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VII. DEN OBCE STRÁNÍVII. DEN OBCE STRÁNÍ
u pøíležitosti

80. let kopané ve Strání
30. let CM Strýci

zprovoznìní restaurace na Zámeèku

22. - 24. srpna 2008

Pátek 22. 8. 2008

18:00 - 01:00 hod.  Štrbákovec Setkání ženských a mužských pìveckých sborù pøi cimbálové  
muzice

19:00 - 01:00 hod.  nám.U Zámeèku Hudební rocková kapela Sacchie Phantes

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
Sobota 23. 8. 2008

14.00 hod.  1. patro rest. na Zámeèku  Vernisáž obrazù Dr. Knotka

15:00 - 18:00 hod.  nám. U Zámeèku Program pro dìti - soutìže, sportovní dovednosti, diskotéka

20:00 - 01:00 hod.  nám. U Zámeèku Veèer èeské a moravské dechové hudby
úèinkují  DH Krajanka - Praha, DH Straòanka

Nedìle 24. 8. 2008 

10:00 hod. nám. U Zámeèku Mše svatá

15:00 hod.  nám. U Zámeèku VII. roèník festivalu dechových hudeb ,,Pod Javorinù“ - 
úèinkují: - Bojnická kapela

- DH Nedakoòanka
- DH Túfaranka
- DH Májovanka Holíè
- DH Straòanka

Závìreèný monstrkoncert všech zúèastnìných kapel

Po skonèení festivalu  taneèní zábava s DH Túfaranka do 24:00 hod.

Zmìna programu vyhrazena!
Poøádají: Obec Strání, FC Strání, OS SPOKOS, DH Straòanka za podpory Zlínského kraje.

*   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *   *
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Zprávy z obce
obce bude èinit nìkolik desítek milionù. Pro pøedstavu ještì Zámeèek otevøen!
jednou uvádím, že obecní rozpoèet na investice èiní 8 - 9 mil. Kè 

V první polovinì èervence byl zahájen provoz restaurace roènì. Z výše uvedeného je zøejmé, že významnìjší finanèní 
a kuchynì na Zámeèku. Prvním malým testem pro nájemce spoluúèast obce na revitalizaci areálu bývalé Chronotechny je 
Zámeèku byly dvì oslavy životního jubilea. V pátek vylouèena.
11. èervence byl provoz spuštìn naplno. Provozovatelé Celou situaci kolem bývalé Chronotechny samozøejmì 
Zámeèku jsou ochotni vycházet našim obèanùm a spolkùm nadále sledujeme a o dalším vývoji vás budeme informovat 
vstøíc, podobnì jako tomu bylo v minulosti tak, že bude možné v následujících vydáních zpravodaje.
pøinést si na oslavu a jiné akce èást vlastního obèerstvení. Pavel Mimochodek, starosta
Samozøejmì bude záležet na vzájemné dohodì mezi 
provozovatelem a organizátory akcí, oslav apod.

Rekonstrukce silnice III. tø.  4983  Bøezovská

Situace v areálu bývalého státního statku V souèasné dobì probíhá stavební øízení (Mìstský úøad 
Uherský Brod - odbor dopravy). Souèasnì probíhá i výbìrové 

V minulém roce se vedení obce zaèalo intenzivnìji øízení na dodavatele stavby, které vyhlásilo jak ØSZK Zlín, tak 
zabývat situací v areálu bývalého státního statku. Velká èást Obec Strání. Pøedpoklad zahájení prací je kolem 20. srpna 2008.
tohoto areálu chátrá a není využívána tak, jak by mohla být. 
Na jednání Zastupitelstva obce jsme rozhodli, že oslovíme 

Rozšíøení stávajícího høbitovamajitele parcel v tomto areálu s nabídkou na odkoupení 
pozemkù. Obec totiž nemá žádné vlastnické vztahy ani 

Na Vaše èasté dotazy k tomuto zámìru ZO uvádíme k pozemkùm ani k budovám nebo infrastruktuøe. Proto jsou 
nìkolik informací. Zámìr na rozšíøení stávajícího høbitova naše možnosti ovlivnit dìní v této podnikatelské zónì 
vyplynul již v roce 2005, kdy jsme spolu s P. Janem Hrudíkem minimální. Naším zámìrem je vybudovat podnikatelský areál, 
a Ing. Rostislavem Grebíkem provedli analýzu možnosti který budou moci využívat jak domácí firmy, tak cizí investoøi.
rozšíøení na pozemcích vedle stávajícího høbitova. Jedním 

Pøedpokládáme, že tento areál zvýší nabídku pracovních z dùvodù je nezájem o pohøbívání zesnulých  na novém høbitovì 
pøíležitostí v naší obci. Podle našich informací je mezi pro jeho nevhodnou polohu. Druhým dùvodem byla ta 
podnikateli o tuto lokalitu zájem. Zda se tento zámìr vydaøí skuteènost, že vlastníci sousedních pozemkù vedle stávajícího 
bude do znaèné míry záležet na vstøícnosti vlastníkù pozemkù, høbitova se zmìnili a vzplanula nadìje na možné rozšíøení 
kteøí jsou vìtšinou obèané naší obce. stávajícího høbitova. Obec Strání zadala koncem roku 2007 

O tom, že se nìkteré projekty nerealizují nebo zpožïují projekèní kanceláøi EGP Invest Uh. Brod zpracování 
ne kvùli neschopnosti obce, ale z dùvodu nepochopení investièního zámìru na ,,Rozšíøení stávajícího høbitova 
nìkterých obèanù, jsme se již nìkolikrát pøesvìdèili. Doufáme, ve Strání“. Po nìkolikerém jednání za úèasti zástupcù obce 
že v pøípadì areálu statku se s takovým postojem nesetkáme. P. Mimochodka (starosta), A. Zámeèníka (místostarosta), 

P. J. Hrudíka, architekta Ing. A. Pisaøíka a projekèní kanceláøe 
EGP Invest (ze Strání Ing. J. Benešíka, Ing. J. Grebíka), Bývalá Chronotechna
a po provedení geologického a  geometrického zamìøení této 
lokality byla vypracována studie rozšíøení høbitova.Situace v tomto chátrajícím objektu není vedení obce, 

V koneèném závìru provedených prùzkumù, všech stejnì jako v areálu statku, lhostejná. Na tento areál byla vydána 
analýz a norem pro rozšíøení stávajícího høbitova, lze tento exekuce a dražební jednání probìhlo 14. 5. 2008. Objekt byl 
zámìr provést.vydražen a v souèasné dobì bìží lhùta na zaplacení. Obec má 

zájem, aby se tento objekt zrekonstruoval a byl opìt využíván, Na základì tìchto výsledkù bylo svoláno jednání na 
proto jsme pøipraveni ke spolupráci s novými majiteli. obecním úøadì ve Strání za úèasti vlastníkù pozemkù, kterých 
Na námitky nìkterých spoluobèanù, že obec mìla areál sama se dotýká zábor na rozšíøení høbitova, ale také sousedních 
odkoupit a opravit musíme reagovat tak, že v souèasné dobì vlastníkù nemovitostí, kteøí jsou a nebo budou dotèeni touto 
není v technických ani finanèních možnostech obce takový krok výstavbou.
uèinit. I pøesto, že existují možnosti získat dotace napø. Až na malé pøipomínky jsme našli pochopení u vlastníkù 
na likvidaci ekologických škod, které jsou v areálu sousedních pozemkù. Pøímí vlastníci pozemkù (vìøíme tomu) 
Chronotechny opravdu znaèné, podíl spolufinancování obce vzali vážnì zámìr obce Strání, že je prioritní a v pøípadì jiných 
takto rozsáhlého a nákladného projektu by èinil urèitì nìkolik zájemcù o vykoupení tìchto pozemkù upøednostní zájem obce 
desítek mil. Kè, což mnohonásobnì pøevyšuje možnosti Strání. 
obecního rozpoètu. V této souvislosti bych odkázal na minulá V tuto chvíli neodsuzujme nezájem vlastníkù pozemkù 
vydání obecního zpravodaje, ve kterých vás informujeme vedle stávajícího høbitova. Je potøeba k tomuto pøistupovat 
o zapoèatých nebo plánovaných investièních projektech, které vìcnì a hlavnì rozumnì. Umìt si øíct, že je to záležitost dùležitá 
si vyžadují velkou finanèní spoluúèast obce (oprava ulice pro všechny obèany této obce a patøí k bìžnému životu. Pokud 
Bøezovská, rekonstrukce èistírny odpadních vod a úpravny dojde k dohodì a vykoupení pøedmìtných pozemkù, bude 
vody, energetické úspory  zateplení a výmìna oken na ZŠ a MŠ, potøebné provést ještì øadu pøíprav k realizaci a hlavnì 
opravy míst. komunikací, výkup pozemkù v areálu statku, atd.) finanèního zajištìní. O dalším vývoji  Vás budeme vèas 

Celkové náklady jenom tìchto vyjmenovaných informovat.
investièních akcí bezesporu pøesáhnou 130 mil. Kè a spoluúèast Antonín Zámeèník, místostarosta
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Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Adéla Mimochodková, Veronika 

Žajglová, Jan Nuzík, Klára Miklášová, 
Lucie Halodová, Petr Šupák, Jiøí Mikláš

Navždy nás opustili
Anežka Vintrová, Josef Popelka, Ludmila 

Zámeèníková, Veronika Lexová, Anna Kadašiová, 
Vítìzslav Tanner

Vìtšina z nás zaznamenala nìkolik významných 
kulturních a spoleèenských akcí, které nám zpøíjemnily 
pøedprázdninový èas. 

Divadelníci a folkloristé pøedvedli krásnou inscenaci 
pùvodní ,,Straòanské svatby“ v muzeu J.A.K. v Uherském 
Brodì u pøíležitosti takzvané Muzejní noci. Toto vystoupení 
mìlo velký úspìch. Žáci a uèitelé naší základní školy pøipravili 
,,Akademii ke Dni Matek“.

Moravské sklárny se rozhodly navázat na tradici 
skláøských sympozií z 80. let a uspoøádaly ,,Skláøskou 
besedu“, na které návštìvníci obdivovali netradièní umìní 
domácích a hostujících skláøských mistrù.

Na pøelomu kvìtna a èervna 2008 se uskuteènil tradièní 
,,Výlet do pohádky“ na Žabce ve Strání a ,,Pochod rodièù 
s dìtmi“ na Šajbì ve Kvìtné. 

Dále probìhla série sportovních soutìží a akcí poèínaje 
tenisovými turnaji, kde jeden z tìchto turnajù ,,O pohár 
starosty obce“ byl spojen se soutìží mladých hasièù 
v požárním sportu v kategorii mladších a starších žákù.

Naši fotbalisté si pøipomnìli ,,80. výroèí založení 
FC Strání“. U této pøíležitosti se uskuteènilo nìkolik 
pøátelských utkání a vyvrcholením byl zápas našich bývalých 
hráèù s Internacionály ÈR. Poslední èervnovou sobotu se na 
høišti na Zelnièkách konal ,,Turnaj neregistrovaných hráèù“.

Ve výètu spoleèenských akcí nesmím zapomenout na 
1. roèník hudebního festivalu ,,Hudby plná Hu�“, který potìšil 
nejen mladou generaci, ale i starší pøíznivce rockové a jazzové 
hudby. 

Nìkteøí z nás považují vìtšinu kulturních, sportovních 
a spoleèenských akcí v naší obci za naprosto samozøejmé. Mohu 
vás ale ujistit, že v širokém okolí není mnoho obcí, jejichž 
obèané a èlenové rùzných spolkù organizují tolik krásných akcí, 
které jsou  navíc hojnì navštìvovány nejen místními, ale èím 
dál více i pøespolními úèastníky. 

Proto bych touto cestou chtìl podìkovat za vedení obce
 i za obèany obce Strání a Kvìtné všem organizátorùm 
a sponzorùm za to, že vìnují svùj volný èas, energii, ale 
i finanèní prostøedky na to, aby to V NAŠÍ OBCI ŽILO.

Spoleènì se snažme o to, abychom možnosti kulturního, 
sportovního a spoleèenského vyžití v naší obci nejen udržovali, 
ale i dále rozvíjeli.

Ještì jednou všem moc dìkuji.

Pavel Mimochodek, starosta obce

Pod hlavièkou èerveného køíže u nás v obci již dvì 
desítky let pùsobí zájmový kroužek „Zdravo�ák“, který školí 
mladší i starší dìti v poskytování první pomoci. Kroužek 
menších zdravotníkù vede paní uè. Zrùnová a starší má 
na starosti zdrav. sestra Slávka Kubíèková. 

Co je výstupem z tohoto kroužku kromì nabytých 
znalostí o první pomoci? Je to úèast (vìtšinou v kvìtnu) 
na okresní soutìži hlídek mladých zdravotníkù, která se koná 
každoroènì v Uherském Hradišti. Letos byla starší hlídka tak 
dobrá, že v okresním kole zvítìzila a postoupila tak do kola 
krajského. A kdo že jsou ty šikovné zdravotnice? Je to Kristýna 
Jurásková, Simona Gabrhelová, Barbora Jurtíková, Ingrid 

S t r a u s s o v á  a  D e n i s a  
Popelková. Právì tato dìvèata 
vyjela v pátek 6. èervna 2008, 
v doprovodu obou vedoucích, 
na již zmiòované Krajské kolo 
soutìže hl ídek mladých 
zdravotníkù do Blanska. 

Ptáte se, v èem soutìž 
spoèívá? Soutìžící plní rùzné 
disciplíny, napø.: test znalostí 
z historie èerveného køíže, 
poznávání léèivých rostlin, 
praktický postup pøi rùzných 
komplikovaných zranìních 
a jejich ošetøení (tepenné 
krvácení, otevøená zlomenina 

holení kosti s žilním krvácením, poranìní páteøe, aj.), umìlé 
dýchání z úst do úst a masáž srdce aj. 

Holky se na krajské soutìži nenechaly zahanbit 
a z 21 soutìžících hlídek se umístily v první polovinì! 
Gratulujeme a dìkujeme za reprezentaci obce Strání, aspoò 
budeme vìdìt, že nás má kdo zachránit :)

Èervený køíž Kvìtná touto cestou také dìkuje 
obecnímu úøadu a SDH Strání  jmenovitì pak p. Zámeèníkovi 
a Petru Havlíkovi za pomoc pøi pøepravì mladých zdravotníkù 
na Krajskou soutìž hlídek mladých zdravotníkù v Blansku.

Barbora Kubíèková

* * * * *

Na konci mìsíce kvìtna se konala další ze série 
HUMANITÁRNÍCH SBÍREK šatstva, lùžkovin a domácích 
potøeb pro lidi v nouzi. Do sbírky se zapojilo tak velké množství 
lidí a posbíralo se rekordní množství vìcí, že sbírka musela být 
Diakonií odvážena na dvakrát... Dìkujeme tímto všem, kteøí 
do ní pøispìli.

Zároveò vyzýváme obèany, aby nenosili vìci - pytle 
s obleèením do pøístøešku na dìtské støedisko mimo dobu 
vyhlášenou na sbírku - tyto vìci nemáme kam umístit 
a pøístøešek slouží pro koèárky a kola pacientù! Dìkujeme 
za pochopení.

Dìkujeme všem pletaøkám, které pøes zimu pletly 
OBVAZY PRO MALOMOCNÉ. V této akci pokraèujeme 
i nadále, pøíze je k vyzvednutí v Infocentru - areál školy, nebo 
na dìtském zdrav. støedisku. Dosud posbírané obvazy jsme 
odvezli panu doktoru Riedlovi do Kunovic a on je bude posílat 
dále do Kalkaty. Z vašich šikovných rukou vzešlo již pøes 250 ks 
kvalitních obinadel.

Vítìzslava Kubíèková

Kulturní a spoleèenský život 
ve Strání

Perlièky z ÈÈK Kvìtná 



ZPRAVODAJ                     4                                             4 / 2008

Slavnosti bratrství Èechù a Slovákù na Velké Javorinì 2008
Letošní Javorinské slavnosti jsou ve znamení 90. výroèí potøeby. Autobusy pojedou v èasovém období 8:15 - 8:30 hod. 

vzniku spoleèného státu Èechù a Slovákù - Èeskoslovenska od zastávek ÈSAD. Pøíjezdy autobusù (jízdní øády jsou souèástí 
(1918). plakátù) nemusí plnì souhlasit, nebo� nelze odhadnout poèet 

cestujících od nástupních stanic. Proto doporuèuji být Tradice setkávání obyvatel z obou stran státní hranice 
na zastávce v pøedstihu. Autobusy budou oznaèeny symboly na Velké Javorinì má již 160-ti letou historii. Za celou tuto dobu 
,,Slavnosti bratrství Èechù a Slovákù“ a è. autobusu (1-7). prošly oba národy rùznými spoleèenskými a politickými 
Odjezd z Velké Javoriny je v 16:15 hod. Doprava autobusy zmìnami, ale setkání na nejvyšším vrcholu Bílých Karpat 
ÈSAD Uh. Hradištì je zdarma.se vždy nesla ve znamení pøátelství a vzájemného porozumìní 

pod heslem ,, Tu bratia vždy sa streta� budú....“ Každý cestující a návštìvník musí mít s sebou platný OP 
nebo cestovní pas. Obèerstvení je zajištìno vè. Pivovaru Na slavnostech uvidíme øadu vynikajících souborù 
Janáèek. Prodejní místo je na území SR, proto mìjte u sebe z obou stran státní hranice. Vystoupí také naše soubory, 
i slovenské peníze. Pøíjezd z èeské strany je možný i osobním FS Javorina, CM Strýci a Ženský chrámový sbor. 
automobilem po ,,Kamennù bùdu“. Dále musíte pokraèovat Slavností bratrství Èechù a Slovákù se letos zúèastní 
pìšky nebo na kole.i øada politických pøedstavitelù z obou státù. Úèast pøislíbil 

prezident Slovenské republiky p. Ivan Gašparoviè. Èeský 
prezident p. Václav Klaus se omluvil ze zdravotních dùvodù. J A N Á È E K  T O U R  2 0 0 8  -  s e t k á n í  
Dále pøislíbili úèast pøedseda PSP ÈR p. Miloslav Vlèek cykloturistických patriotù z obou stran hranice 
a pøedseda senátu p. Pøemysl Sobotka, pøedseda vlády SR na Javorinì
p. Robert Fico, pøedseda Národní rady SR Pavol Paška, 
velvyslanci ÈR a SR, ministøi, poslanci a senátoøi z obou V sobotu 26. èervence 2008 v pøedveèer Javorinských 
republik. slavností se koná setkání cykloturistických patriotù z obou stran 

Záštitu nad slavnostmi pøevzali hejtmani Zlínského státní hranice. Setkání všech, kteøí pøijedou na Velkou Javorinu 
a Jihomoravského kraje p. Libor Lukáš a p. Stanislav Juránek na kole odkudkoliv, je plánováno na 14:00 hod. Každý cyklista 
a pøedsedové Trienèanského a Trnavského samosprávního kraje obdrží od Pøípravného výboru Javorinských slavností 
p. Libor Sedláèek a p.Tibor Mikuš. turistickou známku a pivo zn. Janáèek ZDARMA.

Za Pøípravný výbor Javorinských slavností pro rok 2008 Odjezdy autobusù ze Strání
Vás zve 

Antonín Zámeèník, místostarosta obce a pøedseda PVCelkem bude vypraveno ÈSAD Uh. Hradištì 6 autobusù. 
Sedmý autobus (zálohový ze Strání) bude vypraven podle 

SLAVNOSTI BRATRSTVÍ ÈECHÙ A SLOVÁKÙ
Ve¾ká Javorina 27. 7. 2008

Tu bratia vždy sa streta� budú....   
ROK 90. VÝROÈÍ VZNIKU ÈESKOSLOVENSKA

PØÍRODNÍ AMFITEÁTR 

15.00 FLERET A JARMILA ŠULÁKOVÁ
Dárek javoøinského výboru ke vzniku ÈSR 

Malé pódium u Holubyho chaty

26.7. ve 14.00 Janáèek Tour - setkání cykloturistických patriotù 
 z obou stran hranice na Javoøinì

 
  Doprava zdarma - informace na obecních a mìstských úøadech. 

Prosíme návštìvníky, aby si uvìdomili, že jsou v CHKO Bílé Karpaty

!    9.30 DH Lieskované (Moravské Lieskové) ! 12.20 Country skupina Kalíšek (Uherské Hradištì)
! 10.20 Slavnostní zahájení ! 12.50 Taneèní skupina Goonies Girls (Trenèín) 
! 10.45 FS Javorina, CM Strýci a ženský sbor ! 13.25 Folklorní skupina Kalina a CM Stanislava 

(Strání) Gabriela (Babice)
! 11.45 Folklorní skupina Veèernica ! 14.10 Folklorní soubor Družba (Trenèín)

(Trenèianska Turná)

!  Lidová hudba Borovienka (Lanèár) ! Skauti z Nového Mesta nad Váhom a z DDM Uherský 
! Country skupina Dostavník (Bánoviec nad Brod pøipravili pro dìti soutìže a hry po celý den

Bebravou)  
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Ohlédnutí za školním rokem 2007/2008 

Projekty a granty 

Strání bude mít Základní umìleckou školu 

Dopravní soutìž 

za vynikající prospìch, za vzornou práci ve tøídních 
samosprávách, péèi  o kvìtiny, výzdobu tøíd, práci 

Na zaèátku školního roku mìla škola 321 žákù, na v žákovské samosprávì. Dále bylo udìleno 5 pochval 
jeho konci 322. Do prvních tøíd jsme pøivítali 31 dìtí a na øeditelky školy úspìšným øešitelùm okresního 
konci školního roku jsme se louèili se  41 žáky devátých a úèastníkùm  krajského kola matematické olympiády 
tøíd. a  olympiády v èeském jazyce ( zapsáno na vysvìdèení ).

Od 3.9.2007 bylo v prvním a šestém roèníku Ve školním roce 2007/2008 žáci zameškali :
zahájeno vzdìlávání podle nového vzdìlávacího programu, 1.pololetí 14.564  omluvených hodin
který vytvoøil tým pedagogù naší základní školy. Ten byl 2.pololetí 16.023  omluvených hodin
schválen pedagogickou radou a Školskou radou. Nová strategie 
vzdìlávání zdùrazòuje klíèové kompetence žáka. Je žádoucí, 
aby jejich provázanost se vzdìlávacím obsahem vedla 
k uplatnìní získaných vìdomostí a dovedností v praktickém Projekty a granty jsou další možností získání finanèních 
životì. Osvojování klíèových kompetencí je proces dlouhodobý prostøedkù.
a složitý. Proto k jejich utváøení a rozvíjení musí smìøovat 

V tomto  roce se otevøela další možnost získat nemalé 
veškerý vzdìlávací obsah i aktivity a èinnosti, které ve škole 

finanèní prostøedky z evropských sociálních a strukturálních 
probíhají. Je nezbytné  postupnì mìnit  osnovy a uèební plány 

fondù. Zaèátkem kvìtna jsme podali žádost na Krajský úøad 
tak, aby  byli všichni žáci po získání základního vzdìlání 

Zlínského kraje o èerpání financí z podprogramu Vzdìlání pro 
vybaveni souborem klíèových kompetencí, který je pro nì 

konkurenceschopnost na rozšíøení a zkvalitnìní výuky 
dosažitelný a pøipraví je na další vzdìlávání a uplatnìní ve 

anglického jazyka na naší škole. Naše žádost prošla do druhého 
spoleènosti. Jde o velmi nároèný úkol  vyžadující  maximální 

kola hodnocení a na zaèátku dalšího školního roku budeme znát 
úsilí všech pedagogù a konstruktivní spolupráci se všemi, kteøí 

výsledek. 
se na výchovì a vzdìlávání dìtí podílejí. Prioritou je   hledání 

Dále jsme podali dvì žádosti o pøidìlení grantu k Nadaci nových pøístupù k žákùm a komplexní øešení výchovy 
Dìti-kultura-sport v Uherském Hradišti. První žádost se týká a vzdìlávání na naší škole.
projektu zamìøeného na dopravní výchovu  a druhou si napsali 

V ostatních roènících byli žáci vzdìláváni podle 
naši stolní tenisté na další sportovní vybavení. Obì žádosti byly 

vzdìlávacího programu Základní škola.
úspìšné a škola získala 10.000,- Kè na projekt Bezpeènì 

Výsledky výchovy a  vzdìlávání za 2. pololetí na silnici a stolní tenisté 20.000,-Kè.
2007/2008:

Vedení školy a obce se v uplynulých letech nìkolikrát 
snažilo o zøízení základní umìlecké školy ve Strání . 

V tomto školním roce jsme spoleènì s místostarostou 
obce p. Antonínem Zámeèníkem a  krajským radním pro oblast 
školství Zlínského kraje panem Mgr. Josefem Slovákem  
projednávali  veškeré možnosti v této záležitosti. V souèinnosti 
s ním jsme podali žádost o zápis Základní umìlecké školy
a zmìnu názvu školy v rejstøíku škol  ke  krajskému úøadu a poté 
na ministerstvo školství, mládeže a sportu. Po  jednání p. radního 
na ministerstvu bylo naší žádosti vyhovìno!!!

A tak se od 1. záøí 2009 zmìní název naší školy 
na Základní škola a Základní umìlecká škola Strání. Staneme 
se tak jednou z mála základních škol v Èeské republice, které 
vykonávají èinnost základní umìlecké školy.

 Irena Michalèíková, øeditelka školy
Poèty žákù v roènících odpovídají stavu k 27. èervnu  2008.

Prohøešky proti školnímu øádu byly øešeny udìlením: 
Napomenutí tøídního uèitele - 2 žáci (drobné porušování 

Dne 27. kvìtna 2008 se konala na školním høišti pro žáky školního øádu); Dùtka tøídního uèitele - 5 žákù (neplnìní 
prvního stupnì Dopravní soutìž. Žáci se v 8 hodin ráno sešli školních povinností, nevhodné chování vùèi spolužákùm 
na školním høišti a byli seznámeni s pravidly soutìže. Soutìžili a vyuèujícím, podvádìní); Dùtka øeditelky školy: - 3 žáci 
ve tøech kategoriích. Nejmladší kategorii „oveèky “ obsadili  (opakované neplnìní školních povinností, agresivita  vùèi 
prvòáèci. Žáci druhých a tøetích tøíd tvoøili druhou kategorii spolužákùm)       
a soutìžili pod názvem „pejsci.“ Tyto dvì nejmladší kategorie 

Snížené stupnì z chování v prùbìhu  školního roku: 
plnily úkoly chodce jako úèastníka silnièního provozu. Tøetí 

stupeò 2 - 2 žáci (za spoluúèast pøi krádeži finanèní hotovosti); 
kategorie byla sestavena z žákù ètvrtých a pátých tøíd a patøil jim 

stupeò 3 - 1 žák (za krádež finanèní hotovosti).
název „draci.“ Tato nejstarší kategorie si ovìøovala, do jaké míry 

V prùbìhu školního roku bylo udìleno 97 pochval zvládá základní pravidla silnièního provozu v roli cyklisty. Asi 
tøídního uèitele za úèast ve sportovních, recitaèních, pìtièlenné skupinky žákù rùzných kategorií musely projít ètyømi 
pøedmìtových, pìveckých soutìžích a olympiádách, 

Zprávièky ze školy
 

Roèník Poèet žákù Prospìlo
celkem s vyznam. Prospìlo Neprospìlo

1. 31 30 1 0
2. 39 35 3 1
3. 26 16             10 0
4. 29 21 8 0
5. 37 25             11 1
Celkem 
1.stupeò       162 127             33                2

6. 36    7 25 4
7. 39 14 24                1
8. 44 13 28                3
9. 41 14 27                0
Celkem 
2. stupeò        160 48           104  8

Škola celkem 322 175 137              10

pokraèování na další stranì
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místì se umístila tøída 2. A. Zápasy byly napínavé, o poøadí stanovišti, kde spoleènì plnily zadané úkoly. Žáci øešili rùzné 
nìkolikrát rozhodovalo dosažené skóre. V následující kategorii otázky s dopravní tématikou, jednoduché dopravní situace 
si vítìzství odnesla tøída 5. B, následovala 4. A a 3. místo obsadili a také si ovìøili znalost dopravních znaèek. Nelehký byl  
kluci ze tøídy 5. A. Všechny zápasy žákù a žákyò prvního stupnì praktický úkol projet bezchybnì na kole èi kolobìžce již pøedem 
probíhaly pod peèlivým dohledem rozhodèích z øad starších pøipravenou trasu. Bìhem soutìže si dìti opekly špekáèky. 
žákù napø. Radima Reòáka, Marka Grebíka èi Lukáše Vítìzové jednotlivých kategorií byli na konci odmìnìni 
Zámeèníka ze tøídy 6. B. diplomem a drobnou cenou. Ještì jednou vítìzným družstvùm 

gratulujeme a všem úèastnìným dìtem a také jejich uèitelùm Kategorii 6. - 7. tøíd vyhrála tøída 7. A, na druhém místì 
dìkujeme za vzorný prùbìh celé soutìže. Tato soutìž skonèila tøída 7. B a pìkné 3. místo vybojovala tøída 6. B. 
se každoroènì poøádá u pøíležitosti Dne dìtí. Chceme tímto Všechna utkání zmiòovaných kategoriích se hrály na umìlém 
alespoò z èásti pøispìt k menší nehodovosti dìtí na silnicích povrchu školního høištì.

Starší žáci 8. - 9. tøíd se utkali na travnatém tréninkovém 
høišti místního FC Strání. Díky tímto p. Josefu Zderèíkovi 
za pomoc. I tyto zápasy mìly velký bojovný náboj, ve kterých 
nakonec zvítìzili žáci 9. A tøídy. Druhým místem se pyšnili kluci 
z 8. B a bronz patøil bojovníkùm z 8. A tøídy. O spravedlivé 
rozhodování se staral p. uè. Dalibor Popelka.

Umístìní tøíd v jednotlivých kategoriích odpovídalo 
momentálnímu stavu a síle jednotlivých hráèù. Za rok bude 
turnaj jistì zajímavìjší, nebo� jej posílí noví prvòáèci a každý 
zúèastnìný bude o rok starší a o to více zkušenìjší. Proto sportu 
zdar a fotbalu zvláš� :)

Radek Bruštík

Paní uèitelka Žïárská (naše tøídní uèitelka z 1.stupnì) 
se nás po prázdninách opìt zeptala, jestli chceme mít s ní kroužek a zabránit jejich úrazùm. Vìøíme, že si žáci rádi zasoutìží 
„RELAXÁÈEK“. My jsme se s holkama a klukama z naší tøídy v podobných úkolech i pøíští rok. Dìkujeme paní Hrbákové 
domluvili a témìø všichni bývalí èlenové chtìli. A tak od první za sladkosti vìnované všem dìtem na nižším stupni k jejich 
tøídy máme s paní uèitelkou již 6 let kroužek a hodláme v tom svátku  ke Dni dìtí.
i pokraèovat. Chodíme na léèivky, do tìlocvièny, míváme rùzné Jména vítìzù Dopravní výchovy i fotografie z tohoto dne 
soutìže (v tìlocviènì - kroužit obruèí, skákat pøes švihadlo, jsou uvedeny na stránkách školy www.zsstrani.cz .
kohoutí zápasy,..., také ve tøídì - Pexesový král, Èlovìèe, nezlob 

 Zdenka Davidová, Ivana Bartoòová
se,...), jezdíme na kole nebo chodíme pìšky opékat napø. 
do Štrbánì, do Jablonic,... Doufáme, že nám to vydrží až 
do devátého roèníku. 

Koncem každého školního roku se utkávají kluci 
i dìvèata na mezitøídních turnajích ve fotbale. I letos byly turnaje 
rozdìleny do ètyø kategorií: 1. - 3. tøídy, 4. - 5., 6. - 7. a 8. - 9. tøídy. 
Všechny zúèastnìné spojuje touha vyhrát, ale to mùže jen jedno 
mužstvo. V kategorii 1. - 3. tøíd vyhrála 3. A pøed 2. B, na tøetím 

A chceme i podìkovat paní uèitelce, že s námi tráví tolik 
èasu i pøesto, že nás už neuèí. „Paní uèitelko, hezké prázdniny 
a už se na vás tìšíme v záøí v Relaxáèku.“

Monika Popelková, 6.A

Relaxáèek 

Mezitøídní turnaje ve fotbale 

Zprávièky ze školy



 

Tipy knihovny Nauèná literatura
Zahradní jezírka Beck, P
Filigránové dekoraceBeletrie
Bøicho, stehna, zadeèek Winkler, NPoslední slovo má ïábel Bauer, J
Cestománie 4Ïáblùv novic Peters, E
Vaøíme a peèeme bez vážení Höflerová, JMatkou na pùl úvazku Øeháèková, V

Krásná sleèna Courths-Mahler, H
Pro dìtiOperace Glenn Miller Kessler, L

Polibek v poušti Cartland, B Obrázkové básnièky Faltová, V
Slepièí polévka pro pracující Canfield, J Žabka Žabetka Gálová, I
Zbytky iluzí Prokšová, J Srdce Zemì Carvani, E
Milenka spravedlnosti Deaver, J Vùnì první lásky Jínová, Š
Královský rozmar Gregory, P Pohádky kouzelných kamínkù Denková, M
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Z knihovny 

Marcela Schönbaumová

! 3 uživatelské poèítaèe s pøipojením na internet (hodina ! pøíjem èlánkù a podìkování do Zpravodaje Obce Strání
internetu, èi práce na PC u nás stojí pouhých 12,- Kè ! propagaèní materiály od nás i z okolí
a s možností využít programy Windows, Word, Excel,  ! možnost zakoupení hudebních nosièù místních kapel
PowerPoint, aj.).

! v nabídce jsou knihy básní i fejetonù pana Miroslava 
! kopírování ÈB (2,- Kè/ A4), barevné (15,- Kè /A4) Kapinuse
! faxování (10,- Kè/ fax v ÈR) ! cestovatelské knihy Pavla Popelky všechny tøi díly i kniha 
! skenování dokumentu a uložení na pøinesené médium, nebo Øeèeno písní a Pøíbìhy v písních vyzpívané

odeslání na mail (10,- Kè) ! kalendáø na tento rok „Cimbálové muziky 2008“
! laminování (20,- Kè /A4) ! nová publikace „Cestujeme po Moravì“, zamìøená na obce, 
! kroužková vazba seminárních prací a jiných dokumentù ubytovací a stravovací služby aj. v oblastech 

(cena dle poètu listù: od 20,- do 40,- Kè) Uherskohradiš�ska, Zlínska, Vsetínska a Kromìøížska
! výroba vizitek (cena pøizpùsobena požadavku) ! cyklomapy: Slovácko, vinaøské cyklostezky
! tvorba pozvánek na oslavy dle vašeho pøání (cena dle ! turistické mapy: Slovácké Bílé Karpaty, Považský Inovec, 

nároènosti a velikosti pozvánky) prùvodce po Slovácku a Bílých Karpatech
! vyhledání autobusového i vlakového spojení + tisk Marcela Schönbaumová

Infocentrum Strání - Kvìtná nabízí

v Maïarsku. Kromì našeho a místního souboru pøijely soubory Je mi velkým potìšením, že se mohu podìlit o zážitky èi 
ze Slovenska a Polska, tedy zemì Višegrádské ètyøky. akce straòanských folkloristù. Minulá léta náš soubor jezdíval 
Nejlepším ocenìním našeho souboru byl mohutný ohlas reprezentovat do zemí západní Evropy. Nyní to už není tak èasté 
domácích i zahranièních souborù. Nejpøíjemnìjším zážitkem ale o to více je to srdeènìjší, když se vycestuje obèas a nemusí to 
byla velká pohostinnost, kterou jsme v døívìjších letech být napøíklad na Západ. Rád bych se ještì vrátil k naší úspìšné 
v Maïarsku neregistrovali. Velká škoda pak byla, když jsme cestì do Maïarska v polovinì kvìtna. Mìli jsme tu èest 
v nedìli odpoledne museli odjet. V nedìli veèer totiž vrcholily prezentovat straòanskou kulturu na dnech obce Szany 

dny obce závìreèným ceremoniálem a oslavy pak 
pokraèovaly následným státním svátkem zemì 
v pondìlí.

Koncem kvìtna jsme vystupovali na Jízdì králù 
ve Vlènovì. Naše písnièky a tance dokreslovaly 
atmosféru soutìže o nejlepšího verbíøe. Dalším 
nádherným folklorním diváckým zážitkem bylo 
p ø e d s t a v e n í  F S  J a v o r i n a  a  C M  S t r ý c i  
v Tetèicích u Brna. Tam jsme už podruhé pøekvapili 
místní i pøespolní straòanskými zvyky a naší zábavou.

Pøedpokládám, že následná vystoupení našich 
dìtských a dospìlých souborù na Javoøinì, Bøezové 
/setkání obcí Bøezová/, Slavkovì /dny obce/, Trnavì na 
Slovensku /výroèí mìsta/, Uherském Hradišti 
/slavnosti vína/ a jiná budou dìlat dobrou reklamu obce 
a reprezentaci straòanského folkloru.

Radek Bruštík

Akce straòanských folkloristù
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stránky cestovatelù, kteøí se vydali podobným smìrem. Hledal Jsem tu opìt s pøíspìvkem „Ptáme se za vás...“, koho že 
jsem v mapách nejschùdnìjší cesty, vyøizoval víza, oèkování, se budu ptát? Možná, že jste zaregistrovali zprávu, že náš rodák 
cestovní pojištìní. a mùj vrstevník Robin Grebík vyjel pøed èasem na odvážnou 

cyklocestu do Indie. Taková dobrodružná povaha si urèitì 
zaslouží zmínku na stránkách našeho zpravodaje. A tak jsem se BK: Zkusme ètenáøùm popsat tvoji cestu.
jedno deštivé odpoledne s Robinem sešla a zeptala se ho na pár RG: „Takže vyjel jsem 6. kvìtna 2008 ze Kvìtné smìr 
vìcí. Slovensko, následovalo Maïarsko - tam jsem se rozšlapával, 

BK: Bára Kubíèková poøád rovinka, docela nuda, obèas hezké vinice. S Maïarem si 
RG: Robin Grebík nepokecáš. Za 4 dny jsem byl v Rumunsku, je to asi 550 km na 

hranice. Tam - ve mìstì Arad - jsem si dal nucený odpoèinek, 
chytla mì svalovice v kombinaci s úžehem, mìl jsem teplotu BK: Nìco málo o sobì Robine ètenáøùm prozraï, 
38,5... takže jsem si našel  penzion, vypotil se a ještì asi dva dny mnozí Tì možná vùbec neznají... kde pùsobíš, když zrovna 
jel na ibuprofenu. Rumunsko mi pøišlo zajímavìjší než to nejedeš do Indie?
Maïarsko, jsou tam hory - Karpaty, na kterých byl místy i sníh. RG: „Je pravda, že moc ve Strání-respektive Kvìtné 
Pøejezd Karpat mi trval dva dny. Bulharsko je vìtšinou rovinaté, nepobývám. Odchodil jsem tady mateøskou a základní školu - 
ale byl tam taky jeden hezký pøejezd hor... no a Turecko, to už první stupeò a po páté tøídì jsem pøešel na gympl do Uh. Brodu. 
bylo úplnì jiné kafé. Hornaté, rozpálené a hlavnì obrovské.“ Následovala stavárna na ÈVUT v Praze - pøi studiu jsem trochu 

cestoval, takže jsem si roky na výšce prodloužil. Bìhem školy 
jsem zaèal pracovat ve statické kanceláøi, no a tam jsem zakotvil 
i po absolutoriu. Jen Praze - jako velkomìstu - jsem nepøišel 
na chu�, tak jsem se pøed rokem pøestìhoval do Liberce - blíže 
k pøírodì a pøitom kousek od Prahy, kam jsem dojíždìl 
kontrolovat své projekty. Rok a pùl jsem pøi práci dìlal doktorát 
a uèil na fakultì, ale tímto smìrem jsem jít nechtìl. Uèarovalo 
mi lezení po skalách. Jsem èlenem TJ Èeský Ráj v Turnovì, 
jednoho z nejstarších horolezeckých oddílù. Lezu pøevážnì 
na èeském a nìmeckém pískovci, nìco málo v Tatrách, Alpách, 
Francouzském a Øeckém vápenci. Mám tak okolo tisíce 
skalních výstupù.“

BK: Dobøe a co má tedy lezení spoleèného 
s cyklistikou a cestou, na kterou ses vydal?

RG: „Jak už jsem øíkal... mám rád lezení a tudíž hory. No 
a severní Indie, to jsou pøedevším Himaláje, to nejlepší pro 
hladovìjící oko lezcovo ... kolo se mi jevilo jako dobrý dopravní 

BK: Máš spoustu zajímavých zážitkù z cesty, podìl se prostøedek: dobrodružný, levný, netradièní na tak dalekou 
s námi o nìkterý.cestu. Mùžeš na nìm spojit sportovní a kulturní zážitek 

RG: „Mám takový zážitek tøeba z mìsta Gerze na severu z poznávání.“
Turecka:  Uléhal jsem v tomto mìsteèku pod støíšku vstupu 
do místní školy. Potøeboval jsem na druhý den ráno na net a byl 

BK: Jak vùbec vznikl nápad vydat se na kole až 
lenivý hledat flek za mìstem. V jednu v noci majáky, vybìhnu 

do daleké Indie?
v trenýrkách ze spacáku celý pomatený, mžourám po kom ta 

RG: „Už jako malý kluk jsem chtìl poznávat cizí kraje, pátraèka. Svìtla namíøena proti mì. Žádná panika, ukázal jsem 
lidi, jejich zvyky. Chtìl jsem vidìt dál než jen za první kopec. pas a øíkám, že nikde nevidím ceduli NO CAMPYNG, tak jsem 
Míval jsem cestovatelské sny... hned jak jsem dokonèil gympl, se tady rozvalil. A� prej jedu s nìma, že by se mì ráno dìti 
tak jsem se s kamarádem Davidem Holanìm vydal na stopa školou povinné polekaly. Ustlali mi, kuci policajtský, pøímo 
do Francie a po tøi týdny jsme se toulali po jižní Evropì, témìø na stanici v zasedaèce na gauèi. Ráno jsem pìknì podìkoval, 
bez financí... to byla taková první zkušenost. Dlouho jsem pak uklonil se a valil do mìsta na kompijutr.
z toho zážitku žil. A vlastnì nejlepší je pohybovat se vlastní 

Mám z cesty pomìrnì dobrou zkušenost s lidma, 
silou... a� už chùzí, nebo právì na tom kole. A dojet až do Indie je 

vìtšinou mi všichni vyšli vstøíc, nebo pomohli v rámci svých 
dobrá výzva, ne?“

možností. 

Taky jsem lovil s místòáky (Pozn. redakce: místní 
BK: Jak dlouho jsi cestu plánoval? obyvatelé) ryby,  zvali mì jen tak na èaj (takový ten silný èerný 
RG: „Vše se dalo do pohybu, když jsem si v Liberci ze samovaru a strašnì sladký, který vám dodá spoustu energie). 

koupil kolo, což bylo asi pøed rokem - to ovšem byly takové Ale i jeden negativní zážitek mám, když mì v dobrém 
nekonkrétní plány. No a asi v záøí 2007 jsem zaèal shánìt rozmaru veèer na pláži okradli o nìjaké drobnosti lidi, kteøí se 
výbavu... a tedy plánovat cestu samotnou. Spustil jsem svùj blog tváøili jako kamarádi...“
(pozn redakce: webové stránky, kde je popis a jakoby deník 
z cesty) a tím prakticky vše zaèalo. Na internetu jsem proèítal 

Ptáme se za vás...

Pokraèování na další stranì
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BK: Bezva, asi by se dalo dlouho vzpomínat, ale 
pojïme ještì k faktùm. Ty ses neplánovanì z cesty vrátil, 
mùžeš nám nastínit proè?

RG: „Mnozí víte, že mùj tatík je už delší dobu vážnì 
nemocný. Ležel zrovna v nemocnici a doktoøi se rozhodovali 
o akutní operaci. Pøed odjezdem jsem si dal slib, že pokud se 

situace zhorší, tak 
pomažu dom. Tatík 
s mamèou sice chtìli, 
abych pokraèoval, 
ale já jsem si postavil 
hlavu. Vìdìl jsem, 
že oni by bez váhání 
u d ì l a l i  t o t é ž . . .  
V  ž i v o t ì  n e j d e  
všechno tak, jak 
bychom chtìli. Cesta 
m u s e l a  p o è k a t .  
Postavil jsem si tam 
u cesty kamenného 
mužíka ,  takovou 
znaèku abych vìdìl, 
kde jsem skonèil 
a až dáme doma vìci 
do  poøádku,  tak  
se vrátím a dokonèím 
to! 

A u t o b u s y  
jsem se co nejrychleji 

dopravil až do Brna. Cesta zpìt mi trvala asi 50 hodin èisté jízdy, 
trochu zmìna oproti mìsíci a pùl v sedle. 24. èervna jsem dorazil 
zpátky do Kvìtné. 

Cestu jsem pøerušil na východì Turecka, 550 km 
od Íránských hranic  a tachometr mi ukazoval 3000 našlapaných 
kilometrù, což je tak 1/3 plánované cesty.“ Mám teï dost èasu 
pøipravit se na zbytek cesty, ale aby byla hra férová, tak pøíštì 
vyrazím se stejnou výbavou. Už zase sním :)

Ptala se za vás Barbora Kubíèková

Ptáme se za vás...

Vzhledem k tomu, že èím dál více se rozšiøuje 
internetové bankovnictví, je dobré dodržovat tzv. desatero jeho 
bezpeèného používání. Ty nejdùležitìjší rady a doporuèení:

1. Chraòte své bezpeènostní a osobní údaje (hesla, kódy 
PIN, pøístupové kódy, apod.), nikomu je nesdìlujte, hesla 
pravidelnì mìòte. 

2. Používejte bezpeèný poèítaè (radìji se vyhýbejte 
internetovým kavárnám èi klubùm). 

3. Chraòte svùj poèítaè (vèetnì operaèního systému 
a internetového prohlížeèe), používejte antivirové a anti-
spyware programy. 

4. Chraòte pøipojení pøes internet prostøednictvím 
firewallu. 

5. Nestahujte z internetu neznámé soubory, pøíp. 
programy z neznámých zdrojù. 

6. Nepoužívejte automatické ukládání hesel do PC.

7. Podpisový certifikát neukládejte na pevný disk ani 
na internet. 

8. Pozor na nedùvìryhodné e-maily (zprávy 
od neznámých odesílatelù, pøípadnì zprávy s podezøelým 
názvem èi obsahem, neotvírejte a bez otevøení mažte). 

9. Ovìøte si certifikát stránky, na které se k úètu 
pøihlašujete. 

10. Pøi ukonèení práce s internetovým bankovnictvím se 
vždy odhlaste a zavøete okno prohlížeèe. 

11. Pøi práci s internetovým bankovnictvím nepoužívejte 
žádné komunikaèní programy jako je napø. ICQ, Skype, QIP. 
Miranda apod.

12. Získáte-li jakékoliv podezøení na možnost zneužití 
svých pøístupových údajù do internetbankingu, službu 
zablokujte a kontaktujte svùj bankovní ústav.

pøevzato a upraveno z internetu

Radek Bruštík

Zásady bezpeèného používání 
internetového bankovnictví

Konec školního roku zpestøila žákùm naší základní školy 
pøednáška o Jihoafrické republice, kterou zorganizoval krajský 
zastupitel a obecní radní Ondøej Benešík ve spolupráci se 
základní školou a informaèním centrem. Pøednášet pøijela osoba 
opravdu povolaná - Delia Gilmour Èervinková, která z Jižní 
Afriky pochází. Už pìt let ale žije se svým èeským manželem 
a dvìma syny ve Zlínì, kde externì pracuje na krajském úøadì. 

Bìhem výkladu osvìtlila žákùm nejen zemìpisná 
a dìjepisná fakta o své rodné zemi ale také spoustu zajímavostí 
o jihoafrické kultuøe, kuchyni nebo o sportech. O tom, že žáky 
pøednáška zaujala, svìdèí i množství dotazù, na které musela 
Delia odpovìdìt. Kromì reálií si žáci mohli procvièit i cizí 
jazyk, protože pøednáška probíhala v angliètinì, ale celá byla 
tlumoèena i do èeštiny, proto, aby i mladší posluchaèi všemu 
rozumìli. Tlumoèení se zhostil Ondøej Benešík, kterému 
pomáhala paní uèitelka Dáša Halodová. 

Vedení základní školy i informaèní centrum pøijali 
nabídku Ondøeje Benešíka na další besedy s cizinci, které 
chceme zorganizovat po letních prázdninách.             Marcela Schönbaumová 

Jižní Afrika ve Strání
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I když nás poèasí celý týden strašilo,pak pøišel víkend Za stromem èíhá vlk a o kousek dál si bezstarostnì 
a s ním nádherné sluneèné dny - „ten nahoøe“ má ty dìti asi povídají usmátá Karkulka s babièkou Evièkou.
opravdu rád… Cesta do kopce a na jejím vrchu úžasní a vùbec ne strašní 

Cesta "pohádkovým lesem" zaèíná na hrázi u vodníka loupežníci, kteøí "mastí" karty a na paøezu odpoèívá pán hor 
Emila, kterému do ouška libì notují „Strýci“. Ježibaba Krakonoš, který musel pøejít sedmero hor, než se dostal 
si nechává loupat perníèek nezbednými dìtmi, v údolíèku se to až k nám…
hemží trpaslíky,kteøí obskakují Snìhurku a za stromem na nás 
èeká "óóóbrovský" medvìd Tomáš… 

Blížíme se do PEKLA - k velkému kotli, plnému cukroví 
a ke krásným,vtipným èertùm…, ale žádné strachy, jsou fajn…

Scházíme lesem a tady si sedí pod buèkem s napeèenými Procházíme lesem a sluneèní paprsky v té záplavì zelenì 
buchtami Straòanský Honza - usmívá se a povídá a povídá…nás hladí po tìle i po duši… Je tu nádhernì… Ale co to???

Jsme u cíle - jdeme si pro dáreèky od štìdrých sponzorù, 
jdeme do víru soutìží,tance a zábavy. Rybníkem se rozléhají 
rytmy diska, tóny "dechulky" a cimbálu. Všude je slyšet smích, 
zpìv a cítit dobrá nálada.

Zaèíná se stmívat, úžasný den konèí…

Ještì jednou chceme touto cestou podìkovat štìdrým 
sponzorùm za jejich podporu této akce, chceme podìkovat 
"Strýcùm" a Janovi Janových , který celé odpoledne provázel 
vtipným slovem a úžasnou hudbou všeho druhu…

Díky také vám všem, kteøí jste pøišli, zpøíjemnili 
si sobotní sluníèkové odpoledne a oslavili s Vašimi dìtmi jejich 
DEN DÌTÍ.

Poøadatelé dìtského dne na Žabce

Výlet do pohádky - náš dárek pro dìti k jejich svátku                                          
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co jsme úplnì nevìdìli, jsme koukali, jak se to má správnì dìlat. Jak jste si nìkteøí všimli, ale spíše jste to asi slyšeli, akce 
Sunseti udrželi po Deczim vskutku nabitou atmosféru. v Moravských sklárnách ve Kvìtné s názvem Hudby plná Hu� 
Na tanèících lidech pod pódiem šlo vidìt, že se opravdu baví. (dále HpH) probìhla. A myslím si, že probìhla velice zdárnì. 
Díky tomu jsem se bavil taky. Komár ze Sunsetù mi pak Pøes tøi stovky návštìvníkù (a to nepoèítám èleny kapel), 
prozradil, že mìl i obavy, aby kapela z druhé strany republiky po se pøišlo podívat do unikátního prostøedí zdejší sklárny 
Deczim zabodovala. Bodovala na plné èáøe!na hudební show, která nemìla zatím v obci obdoby. Ti, co 

se trošku orientují v hudbì, pøišli asi hlavnì na Lacu Decziho. Slovenský kytarista René Lacko absolvující pøed HpH 
Pan Deczi jako hlavní hvìzda HpH pøijel velice dobøe naladìn. už jedno vystoupení v Uherském Brodì si zopakoval své 
Jak náladovì, tak i nástrojovì. Jeho zkušení, ostøílení speciální kytarové grify, nad nimiž nevìøícnì pokyvoval 
a svìtoznámí páni muzikanti samozøejmì s ním. Byl jsem nejeden kytarista. Že pokyvující pánové byli kytaristi, jsem 
nadmíru mile pøekvapen, jaký je to pohodový a zábavný èlovìk. poznal buï skrz to, že je znám anebo nad tímhle prostì musel 

kroutit hlavou jedinì kytarista:) 

Celý veèer uzavøeli brnìnští Annie's Trip. Volnì 
pøeloženo Anièka je na tripu. Charizmatiètìjšího zpìváka 
v našich konèinách jen tak nenajdete. Fakt! Když pominu 
v kolik zaèali Annie's Trip hrát, tak výkon a energii z nich 
chrlící, netrénovaný èlovìk jen tak nezvládne. Na lidech byla 
vidìt spokojenost až do konce. Tak to má být !!!

Teï by bylo dobré podìkovat. Dìkovat budu moc a moc, 
takže se na to pøipravte!

Nevím odkud mám zaèít, proto zaènu od zaèátku. 
Dìkujeme panu øediteli skláren Jiøímu Tesaøovi. Bez nìj 
bychom HpH jen tak nemìli. Taky panu Sròánkovi, Zderèíkovi, 
vrátným a všem zamìstnancùm skláren za kladný pøístup. 
Dìkujeme zamìstnancùm obce Strání... panu starostovi Pavlu 
Mimochodkovi, místostarostovi Antonínovi Zámeèníkovi, 
sleènì Míši Janovské, panu Zdenku Majorovi, atd. Báøe 

Také stojí za to pøipomenout i ostatní kapely, jež na HpH Kubíèkové a Petrovi Popelkovi ze SPOKOSU, Pavlovi 
rozdávaly skvìlou atmosféru. Zaènu tøeba chronologicky. Grebíkovi z multikulturního klubíku Tryk, mediálním 
Pozdní odpoledne zahájili domácí Sacchie Phantes a po nich partnerùm... Radio Zlín, MF Dnes a Slovácký deník, Janovi 
ve folkrockovém víru nasadila la�ku slovenská kapela Mimochodkovi (design. studio Open-House). Tìm všem 
Karpatské horké. Hodnì lidí vèetnì mì “dostal“ dívèí zpìv dìkujeme jako partnerùm.
jejich zpìvaèky Zuzky. Takhle nìjak má podle mì vypadat A jdeme do tuhého. Další veledùležitá skupina jsou 
X faktor :)). Jen pro zajímavost, že se jim u nás líbilo, zveøejním sponzoøi, protože taková akce se bez finanèní pomoci prostì 
pár øádkù z obsáhlého mailu, ve kterém si akci ve Kvìtné velice neobejde: Albera, Madera Teco, s.r.o., GG inerstyl, EGP invest, 
pochvalovali: Geomma, V.S.B.P., s.r.o., Pivovar Janáèek, Geodetická kanceláø 

.... bolo to perfektne!!! Jeden z mala festikov, na ktore Tøi geometøi, Stabras plus, Prùmyslové zboží, Jeyco, 
sa lentak nezabuda! Neviem komu by sa patrilo menovite DH støechy, Ondøej Benešík - krajský zastupitel,  Klempíøství - 
najviac pomazat med kolo huby, ale asi celej parte ktora pokrývaèství Josef Havlík, Noha corporation, Milhaus Factory, 
to spiskala... Kovovýroba Jiøí Miko, Sally, Fukes racing a další, kteøí si 

nepøáli být jmenováni... Dìkujeme!Na prvy pohlad nenapadna akcia (aj ked mena 
ucinkujucich uz nieco napovedali) nabrala format, za ktory A samozøejmì nesmím zapomenout na další pomocníky: 
by sa nemuseli hanbit aj mnohe "renomovane" festivaly! Dik mìsto Uherské Hradištì, obec Bøezová, lešeòáøi, pracovníci 
moc za kopec dobrej energie. na pile (statek), hasièi, øidièi, tiskaøi, zvukaøi, fotografové atd. 

Kdybych na nìkoho zapomnìl, moc se omlouvám! Mimochodom - postarat sa o kapelu takako ste sa 
postarali vy, tiez nieje uplne bezny sposob... (vecera bola Je to velký seznam, který se každému snad ani nechce 
mnam!) Takze len tak dalej, drzime palce!!! èíst, ale pokládáme to za dùležité. Dobrá zpráva je, že ti co 

se dostali až sem to snad bez problémù zvládli.Po nich jsem se už tìšil na hezké a líbivé duety Pøemi 
a Katky z Davidových nových brýlí. Po vystoupení v Tryku, Nakonec bych rád za celý tým organizátorù HpH 
další koncert u nás, kdy opìt potvrdili své kvality. Pak to pøišlo. podìkoval všem, co nás pochválili, podpoøili, ale hlavnì všem, 
Pan Deczi, pan Deczi mladší, pan Meridiano a pan Kinukawa. co se tam za námi pøišli podívat. Bez vás by to asi nemìlo žádný 
Koncert byl výborný!!! Kdo to nezažil, asi tìžko pochopí. Koho smysl. Dìkujeme!!!
to nezajímalo, asi tìžko pochopí, co nezažil. Pan Deczi Pro pøedstavu jak HpH vypadalo pøes fotoaparátové 
si prostøedí moc chválil. Podle nìj je nádvoøí sklárny stvoøené objektivy Davida Holanì, Ondøeje Popelky a Kristýny 
pro jazz. Má prý v sobì tu správnou romantiku... To øíkal on, Horòáèkové zavítejte na stránky klubu Tryk (www.tryk.cz) - 
nevím o jaké romantice pøesnì mluvil :) sekce FOTKY.

Další kapela, která už mìla la�ku nìkde v nekoneènu, Za poèetný tým organizátorù akce Hudby plná Hu�, 
ji ještì dokázala pozvednout. Teï mluvím o Sunset BLVD Antonín Reòák ml.
z Litomyšle. Nìkdo je už možná znal z Óèka, takže vìdìl. My, 

Hudby plná Hu� v MS Kvìtná

Foto: David Holaò
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Rodina Popelková dìkuje rodinì, muzikantùm 
a všem, kteøí se pøišli v hojném poètu rozlouèit 

s panem Josefem Popelkou. Dìkujeme za projevy
soustrasti a kvìtinové dary. Zvláštì dìkujeme 

duchovnímu otci P. J. Hrudíkovi 
a MUDr. Konèitíkové za slova útìchy.

Vzpomínka
Dne 10. 8. 2008 uplyne 5 let od úmrtí naší drahé 

zesnulé paní Jarmily Brunovské. Všichni, kteøí jste 
ji znali a mìli rádi, vìnujte ji spoleènì 

s námi tichou vzpomínku.
Dìkuje manžel a dìti s rodinou.

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, ktìøí doprovodili 
na poslední cestì paní Ludmilu Zámeèníkovou. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Podìkování patøí otci P. J. Hrudíkovi 

a MUDr. Konèitíkové.

INZERCE

Prodám stavební výtah. 
Informace na tel: 604 519 047

INZERCE

Hledám pronájem garáže, mùže být i návratí apod.
Dále hledám prostory vhodné pro malý sklad.

Tel. 775 101 556.

na

sportovní den DTJ Kvìtná
který se bude konat dne  

 

2. 8. 2008 - zaèátek v 9.30 hod

v tìchto sportovních disciplínách: 

Tenis -  dvouhra (i smíšená)

                                  Volejbal -  smíšená družstva 3+3 (popøípadì 4 + 2)

                                  Nohejbal - (možno smíšená družstva)

                                  Petang    - dvojice i trojice  (taktéž možno i smíšená družstva)

Startovné je 150,- Kè na osobu a ve startovném jsou dvì jídla (obìd a veèeøe).

Sobotní program:

1.   8:30 - 9:30 hod - zápis a rozlosování
2. 10:00 - cca 18:00 - prùbìh  soutìží, v jejichž prùbìhu 

   se bude podávat obìd  (11:30 - 13:30)
                                                                                                                veèeøe (17:30 - 19:00)  

3. 18:30 - 19:00 hod - vyhodnocení jednotlivých soutìží 
  a pøedání hodnotných cen.

4. 20:00 hod - cca do bílého rána - diskotéka.

Nedìle:

9:00 - 14:00 hod. -  turistický výšlap na nejvyšší horu Bílých Karpat Velkou Javoøinu 970 m n/m 
a prohlídka horské chaty Šajba (uskuteèní se pouze v pøípadì vìtšího poètu zájemcù).

Dìlnická tìlocvièná jednota Kvìtná, ul. Slovenská 440, 687 66 Kvìtná
e-mail: sedlecky@seznam.cz; mobil: 605 548 853

POZVÁNKAPOZVÁNKA
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