídlo provozovny Prodejní doba: po-pá 15-19 hod.
So, Ne  9-12 hod.

: areál tenisových kurtù ve Kvìtné
Kontakt: Ing. Václav Vintr, tel: 604 961 584

(mimo uvedenou dobu
po telefonické dohodì )

www.strani.cz/teniscentrumvintr

POZOR

TEXTIL U ZÁMEÈKU
Znaèkové sportovní zbo�í nyní mù�ete koupit i v prodejnì

Záøí Øíjen

Tento mìsíc je buï hezký, nebo celý nestojí za nic.
Prùmìrná teplota se pohybuje kolem 13 stupòù. Kdy� odlétají v
záøí divoké husy, mají brzy pøijít zlé a chladné èasy. Kdy� jde
jelen kolem 1. záøí k lani a pokud se zaèala jelení øíje, je mo�né
oèekávat delší èas hezké poèasí. No, pokud prší, celé toto
období je deštivé. Stává se, �e jelení øíje je pozdìji, naší
pøedkové to pova�ovali za znamení, �e zima pøijde a� po
Vánocích. Kdy� jsou v záøí teplé noci, víno je sladké a léèivé;
pokud jsou studené, víno je kyselé a nechutné.

Záøí nazývali malým kvìtnem, nebo� v tomto mìsíci
bývá hezké poèasí. Jaké jsou prý první ètyøi dny, takový je i celý
mìsíc. Toto pravidlo se ze sta pøípadù 64krát vyplní. Deštivých
dnù má v prùmìru kolem 10, zato má mimoøádnì teplé 3 - 4 dny,
kdy teplota vystoupí nad 20 stupòù. Koncem mìsíce u� bývají v
severnìjších oblastech první mrazíky.

Øíjen je pøípravný mìsíc na zimu, sbírá úrodu ovoce,
zeleniny a všeho co se nám urodilo. Bilancuje se vykonaná
práce pøi burèáku. Poletuje babí léto, z rána bývají èasté mlhy.
Medvìd zalézá do brlohu. Na horách se objevuje nový sníh. Dny
se viditelnì krátí, hned nastává veèer. Listí ze stromù opadalo. V
tomto mìsíce je nutno se zvláš� chránit pøed nachlazením,
hlavnì od nohou. Slunce v tomto mìsíci vstupuje do znamení
štíra od 21. øíjna do 21. listopadu. Kdy� listí opadne døív, døíve
také pøijde zima. Kdy� je øíjen bílý, následuje zelený únor, a za
zeleným øíjnem následuje bílý únor.

Øíjen je mìsíc mnoha tváøí, pìkných, teplých, sluneèních
ale i studených, sychravých, mokrých. Kdy� nastane a babí léto
bývá 10 dnù letních a po nich èekáme velmi promìnlivé, nìkdy
a� drsné poèasí.

Pro Obecní zpravodaj zpracoval Bohuslav Matula

Stoletý prorok v záøí a øíjnu

FS Javorina dìkuje firmì Santra, spol. s r.o.
za poskytnutí sponzorského daru, který dobøe

poslou�í k udr�ování tradic ve Strání.


