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Podìkování za letošní hody

Dìkuji touto cestou všem, kteøí se podíleli na pøípravì a prùbìhu hodù. Zejména 
dìkuji rodièùm stárka (Reòákovi è. p. 20) a mládka ( Halodovi è. p. 1012 ), že pøispìli svou 
ochotou a odpovìdným pøístupem podrželi své syny, aby se zhostili této úlohy 
a spolu s celou krojovanou chasou pøispìli  k udržení a rozvoji této naší tradice. Dìkuji také 
všem rodinám, které vystrojily své dìti a vnuky do krásných krojù a tím jim dodaly chu� 
zapojit se do kulturního dìní v obci. 

Velké podìkování patøí také dechové hudbì Javorinka a otci P. Janu Hrudíkovi.

Vìøím, že nový zpùsob poøádání hodù, který jsme poprvé zavedli v loòském roce a 
opìt se setkal s velkou úèastí domácích i pøespolních návštìvníkù, najde své místo v 
kulturním životì naší obce a povzbudí i v dalších letech naši mládež k jeho udržení. Velkou 
zásluhu na celém prùbìhu mìlo i pìkné poèasí a tak vìøím, že i ve stínu skrytých èerných 
mrakù, které se neobjevily na obloze, ale v návštìvní knize naší webové stránky, neztratí 
naše mládež motivaci pokraèovat v rozvoji této tradice.

Dìkuji.
Antonín Zámeèník

Komunální volby 2006 
do Zastupitelstva obce Strání

20. - 21. 10. 2006 pro volební období 2006 - 2010

První den hlasování je v pátek 20. 10. 2006 a zaèíná ve 14:00 hod. 
Volební místnosti budou otevøeny do 22:00 hod.

Druhý den hlasování je v sobotu 21. 10. 2006 a zaèíná v 8:00 hod. a konèí ve 14:00 hod.

Volební okrsky: è. 1 Obecní úøad 
                            è. 2 Mateøská školka Strání
                            è. 3 Mateøská školka Kvìtná

Právo volit má každý obèan, který alespoò v druhý den voleb dosáhl vìku 18 let. 
Každý voliè musí mít u sebe platný osobní doklad (OP nebo CP).

Nìkolik základních informací k tìmto volbám:

       1. Volí se 15-ti  èlenné zastupitelstvo obce.
2. Voliè mùže volit pouze 1 politickou stranu, tím dostávají všichni kandidáti jeden hlas.
3. Voliè mùže volit jednu politickou stranu, ale souèasnì mùže z ostatních pol. stran vybrat jednotlivé kandidáty, 

tím ale ztrácejí hlas kandidáti z politické strany, kterou voliè oznaèil a jsou vedeni na posledních místech této 
kandidátky. Tyto hlasy získávají kandidáti z jiných stran.

4. Voliè nevolí žádnou politickou stranu, mùže tak ze všech stran vybrat celkem 15 kandidátù (ne více, pak je 
hlasovací lístek neplatný). Každý kandidát získává jeden hlas.

Bližší a podrobnìjší informace budou dodány spolu s hlasovacími lístky nebo je lze získat v ustanovení zákona 
è. 491/2001 Sb.

(POZOR zmìna volební místnosti)

Antonín Zámeèník
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Sbìrný dvùr ve Strání - Kvìtné
V mìsíci øíjnu bude zahájen provoz Sbìrného dvora, Pondìlí: 13:00 - 17:00 hod.

který bude sloužit k ukládání nebezpeèného, tøídìného Úterý: zavøeno
a velkoobjemového odpadu. Støeda: 7:00 - 12:00 hod.

Ètvrtek: 13:00 - 16:00 hod.Zde jsou uvedeny všechny druhy odpadu, které 
Pátek: zavøenomùžete na sbìrném dvoøe odevzdat:
Sobota:  7:30 - 11:00 hod.

! Papír (kartony, èasopisy, noviny...)
Poplatky za ukládání všech druhù odpadu nebudou ! Sklo (bílé, barevné, tabulové a skla z oken)

prozatím vybírány. Náklady na likvidaci odpadu budou ! Plasty  - všeho druhu
èásteènì hrazeny z poplatku za svoz odpadu, který se bude ! Železo a ostatní kovy
v pøíštím roce navyšovat.! Pneumatiky

V  souvislosti s otevøením sbìrného dvora nebude obec ! Stavební materiál (sádrokarton)
Strání zajiš�ovat každoroèní mobilní sbìr nebezpeèného ! Vyøazené elektrické a elektronické zaøízení (televize, 
a velkoobjemového odpadu. lednièky, monitory, kalkulaèky atd…)

Proto prosíme obèany aby odpad odevzdávali v prùbìhu 
celého roku. ! Objemný odpad (nábytek atd...)

! Veškerý nebezpeèný odpad (barvy, laky, oleje, nepoužitá Sbìrný dvùr bude sloužit i k výmìnì odpadových nádob. 
léèiva, zneèištìný textil nebezpeènými látkami,      Vìtší nádobu o objemu 240 l mohou dostat pouze rodiny, kde 
fotochemikálie, záøivky, baterie a akumulátory a další žije 5 a více osob v jedné domácnosti.
druhy nebezpeèného odpadu) Obec Strání se nachází v CHKO Bílé Karpaty a sbìrný 

! Sbìrný dvùr nebude odebírat k likvidaci autovraky! dvùr byl v obci vybudován z dùvodu zamezení vzniku èerných 
skládek a zároveò poslouží ke zlepšení životního prostøedí 

Prozatímní provozní doba sbìrného dvora, která v naší obci. 
bude pozdìji upravena dle potøeb obèanù:

 Prosíme aby toto 
zaøízení bylo odevzdáváno v kompletním stavu.

Michaela Janovská

Trápí Vás bolesti kloubù a zad?

Dornova metoda - vyrovnává statiku tìla, mùže pomoci u rùzných potíží a bolestí pohybového aparátu jako jsou bolesti zad, 
kyèlí, kolen, tenisový loket, skolioza, rozdílná délka dolních konèetin, pøi potížích s èelistmi, polykáním. 
Dále mùže pomoci pøi bolestech hlavy, krátkozrakosti, støevních potížích, køeèových žilách, problémech s koncentrací u dìtí, 
skoliozou u dìtí, šumìní v uších, vysokém krevním tlaku, závratích, znecitlivìní v rukou a žaludeèních potížích.
Èetnost ošetøování je individuální a již po dvou ošetøeních by se mìla dostavit úleva.Optimální je ošetøení 1 -2x týdnì, ve 
vleklých pøípadech mùže léèení trvat i nìkolik mìsícù.Dùležitá je spolupráce klienta, který by mìl doma provádìt samostatná 
nenároèná cvièení. Je dùležité, že tato terapie je vhodná pro jakoukoliv vìkovou kategorii, je to terapie jemná, bezbolestná.
Po ošetøení se celá terapie doplòuje tzv. Breussovou masáží a tím se prohloubí uvolnìní celého tìla.

Breussova masáž - je jemná energetická masáž akupresurních bodù a páteøe, která uvolòuje tlak na ploténky. Ošetøení 
se neprovádí pøi akutních zánìtech, tìsnì po operacích a pøi osteoporóze v pokroèilém stadiu.

Dále nabízím:
Relaxaèní a regeneraèní masáže - s možností pøidání vonných silic ( dle pøání zákazníka).
Thajsko-èínská masáž zad - akupresurní technika zamìøená na bolesti hlavy, stres, potíže s krèní a hrudní páteøí, ztuhlý krk, 
bolesti ramen aj.
Ušní svíce - používaji se pøi bolestech hlavy, rýmì, nedoslýchavosti a pocitu tlaku v uších a hlavì, uvolòují usazeniny, aktivují 
látkový a lymfatický systém.Vhodné u dìtí starších šesti let.
Zábaly (rašelinové, skoøicové) - používají se ke zlepšení kloubní a svalové pohyblivosti, uvolòují køeèe a svalovou ztuhlost.
Baòkování - zmírñuje èi odstraòuje bolesti zad a kloubù, uvolní ztuhlé svaly, èistí organizmus od toxických látek, které se ve 
ztuhlých svalech a kloubech usazují. Vhodné i pro tìhotné.
Základní kosmetické ošetøení pleti
Mikromasáž oèního okolí - snižuje prohloubení vrásek okolo oèí, zmenšuje váèky pod oèima, snižuje nitrooèní tlak a tím 
posiluje zrak, napomáhá k lepšímu zprùchodnìní dutin. Zvyšuje pružnost a výživu pokožky. Po této masáži budete 
pøekvapeni viditelným zpevòujícím efektem.
Trvalá na øasy - zvýrazní pøirozenou linii øas a dodá pohledu hloubku a pùvab. Spoèívá v natoèení øas na miniaturní natáèky, 
po jejichž sundání jsou øasy dlouhodobì nakroucené.
Zábal rukou a nohou studeným parafínem - je urèen pro pokožku trpící vysycháním a nedostatkem výživy, což se 
projevuje problémy, jako je praskání, vysoušení pokožky , ztvrdlá kùže s trhlinami, mozoly. Tento zábal vrátí pokožce její 
jemnost, hebkost a pružnost.
Dále nabízím prodej pøírodní kosmetiky firmy Karl Hadek, prodej bioinformaèních preparátù firmy Energy.

NaVaši návštìvu se tìší Soòa Šustková, Osvobození 322, SIOLA, NIVNICE
Tel: 737 715 930

INZERCE
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Zprávièky ze školy
 

Pokraèování na další stranì

kompetence komunikativní, kompetence sociální Novinky školního  roku  2006/2007
a personální, kompetence obèanské a kompetence 
pracovní. Utváøení a rozvíjení tìchto kompetencí je Škola má ke 30. záøí 2006 350 žákù, což je o 20 
proces dlouhodobý. Jeho poèátek je v pøedškolním ménì oproti minulému školnímu roku. Celkem odešlo 
vzdìlávání, pokraèuje v základním a støedním vzdìlávání z naší školy 60 žákù, z toho  55 žákù z devátých tøíd, 
a postupnì se dotváøí v dalším prùbìhu života.  Veškerý  4 žáci vyšli z 8. a 7. tøídy a 1 žák byl pøijat na osmileté 
vzdìlávací obsah, dále aktivity a èinnosti, které ve škole gymnázium do Uherského Brodu.

probíhají, musí proto smìøovat k utváøení a rozvíjení výše Do prvních tøíd  nastoupilo 39 dìtí a do šestého roèníku 
uvedených kompetencí žáka.1 žák z Bøezové.

Mgr.Irena Michalèíková, Mgr.Michael Mazánik
Další zmìny nastaly i v personálním obsazení pedago-

gického sboru. Novými posilami  jsou  Mgr Vìra Má�ová 
z Uherského Brodu (1.stupeò), Mgr. Marie Zetková (M-F) Jezdíme s úsmìvem
a Mgr.Radek Bruštík (M-Zt), oba ze Strání.

Pod tímto heslem probíhala ve støedu 20. záøí 2006 ve S platností od 1.záøí 2006 došlo k rozšíøení uèebních 
Strání dopravnì bezpeènostní akce, u které asistovalo také deset plánù vzdìlávacích programù o 5 vyuèovacích hodin 
dìtí 5. tøíd z naší školy. Hlavním cílem této akce bylo zjistit, zda následujícím zpùsobem :
øidièi v obci a pøedevším u frekventovaných míst dodržují 1) Ve tøetím roèníku byla  navýšena  1 hodina týdnì do 
pøedepsanou rychlost. povinné výuky prvního cizího jazyka. Souèasnì se snížila 

Naši žáci obleèení do zelených reflexních vest rozdávali týdenní hodinová dotace Èj o 2 hodiny a takto získané tøi hodiny 
øidièùm obrázky s usmìvavými èi smutnými autíèky, to podle jsou vìnovány na naší škole výuce Aj.
toho, jak byl øidiè „úspìšný“. Policisté i dìti se setkali jak 2) Ve ètvrtém roèníku došlo k navýšení o jednu hodinu 
s neukáznìnými øidièi (jeden jel pøes obec rychlostí 96 km výuky cizího jazyka. Nyní se cizímu jazyku vyuèuje 4 hodiny 
v hodinì, další nemìl ØP, nebo� mu bylo soudnì zakázáno týdnì (v loòském roce to byly 3 hodiny)

3) V pátém roèníku je situace naprosto stejná jako 
ve ètvrtém, tedy cizímu jazyku jsou vìnovány 4 hodiny týdnì, 
navýšení tvoøí 1 hodinu týdnì.

4) Navýšená 1 hodina v šestém roèníku je v uèebních 
plánech zaøazena jako disponibilní, naše škola využila této 
hodiny k rozšíøení výuky v pøedmìtu Jazyk anglický.

5) Rovnìž jako disponibilní hodina je zaøazena navýšená 
1 hodina v sedmém až devátém roèníku. V pøípadì naší školy 
jsme hodinu použili pøi výuce druhého cizího jazyka (Nj) 
v sedmém roèníku.

Disponibilní hodiny pro 8. a 9. roèník, které jsou 
zavedeny nìkolik let, máme v letošním školním roce  využity 
v hlavních pøedmìtech takto: 8. roè. - 1 hodina Èj, 
9. roè.  -  1 hodina M .  

Výroèní zpráva o èinnosti školy za šk.rok 2005/2006 
byla schválena pedagogickou radou dne 4. záøí, Školskou radou 
3. øíjna a následnì radou obce Strání. Je zveøejnìna na stránkách 
školy ( ) a v písemné podobì k nahlédnutí
v øeditelnì základní školy. øízení, nejhùøe však na dìti zapùsobil profesionální øidiè 

autobusu dálkového spoje, který kromì výmluv policistùm dost Po sestavení a pøipomínkování byl dne 25. záøí schválen 
nevybíraným zpùsobem odmítl od dìtí pøevzít symbolický pedagogickou radou Pracovní plán školy na šk. rok 2006/2007.
zamraèený obrázek), tak i s tìmi, kterým dodržování Dùležitým úkolem tohoto školního roku je dokonèení 
dopravních pravidel neèinilo problémy (jako napø. p. doktorka Školního vzdìlávacího programu, který bude závazným 
Juøenèáková se svou sestøièkou p. Kubíèkovou).dokumentem naší školy od 1. záøí 2007. V souèasné dobì je 

Dìti tak mìly možnost nejen nahlédnout do práce nutné nahradit stávající osnovy a uèební plány tak, aby byli 
policistù, ale také se jí aktivnì zúèastnit a tím si i osvìžit všichni žáci  po získání základního vzdìlání vybaveni 
dopravní pravidla. Jak na tuto policejní akci vzpomínají souborem dovedností, vìdomostí, schopností, postojù a hodnot. 
samotné dìti, si mùžete pøeèíst na webových stránkách naší Tuto komplexní výbavu dnes nazýváme klíèovými 
školy ).kompetencemi. V etapì základního vzdìlávání jsou za klíèové 

Mgr. Alena Žïárskápovažovány :

kompetence k  uèení, kompetence k  øešení problémù, 

www.zsstrani.cz

(www.zsstrani.cz
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„Polem nepolem“
Dopravní výchova

Dne 14. 9. 2006 se žáci 2. stupnì zúèastnili Závodu 
branné všestrannosti „Polem nepolem“. Žáci soutìžili ve dvou Dne 14. 9. 2006 poøádal první stupeò ZŠ dopravní soutìž 
kategoriích v pìtièlenných družstvech - dívky, hoši nebo na školním høišti. Zúèastnili se všichni žáci 1.  5. tøíd. Žáci byli 
smíšené hlídky.rozdìleni podle vìku do tøí kategorií. První kategorii tvoøili 

V první kategorii závodily 6. a 7. tøídy, v druhé kategorii prvòáèci. Ti zdolávali rùzné pøekážky na kolobìžkách 
8. a 9. tøídy. Pro všechny byla vyznaèena trasa dlouhá asi 3 km. a nakonec si mezi sebou zasoutìžili v kresbì dopravních 
Pri absolvování závodu plnila družstva na stanovištích tyto prostøedkù na chodníku. Do druhé kategorie patøili žáci 2. - 3. 
úkoly: støelba ze vzduchovky na døevìné špalíky, první pomoc tøíd a tøetí kategorie byla složena z žákù 4. - 5. tøíd. Tyto dvì 
ranìnému, topografie - orientace v pøírodì, orientace na mapì.kategorie plnily rùzné úkoly s dopravní tématikou na ètyøech 

stanovištích. Po splnìní všech úkolù mìl každý možnost si 
opéct špekáèek. Nakonec byli nejlepší žáci odmìnìni diplo-
mem. Každý úèastník soutìže dostal za úèast lízátko. Touto 
cestou dìkujeme rodinì Popelkové za tento sponzorský dar.

Dále odpovídali na otázky související s ochranou pøírody 
a svou odvahu a zruènost dokazovali pøi pøekonávání potoka 
ruèkováním na lanì a hodem granátu na cíl. Za nesplnìné úkoly 
a špatnì zodpovìzené otázky byly k bežeckému èasu 
pøipisovány trestné minuty. Soutìžící plnili dané úkoly 
svìdomitì a s radostí. Všem zúèastnìným se závod líbil a teší se, 
že se podobný závod stává tradicí.

Soutìž se poøádala za úèelem vzbudit v dìtech pocit zod- Mgr. M. Mazánik a Mgr. Vl. Luzar
povìdnosti na silnici i na chodníku. Vìøíme, že se všem líbila 
a že si ji v pøíštím školním roce všichni znovu rádi zopakujeme.

Týden knihoven
Bartoòová Ivana, Davidová Zdenka

Od 2.10. do 6.10.2006 byly pro žáky naší školy v rámci 
akce „Týden knihoven“ organizovány besedy v místní Prosba o spolupráci
knihovnì. Dìti byly kromì literárních žánrù seznámeny také 

Vážení spoluobèané, díky mnohým z Vás jsme se mohli s nìkterými 
pustit do projektu „Krajina za školou.“ Jistì si pamatujete na to, d a l š í m i  
jak jsme Vás minulý školní rok prosili o zapùjèení fotografií spisovateli a 
naší obce, které byly poøízeny pøed více než 50 lety. Díky tìmto  j e j ich  d í ly,  
snímkùm jsme mohli první èást projektu uskuteènit. dále jim bylo 

pøipomenuto Druhá èást projektu se bude vìnovat našim straòanským 
øazení  knih krojùm, jeho rùzným podobám a variacím. Proto se na Vás 
v  j e d n o t l i -obracíme s prosbou o zapùjèení snímkù krojù rùzných druhù 
v ý c h  k rùzným pøíležitostem a událostem. Jedná se o kroj ženský, 
o d d ì l e n í c h  mužský, mládenecký, dívèí i dìtský. Prosíme Vás o fotky krojù 
k n i h o v n y  poøízených v minulosti i souèasnosti.
a  t a k é  Nemìjte obavy, všechny fotky Vám bìhem krátké doby 
pùjèovní øád. vrátíme. Oznaète je prosím na druhé stranì svým jménem, 
Závìr besedy pøíjmením popøípadì pøezviskem a èíslem domu. Mùžete je do 
patøil „lísteèkové soutìži“, kde si jednotlivci ovìøili svou školy posílat prostøednictvím svých dìtí èi vnukù nebo je 
pozornost pøi výkladu paní knihovnice, ale také své ètenáøské osobnì pøedat  paní uèitelce Bemerové A., Davidové Z. 
zkušenosti. Nechybìla ani prohlídka knihovny, pùjèování knih a Popelkové P.. Pokud byste ještì objevili fotografie starých 
stálými ètenáøi a zápis stávajících èlenù. Dìtem, které byly pøi objektù /budov, ulic, atd./ mùžete je poslat také.
odchodu obdarovány drobnými upomínkovými pøedmìty a Pro ty, kteøí projekci  první èásti projektu nemohli pøijít 
sladkostmi, se akce líbila.    zhlédnout chystáme další po dokonèení celého projektu.

Mgr. Vìra Zetková, Mgr. Alena ŽïárskáKolektiv pracující na projektu

Zprávièky ze školy
pokraèování z pøedchozí strany
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Vážení spoluobèané, ! Probìhla první èást rekonstrukce Zámeèku nákladem 
5,5 mil. Kè. Dotace 5 mil. Kè, 0,5 mil. Kè vlastní prostøedky.za nìkolik málo dnù pøistoupíte k volebním urnám, abyste 

s v ý m i  h l a s y  r o z h o d l y  o  t o m ,  k t e ø í  k a n d i d á t i  ! Byla provedena rekonstrukce kotelny v ZŠ Strání nákladem 
z jednotlivých stran vás budou zastupovat v Zastupitelstvu obce ve 3,7 mil. Kè, dotace 3,1 mil. Kè.
volebním období v letech 2006 - 2010.Zastupitelstvo obce zvolené ! Byla provedena výmìna kotelny v MŠ Kvìtná nákladem 
na období 2002 - 2006, Vám teï pøedkládá k zhodnocení èást své 900 tis. Kè.
práce (bylo prùbìžnì zveøejòováno ve Zpravodaji).

! Byla provedena rekonstrukce komunikací kolem kostela 
vè. žulových schodù, úpravy kolem Dvorany, nové 
parkovištì v ulici Kostelní, vè. pøeložení inženýrských sítí, ROK  2002
výsadky veøejné zelenì a nového veøejného osvìtlení nákl. Konec roku 2002 (volby 15. 11. 2002)  probìhl podle 
6,5 mil. Kè, z toho dotace - Zlínský kraj 210 tis. Kè. schváleného rozpoètu a jednotlivých zámìrù z minulého 

! Bylo vybudováno nové veøejné osvìtlení v ulici Lùèky zastupitelstva, kde kromì jiného byla dokonèena stavba DPS , 
a na èásti Sídlištì ve Kvìtné - nákl. 200 tis. Kè.pokraèovaly práce na rybníku Žabka aj. 

! Probìhla oprava místní komunikace  druhá èást ulice 
Za Dvory  - nákl. 230 tis. Kè.

ROK  2003
! Byla vybudována plocha pro zimní kluzištì v areálu 

Schválený rozpoèet:  pøíjmy: 50. 499. 000,-- Kè ZŠ - nákl. 200 tis. Kè.
                                - výdaje: 50. 499. 000,-- Kè

Pro malý zájem obèanù se nepodaøilo zahájit kompletní 
! V lednu byl slavnostnì otevøen a zahájen provoz Domu s pozemkové úpravy v katastru obce.

peèovatelskou službou. Celkem bylo vybudováno 
27 bytù pro 29 osob. Celkové náklady dosáhly èástky 

ROK 200528 mil. Kè z toho z období roku 2003 -  4 mil. Kè.
Schválený rozpoèet:  pøíjmy: 62. 880. 000,-- Kè! Byla dokonèena oprava rybníku Žabka (zahájen v roce 
                                - výdaje: 62. 880. 000,-- Kè2002) celkovým nákladem 4,2 mil. Kè. V roce 2003  

3,5 mil. Kè. (2,5 mil Kè - dotace, 1 mil Kè - vlastní 
! Byla zahájena nejvìtší investièní akce tohoto volebního prostøedky ).

období - kanalizace 6. stavba. V tomto roce bylo vybudo-
! Byla zahájena a dokonèena rekonstrukce námìstí 

váno cca 4 km stok, a odboèek pro pøípojky nákl. 
U Zámeèku vè. pøeložky nízkého napìtí a veøejného 

31 mil. Kè z toho 21,7 mil. Kè dotace, 4 mil. Kè vlastní 
osvìtlení. Celkové náklady 8,6 mil Kè z toho dotace EU  

prostøedky, ostatní dodavatelský úvìr.
SAPARD 4,4 mil. Kè. Souèástí akce bylo i vybavení 

! Byla provedena oprava místní komunikace Sv. Cyrila informaèního centra a místní knihovny.
a Metodìje nákl. 1,8 mil. Kè.

! Probìhla rekonstrukce školní kuchynì celkovým nákladem 
! V pùdním prostoru DPS byly vybudovány 3 byty 2,9 mil. Kè - dotace 2 mil. Kè, vlastní prostøedky 900 tis. Kè.

chránìného bydlení pro 7 osob vè. prodloužení výtahu nákl. 
! Dokonèen vodovod v ul. Slavkovská nákladem 800 tis. Kè, 

2,7 mil. Kè. z toho dotace 2,4 mil. Kè a 300 tis. Kè vlastní 
dotace 200 tis. Kè, vlastní prostøedky 600 tis. Kè.

prostøedky.
! Byla splacena pùjèka SFŽP ve výši 750 tis. Kè (kanalizace z 

! V areálu ZŠ vzniklo nové víceúèelové høištì s umìlým 
roku 1994 - 2001).

povrchem nákl. 1,5 mil. Kè, z toho 400 tis. Kè. dotace  -
! Dále byl zastøešen vodojem ve Štrbáni 200 tis. Kè, Zl. kraj, 1 mil. Kè vlastní prostøedky, 100 tis. Kè - ZŠ, 

vybudováno dìtské høištì u školy a v dalších èástech obce za sponzoøi a jiné granty.
480 tis. Kè, zakoupeno vozidlo Ford Tranzit pro SDH za  

! Probìhla další èást oprav Zámeèku, kde byla provedena 
400 tis. Kè, vše z fin. prostøedkù obce.

rekonstrukce kuchynì vèetnì nové nadstavby pro soc. 
Na opravu kostela byl poskytnut pøíspìvek 200 tis. Kè. zázemí. Dále byly vymìnìny nìkterá okna z dvorní èásti, 
Obec zøídila Místní hospodáøství s. r. o., které bylo souèástí nákl. 4.750 tis. Kè - z toho dotace 4 mil. Kè, 150 tis. Kè 
obecního úøadu. Zlínský kraj a 600 tis. Kè vlastní prostøedky.

! Bylo vybudováno nové opravené oplocení na severo-V obci probìhly také investièní akce jiných spoleèností, pøi 
západní stranì ZŠ a fotbalového høištì nákl. 200 tis. Kè.kterých obec spolupracovala jak s dodavateli staveb, tak 

s vlastníky majetkù. 
Spoleènost E.ON ÈR provedla rekonstrukci trafostanice 

Byla provedena rekonstrukce nízkého napìtí v ulici Uhliska u ZŠ a rekonstrukci NN v ul. Mechnáèky.
a v ulici Lesní (inv. spol. E. ON ÈR a. s.).

Probìhlo zastøešení nákupního støediska Jednota (inv. 
ROK 2006Jednota Uh. Ostroh).
Schválený rozpoèet (plnìní k 30.9.):Byla provedena regulace èásti potoka Klaneènice v úseku od 

- pøíjmy: 60.362.000,-- Kèmostu k ZŠ podél ulice Pod Novou horou v délce pøes 500 m (inv. 
- výdaje: 60.362.000,-- KèLesy ÈR).

Byla zahájena oprava Kostela Povýšení sv. Køíže (inv. 
! Byla dokonèena nejvìtší investièní akce tohoto volebního Øímskokatolická farnost Strání)

období „Kanalizace 6.stavba“. Celkem bylo vybudováno 
6256 m kanalizaèních stok, 462 m výtlaèného øádu a 1700 m 

ROK 2004 odboèek pro pøípojky. Náklady v roce 2006 dosáhly 30 mil. 
Kè. V souèasné dobì probíhá nad rámec této stavbySchválený rozpoèet:  pøíjmy: 52. 889. 000,-- Kè

                                - výdaje: 52. 889. 000,-- Kè

Zhodnocení volebního období 2002 - 2006

pokraèování na další stranì
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Závazky a dluhy, které pøechází do dalšího 
volebního obdobídodatkem ke smlouvì výstavba cca 350 m stok a odboèek 

a bude financován z prostøedkù obce v dalším roce. Dobudo-
! 8,4 mil. Kè na kanalizaci - splátka KB a.s. (forfeiting), váním této kanalizace bude naše obec z 97% odkanalizo-

z toho 3,8 mil. v roce 2007 z rozpoètu obce a 4,6 mil vána. Dokonèují se také ještì terénní úpravy po kanalizaci.
v roce 2008 z vrácené 10% pozastávky, kterou obec obdrží 

! Byla zahájena a probíhá 2. realizaèní etapa rekonstrukce 
po pøedložení ZVA ze SFŽP. Tyto splátky nejsou úroèenyZámeèku v objemu 9 mil. Kè.

! Splátka ÈMSS - dlouhodobý úvìr na dostavbu bytovek - 
! Byl dokonèen a otevøen sbìrný dvùr v areálu ÈOV 

z toho bytovka èp 156 (nad hasièskou zbrojnicí) zbývá 920 nákladem 1,2 mil. Kè. 
tis. Kè, bytovka èp 795 Kvìtná - sídlištì zbývá 

! Pøed kolaudací je projekt „Bezpeènostní opatøení 
330 tis. Kè ( úplné splacení v roce 2011)

na silnici 1/54 v obci Strání nákladem 970 tis. Kè.
! Úhrada investic z tohoto roku, které budou dokonèeny 

! Dokonèuje se další èást rozšíøení víceúèelového høištì 
v závìru roku 

v areálu ZŠ o oválnou dráhu (podklad pod tartanovou 
vrstvu) nákladem 520 tis. Kè. Po celé volební období se ZO snažilo co nejvíce finanènì 

! Byly zahájeny práce na rekonstrukci místních komunikací podporovat rozvoj a udržení kultury v obci, jako Fašankový 
Lùèky II a U sv. Jána  1.etapa, nákladem 1,7 mil. Kè. festival, Hody, Festival dechovek pod Javorinù, Silvestr a pod.

! Probíhá rekultivace bývalé skládky TDO v lokalitì Pøímá finanèní nebo materiální podpora byla vìnována 
„Jahodná“ nákladem 4,1 mil. Kè. i jednotlivým dechovým a folklórním skupinám, divadelníkùm 

! Bylo rozšíøeno vybavení IC o další poèítaèe na veøejný apod. V každém roce volebního období byl poøádán „Den obce. 
internet z programu EU „Internetizace  knihoven“ Finanèní a materiální pomoc smìøovala i do rozvoje a podpory 

sportu, zejména pro FC Strání, DTJ Kvìtná aj.v objemu 177 tis. Kè  podíl obce 20 tis. Kè.

! K tomuto pøehledu je nutné také poèítat s nemalými Vykoupení domu èp. 181 od Moravských skláren Kvìtná 
(bývalá svobodárna) za èástku 1,1 mil. Kè. Bude finanèními èástkami na provoz ZŠ a MŠ, hasièù nebo bìžné údržby 
rekonstruováno na 7 bytù. a vzhledu obce. Zejména poslední zimní údržba si vyžádala èástku 

až 700 tis. Kè.! V pøípadì pøislíbené dotace z MMR a Mze + 2 mil. Kè 
budou zahájeny opravy povodòových škod z dubna 

Vážení spoluobèané, naším cílem bylo realizovat co nejvíce letošního roku  oprava mostu a sesuvu pùdy v Dolinì, 
zámìrù k vaší spokojenosti. V tomto krátkém pøehledu èinnosti ZO oprava jímacího zaøízení na úpravnì vody a kanalizace 
ve volebním období 2002 - 2006 najdete kromì jiného i to, že jsme u nového høbitova.
se snažili co nejvíce realizovat v oblasti základní infrastruktury, 
jako je kanalizace (v naší obci se buduje již 30 let). Po dokonèeném 

Dotace, které obec Strání zatím letos obdržela vodovodu by tyto základní vìci mìly umožnit v dalších letech 
dokonèit základní infrastrukturu, zejména místní komunikace. 

! 21 mil. Kè na akci „Kanalizace 6. stavba“ - SFŽP ÈR Víme, že se tyto investice nehodnotí tak jako ty co se vidí, ale 
! 8 mil. Kè na rekonstrukci Zámeèku II etapa - Minist. kultury vìøíme, že to budoucí zástupci obce ocení.
! 1 mil Kè na stavbu sbìrného dvora - SFŽP ÈR Víme, že každý z vás bude mít na naši práci svùj názor, 

- OP Infrastruktura zejména když jsou ve vašem okolí nebo ulici již dávno tyto vìci 
! 350 tis. Kè na „Opateøní na zvýšení bezpeènosti na silnici vybudovány a radìji by se mìlo investovat napø. do cestovního 

1/54 - SFDI ÈR ruchu nebo zasnìžování lyžaøského vleku, budování bìžeckých 
drah a cyklostezek, èi rozhledny na Jelenci.! 200 tis. Kè na rozšíøení víceúèelového høištì v ZŠ

- Zastupitelstvo ZK Nìkteré z nás budete také jinak hodnotit, že jsme Vás 
! 100 tis. Kè na projekty povodòových škod - Zastupitelstvo nepøijali do pracovního pomìru na OÚ, nebo nepøidìlili byt, by� 

ZK bylo více zájemcù nebo byly jiné dùvody a nešlo vyhovìt všem. 
! 4 mil. Kè na rekultivaci skládky v Jahodné - Agentura Chceme vás ujistit, že naší snahou bylo po celou dobu 

ochrany pøírody ÈR volebního období pracovat tak, aby se nám všem v naší obci žilo 
! Pøislíbená je dotace 2 mil Kè na odstranìní povodòových co nejlépe, aby bylo realizováno co nejvíce zámìrù k naší 

škod - MMR a Mze spoleèné spokojenosti, ale z nedostatku finanèních prostøedkù 
Všechny dotace, které Obec Strání ve volebním období to nebylo zcela možné.

2002-2006 obdržela jsou úèelovì vázány a není možné je použít Touto cestou bychom vám všem chtìli podìkovat 
k jinému úèelu. za podporu a dùvìru v tomto volebním období. Dìkujeme také 

Byl splacen dodavatelský úvìr ve výši 5,6 mil. firmì VHS všem podnikùm, podnikatelùm, živnostníkùm, pracovníkùm
plus na kanalizaci z r. 2005.  ve školství, zdravotnictví, OÚ a MH s.r.o., všem kulturním 

a spoleèenským složkám a spolkùm. Dìkujeme také 
Øímskokatolické farnosti, otci Janu Hrudíkovi a pracovnicím Práce jiných subjektù
Oblastní charity Uherský Brod v DPS a chránìném bydlení 

! Byla provedena rekonstrukce vysokého a nízkého napìtí ve Strání za dobrou spoluprácí v letech 2002 - 2006.
u rybníku Žabka.

Za zastupitelstvo obce 
! Podle sdìlení Správy tokù Lesù ÈR mají být zahájeny ještì 

vypracoval Antonín Zámeèník 
v letošním roce opravy úsekù na Klaneènici 

starosta obce
a Sviòárském potoku po povodni z dubna letošního roku.

Zhodnocení volebního období 2002 - 2006 - dokoèení
pokraèování z pøedchozí strany



 

Tipy knihovny na dlouhé veèery... Týden knihoven

Do celostátní akce Týden knihoven, která je zamìøena Beletrie
na propagaci literatury se zapojily dìti z mateøských 

Steel, D Nerovný vztah a ze základních škol. Hlavní akce zaèínala v pondìlí 2. øíjna, kdy 
Lacombe, D Paní z Mallaigu probìhlo v místní knihovnì velké øíjnové ètení. 
Roberts, N Modrá jiøina Celý týden probìhly informativní besedy jak pro dìti 

pøedškolního vìku, tak i pro starší školáky. Také nechybìlo èteníClark, M Noèní pláè
pohádek Javoøická, V Bratøíèek
a  ø a d a  

Javoøická, V Nezlomená literárníc
Frýbort, P Agentura h soutìží, 
Cleave, Ch Žár za které 

dìti byly 
odmìnì-Nauèná literatura
ny slad-

Holeèková, M Živá voda Luhaèovicka k o s t m i  
Marek, I Olomoucký kraj a  z á l o -

ž k a m i .  Valušková, M Olomouc
B ì h e m  
c e l é h o  

Pro dìti týdne se 
Lombar Kniha plná her s Lenkou m o h l i  

Kùò a jeho chlapec ètenáøi do Lewis, C.S
k n i -Bøezinová, I Žofinka Ofinka
h o v n y  Havel, J Ježek v kalhotách
z a r e g i -
s t r o v a t  
zdarma, a 
t a k é  
probìhla 
amnestie 
poplatkù.

Jsem ráda, že naši knihovnu navštívil tak velký poèet 
ètenáøù.

Marcela Schönbaumová
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Z knihovny a infocentra... 

Infocentrum Strání-Kvìtná 

poøádá

2. LUCERNIÈKOVÝ PRÙVOD

USPÁVÁNÍ BROUÈKÙ 
A BERUŠEK

který probìhne v pátek 3. 11. 2006

SRAZ

pro dìti ze Strání v 16 hod 
na Námìstí U Zámeèku
 pro dìti ze Kvìtné v 16 hod 
u Moravských skláren Kvìtná

V cíli na vás èeká soutìž o nejhezèí lucernièku 
a rádi uvítáme co nejvíce tykadélek, brouèkù 

a berušek v pøevlecích. Každý úèastník dostane 
sladkou i papírovou odmìnu. 

Rodièe i prarodièe jsou také srdeènì zváni.

 

ANGLIÈTINA pro DÌTI 
od 1 do 14 let

podle metody Helen Doron
www.helendoron.com

OBJEDNEJTE SE 
NA UKÁZKOVOU HODINU ZDARMA!

tel. 775 361 931
Strání

INZERÁT

Hledáme pracovníka do nové provozovny 
SPORT - BAR Strání a Bánov. 

Informace na telefonu 572 540 253.

INZERÁT

Hledám garáž pro auto na zimní období. 
Mùže být i návratí apod.

Tel. 731 598 050.
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pokraèování na další stranì

Plníme, co jsme slíbili - rekapitulace minulého
volebního období z pohledu KDU-ÈSL

Zámeèek s ubytovacími kapacitami pomùže pøilákat do obce Vážení spoluobèané,
více turistù a poskytne dùstojné prostory na spoleèenské právì konèí jedno volební období a naše obec se chystá 
a kulturní akce obecního i soukromého charakteru. na další komunální volby, ve kterých si zvolíme nové 

Díky ministru životního prostøedí Liborovi Ambrozkovi zastupitelstvo. Ve Vašich poštovních schránkách se objevily 
získala obec historicky nejvyšší dotaci témìø 50 milionù Kè nebo brzy objeví letáky politických stran plné slibù a plánù, jak 
na dobudování kanalizace. Ministerstvo životního prostøedí dále spravovat a zvelebovat naši obec. Také KDU-ÈSL Vám 
bìžnì udìluje na úspìšné projekty èástky do 40% nákladù. pøedstaví své kandidáty a nabídne program pro volební období 
Ministr mùže tuto dotaci zvýšit maximálnì na 80%. Libor 2006 - 2010. Považujeme ale za férové a korektní Vám obèanùm 
Amrozek právì tuto výjimku, která znamenala navýšení o cca a volièùm pøedložit rekapitulaci právì konèícího volebního 
25 milionù, naší obci udìlil. Bez kanalizace by byl další rozvoj období. 
obce velmi problematický. Po dokonèení kanalizace mùžeme V roce 2002 byli do 
koneènì dobudovat místní komunikace napøíklad na Nové hoøe obecního zastupitelstva za 
nebo v Dolinì a ukonèit tak dlouhé èekání tìch, kteøí musí KDU- ÈSL zvoleni ètyøi 
chodit po zablácených cestách.z a s t u p i t e l é  -  P a v e l  

Díky ministrovi Ambrozkovi jsme také získali dotaci M i m o c h o d e k  
ve výši 1 milion Kè na sbìrný dvùr ve Kvìtné. Další dotaci (mís tos taros ta  obce) ,  
tentokrát ve výši 350 tisíc Kè se nám podaøilo získat Vítìzslava Kubíèková 
z ministerstva dopravy  také díky Davidovi Èermákovi, který (èlenka obecní rady), 
pùsobil ve funkci poradce ministra Šimonovského. Tato èástka Ondøej Benešík a David 
byla investována do zvýšení bezpeènosti na hlavní silnici Èermák. V prùbìhu celého 
v lokalitách vjezd do obce, okolí základní školy, sklárenvolebního období jsme se 
 a sídlištì ve Kvìtné. snažili aktivnì ovlivòovat 

dìní v naší obci a pøispívat K dalším pøíkladùm podpory naší obce patøí granty 
k jejímu rozvoji. Naši a dary,  které se podaøilo získat z kraje. Jedná se napøíklad o 400 
zastupitelé, èlenové KDU- tisíc Kè na výstavbu sportovního areálu u základní školy, 
ÈSL a kandidáti byli a jsou pravidelnou podporu fašankového festivalu, dìtského dne Výlet 
aktivní v nejrùznìjších do pohádky, lyžaøského závodu „Straòanská stopa“, festivalu 
spolcích, hudebních a dechových hudeb „Pod 
kulturních tìlesech nebo složkách obce (Divadelní soubor K. Javorinù“ a dalších, 
Hogra - Stanislav Popelka, Jan Jankových, FS Javorina - Marie o které se zasloužili  
Veselá a Michal Reòák, DH Straòanka - Petr Houš�, pìvecký i  l idoveètí  zástupci  
sbor SEN - Stanislav Popelka, Jan Jankových a Petr Houš�, FC v  Z a s t u p i t e l s t v u  
Strání - Pavel Mimochodek, spolek ŠLECHTA - Josef Zlínského kraje. 
Zámeèník, Èeský èervený køíž - Vítìzslava Kubíèková, atd.). Nezapomnìli jsme 
Jejich èinnost zásadním zpùsobem pøispívá ke kulturnímu a ani na svùj slib pøímé 
spoleèenskému rozvoji obce a pozitivnì formuje mladou podpory rodin. Podaøilo 
generaci. Tyto aktivity se ovšem neobejdou bez finanèní se nám prosadit obecní 
podpory, kterou jsme èasto úspìšnì hledali i mimo obecní pøíspìvek 1 000 Kè na 
rozpoèet. I díky našim èlenùm se daøí získávat dotace a granty každé narozené dítì. 
na kulturní a sportovní èinnost a akce v naší obci napøíklad z Víme, že se jedná o spíše 
rozpoètu Zlínského kraje nebo dobroèinných nadací. symbolickou èástku, ale 

Témìø každé významné sportovní èi kulturní akce se domníváme se, že i obec 
pravidelnì zúèastòují vrcholní pøedstavitelé KDU-ÈSL by tímto zpùsobem mìla 
z celostátní i krajské úrovnì. Za poslední ètyøi roky se mnozí vy jád ø i t  podporu  a  
z Vás ve Strání setkali s ministry Cyrilem Svobodou, Liborem p o d ì k o v á n í  s v ý m  
Ambrozkem nebo Milanem Šimonovským, poslanci Ludvíkem rodinám. Výše obecního rozpoètu je totiž závislá na poètu 
Hovorkou, Miroslavem Kalouskem a Michaelou Šojdrovou, obyvatel a dotace na mateøskou a základní školu jsou 
senátory Josefem Vaculíkem a Jiøím Stodùlkou, prvním kalkulovány podle poètu žákù. Platí tedy, že èím více dìtí v obci 
krajským hejtmanem Františkem Slavíkem, nebo statutárním máme, tím více penìz si mùžeme „ukrojit“ z veøejných 
námìstkem hejtmana Vojtìchem Jurèíkem. Jejich èasté rozpoètù.         
návštìvy u nás jsou jasným dùkazem jejich zájmu o naši obec. Vážení obèané, ve své rekapitulaci jsme se zamìøili 

Nejdùležitìjší ale je, že všichni tito politici nám na akce, na kterých mìla KDU-ÈSL významný nebo zásadní 
zásadním zpùsobem pomohli získat jedny z nejvìtších dotací podíl. Mnoho našich pøíznivcù nám èasto vytýkalo, že „tlaèíme 
na investièní akce v obci. Jedná se o 2 mil. Kè na opravu káru“ nìkomu jinému, a že naše úspìchy vìtšina lidí stejnì 
a modernizaci jídelny v základní škole a 17 milionù Kè nepøipíše nám. Našim kandidátùm ale záleží na rozvoji naší 
na rekonstrukci Zámeèku. Tato dotace byla postupnì obce a jsme pøesvìdèeni o tom, že je povinností každého pøispìt 
poskytnuta ve tøech letech a zasadili se o ni tehdejší pøedseda v rámci svých možností k rozvoji prostøedí, ve kterém žijeme.    
rozpoètového výboru snìmovny Miroslav Kalousek a poslanec 
Ludvík Hovorka. Jsme pøesvìdèeni o tom, že zrekonstruovaný 

Pavel Mimochodek

Ondøej Benešík
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pokraèování z pøedchozí strany obce. V letech 2007-2013 bude mít Èeská republika možnost 
èerpat až 100 miliard Kè roènì z fondù Evropské unie. Udìláme Vždy jsme se snažili a budeme se i nadále snažit využívat 
vše proto, aby i naše obec získala z tìchto zdrojù maximální svých osobních kontaktù na nejvyšších úrovních na získávání 
množství finanèních prostøedkù.    dotací pro rozvoj celé obce.Pùsobení na obci ovšem obnáší též 

Závìrem Vám chceme podìkovat za dùvìru a spolupráci øešen í  každodenních  
v uplynulém volebním období, požádat o pochopení v pøípa-problémù a množství 
dech, kdy jsme Vám neumìli vyhovìt a ubezpeèit Vás, že mravenèí práce, která není 
i nadále budeme poctivì pracovat pro rozvoj naší krásné obce. vidìt a èasto je velmi 

nevdìèná. Jsme si vìdomi Rádi bychom také podìkovali všem, kteøí obìtavì a èasto 
toho, že je pøed námi ještì bez jakýchkoliv nárokù pracují na zlepšení životních podmínek 
spousta práce. Jedním z v obci. A� už jsou to èlenové obecní rady, zastupitelstva komisí 
úkolù pro další období a výborù, vedoucí a èlenové rùzných spolkù, klubù a složek, 
bude výstavba námìstí ve pedagogové a vedoucí zájmových kroužkù na ZŠ a MŠ, lidé, 
Kvìtné pøed sklárnami.  kteøí peèují o náš kostel nebo se starají o veøejná prostranství 
Dále se chceme více v okolí svých domovù, apod. Všem patøí náš dík a uznání
zamìø i t  na  podporu  Také chceme podìkovat našemu duchovnímu správci 
podnikání v obci a tvorbu P. Janu Hrudíkovi nejen za obrovský kus práce, který odvádí pøi 
pracovních míst, bytovou opravì kostela, ale také za jeho vzdìlávací a výchovnou èinnost. 
v ý s t a v b u  ( b ý v a l á  

V obecních volbách 20. a 21. øíjna Vám pøejeme š�astnou svobodárna v Oøechové) a 
ruku pøi výbìru nových zastupitelù!  p o d p o r u  v ý s t a v b y  

rodinných domù (pøíprava 
parcel na Nové hoøe). Nebudeme zapomínat ani na rozvoj Pavel Mimochodek     Ondøej Benešík 

Místostarosta obce                  Èlen obecního a krajského kultury a sportu a hlavnì na podporu mateøských škol a základní 
zastupitelstvaškoly. Kromì materiálního zázemí chceme spoleènì s vedeními 

                                                Pøedseda MO KDU-ÈSLškol hledat cesty, jak podporovat zkvalitòování a obohacování 
Strání - Kvìtnávýuky. Budeme i nadále hledat finanèní zdroje mimo rozpoèet 

Vítìzlava Kubíèková

Plníme, co jsme slíbili - rekapitulace minulého
volebního období z pohledu KDU-ÈSL

Nabídka lyžování ve FRANCII

Již po nìkolikáté jedou lyžaøi ze Strání  Kvìtné za atraktivním lyžováním! Nechcete jet s námi?

Tignes-Val d´Isere 1550  3450 m.n.m.

Støedisko Tignes leží v nadmoøské výšce 2100 m.n.m. a  patøí mezi nejhezèí støediska svìta… V této nadmoøské  je 
zajištìno ubytování v Tignes Le Lac  La Lavachet v residenci Home Club v 4 lùžkových studiích. Na vyžádání je 
možno zajistit i 2 a 6 lùžkové pokoje. Ne nadarmo se zde konaly olympijské hry. Zdejší lyžaøský ledovec „Grande 
Motte“ je jeden z nejkvalitnìjších z celé Evropy a díky své nadmoøské výšce 3450 m umožòuje ve støedisku velmi 
dobré snìhové podmínky. Støedisko je propojeno lyžaøskými vleky se svìtoznámým støediskem Val d´Isere a tvoøí 
lyžaøský ráj „Espace Killy“. Lyžaøské možnosti pro celou oblast „Espace Killy“: 300 km sjezdových tratí a to 
20 zelených, 59 modrých, 36 èervených, 14 èerných. Celkem 97 lanovek: 2 podzemní lanovky, 8 kabin, 
48 sedaèkových vlekù a 39 šleprù.

Termín: 10. 3.  17. 3. 2007

Velikost Poèet osob Cena v Kè
Studio 4 4 osoby 5500,-

3 osoby 7400,-
2 osoby 8250,-

Cena obsahuje: 7x ubytování v 4 lùžkovém studiu, služby delegáta, pobytovou taxu.
Informativní cena cenovì výhodné permanentky pro toto období:
6 dní (ne - pá) - Espace Killy: dospìlí: 4100,-

Informativní cena dopravy je 2200,- Kè/osoba

Informace na tel: 603 239 137,  604 314 698 

INZERCE
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k tanci Podšable užívat obecnìji a staly se i kostýmem  Skuteènosti, že ve Strání již  domy stárka a mládka 
folklorního souboru.z hodové obchùzky vypadly v tomto pøíspìvku pominu, by� je 

to rarita  nikde jinde se nevyskytující. Ale budiž, jde-li 
o ekonomické hledisko, pøipus�me ji.

S èímž ovšem 
nelze souhlasit je kroj, 
v nìmž tento rok došlo 
k prohøeškùm pøímo 
základním. Pøitom ani 
t a k  n e m á m  
pøipomínku ke kroji 
ženskému, kde jsme o 
le tošn ích  hodech  
vidìli dvì krojové 
v r s t v y :  l )  è e r n á  
vyšívaná fìrtùška, 
zadní žlutý fìrtoch, 
rubáè pøesahující  
suknì, vysoké boty 2) Kostým pro jevištì, èi  s pøimhouøením oka  pro chvilky 
è e r n ý  f ì r t o c h ,  taneèní, ale nemùže být krojem obøadním, hodovým. Tam se by 
kabátek, støevíce. se dal nanejvýš snést bílý hunìný lajbl  kabát a ten by se mìl 
Existenci tìchto dvou správnì nosit na krojové vestì. 
vrstev lze vcelku Èili - hodové obleèení mládencù pøi letošních hodech 
pøijat nebo� ještì v sestávající z bílých nohavic a pouze košile jednoduchého støihu 
padesátých letech je vyložený paskvil, správné obleèení mìlo být - vysoké boty, 
minulého století se vedle sebe vyskytovaly. Dalo by se ale modré nohavice, košile, vesta a na ní pøípadnì obleèený bílý 
postesknout, že již zcela vymizelo nošení èervených tureckých kabátek.
šátkù, bez kterých by v minulosti dìvèata do kostela nevkroèila Svému hodovému obleèení vesnice slovácké vesnice 
a že prostovlasá do nìho ani pøipuštìna nebyla. kolem Strání vìnují peèlivou pozornost a úzkostlivì dbají na 

Co však zcela nelze akceptovat je letošní kroj èásti jeho správné užívání, lze si jen pøást, aby tomu v budoucnosti 
chlapcù, kteøí byli obleèeni v bílých nohavicích a košilích bylo stejnì i ve Strání, nebo� ledabylostí se dá odkaz pøedkù 
jednoduchého støihu. Chtìl bych na tomto místì zdùraznit  není snadno zatratit. 
pamìtníka, že by se tyto nohavice od osmdesátých let 19. století 

 Poznámka: - svùj pøíspìvek dokládám i archivními do kostela èi k jiným obøadním pøíležitostem nosily 
fotografiemi -  foto fašanèárù (kde nejsou bílé nohavice, nýbrž a nenajdeme je ani nikde ve fotografickém archivu. Bílé 
pouze bílé kabátky je z dvacátých let minulého století, foto nohavice se ve Strání „zrekonstruovaly“ pouze k natáèení 
svatebèanù s koláèem je z pøelomu 19 a 20. století, na foto fašanku v roce 1949, aby filmaøi na èernobílém materiálu 
svobodných dìvèat vidíme užívání tureckých šátkù.odlišili skupinu fašanèárù starých a mladých. Posléze se zaèaly 

Pavel Popelka, øeditel Muzea J.A.Komenského v Uh. Brodì

Byly hody v poøádku?
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V poslední dobì èasto slýcháme o penìzích, které nám budou nesrovnatelnì vìtší. Po dobu sedmi let budeme mít k 
Evropská unie poskytuje jako svému ekonomicky slabšímu dispozici asi 100 miliard korun na každý rok. Bude záležet jen 
èlenovi. Politici používají termíny jako strukturální fondy, na nás, kolik si z této èástky „ukrojíme“. Žadatelem mùže 
kohezní fond, absorpèní kapacita, atd. Myslím si, že bìžný samozøejmì být i obec, místní podnikatelé a rùzné spolky, 
obèan, který má svých starostí dost, se v této diskusi jen tìžko kterým se tímto otvírá jedineèná možnost pro získání nemalých 
orientuje a možná ji považuje za úplnì zbyteènou, protože on dotací na svùj rozvoj. Peníze bude možné získávat 
nikdy žádné „evropské peníze“ nevidìl. Pravdou je, že Èeská z Regionálního operaèního programu, který spravuje kraj, i z 
republika už nìkolik let èerpá desítky miliard na nejrùznìjší nìkolika tématicky zamìøených programù,  které budou mít na 
projekty. Na druhé stranì je také pravda, že neèerpáme zdaleka starosti nìkterá ministerstva. Jako pøíhranièní obec se budeme 
tolik, na kolik máme nárok. Problém spoèívá v tom, že peníze moci zapojit do speciálních programù na podporu pøeshranièní 
z EU musí být použity na pøísnì stanovené úèely tak, aby se spolupráce. Další možnosti se rýsují pøímo v Bruselu, protože 
zabránilo jejich zneužívání a „projídání“. Obecnì platí, že tyto nìkteré granty vypisuje pøímo Evropská komise. Zlínský kraj za 
dotace a granty se investují do projektù, které pøináší další tímto úèelem zøídil své zastoupení pøi EU, která má mimo jiné 
rozvoj. Jedná se napøíklad o budování dopravní infrastruktury, za úkol pomáhat rùzným subjektùm v kraji, aby této možnosti 
podporu podnikání, znalostní ekonomiku nebo rozvoje lidských mohli využívat. Získávat peníze z Unie je nároèná práce a èasto 
zdrojù. Èeská republika si zejména díky svým vlastním trvá pomìrnì dlouho, než je pøíslušný projekt schválen. My se 
byrokratickým pøekážkám komplikuje èerpání tìchto penìz ale nesmíme nechat odradit a udìlat vše proto, aby i naše obec 
a tím se pøipravuje o znaènou èást nabízené pomoci. Jinými v maximální míøe využila této jedineèné pøíležitosti a získal 
slovy z rozpoètu EU nebereme tolik, na kolik máme nárok.  Od z unijního rozpoètu maximum na svùj rozvoj. 
roku 2007 však budou platit nová pravidla a objemy prostøedkù Ondøej Benešík

Peníze z Evropské unie

Mladí fotbaloví talenti 
Ve Strání nám vyrùstají fotbaloví talenti Lukáš Toman a 

Pavel Tomanec, kteøí byli vybráni do fotbalové reprezentace 
mladších žákù za okresní fotbalový svaz v Uh.Hradišti.

Zatím odehráli tøi zápasy: První zápas byl výbìrový, 
který se uskuteènil v Uh.Brodì, dále ve Vsetínì, a v Kromìøíži.

Pøejeme jim v dalších utkáních hodnì sportovního zdaru.

Loòské straòanské hody byly poprvé pojaty novým 
zpùsobem. Mám na mysli zejména skuteènost, že stárek 
s mládkem nevycházeli ze svých domù, ale ze Dvorany 
a z domu na „štrbákovci“.

Mùžeme si o této novotì myslet cokoliv, ale myslím si,
 že tato novinka mùže stát zaèátkem nové tradice.

Byl jsem z loòské hodové atmosféry tak nadšený, že jsem 
neprozøetelnì veøejnì slíbil, že za rok bych se role stárka klidnì 
ujal. Rok s rokem se sešel a organizátoøi letošních straòanských 
hodù si na mùj slib vzpomnìli a proto se na mì také obrátili, 
abych se stal pro tento rok straòanským stárkem.

Byl jsem rád, že se mládkem, a tím také mým nejbližším 
pomocníkem, stal Vašek Haloda, se kterým jsme si velmi 
rozumìli.

Chci za nás oba podìkovat zejména našim rodièùm za 
jejich vsøícnost a pomoc. Bez jejich podpory, a� už morální èi 
materiální, bychom se této role ujat opravdu nemohli. A jaké by 
to byly hody bez chasy? Vždy� tu pestrost a veselí dodává 
hodùm právì chasa. Všem patøí náš veliký dík i za pomoc 
s pøípravou na hody. Velkou oporou v pøípravì i bìhem samot-
ného prùbìhu hodù nám byla ta èást chasy, kterou tvoøili èleno-
vé FS Javorina. Podìkování patøí i celé øadì lidí, kteøí se rovnìž 
podíleli na zdárném prùbìhu. Vzpomeòme alespoò vedení obce, 
SPOKOS, DH Javorinku, Žajglovku, a CM Strýci. Naše 
podìkování patøí i panu Vintrovi za nezištné zapùjèení vozu. 

Víme, že velkým pøíznivcem straòanských tradic je náš 
duchovní správce P. Jan Hrudík. Proto velký dík patøí i jemu za 
jeho vstøícnost a podporu. 

Velmi bych si pøál, aby se tradice straòanských hodù dále 
aktivnì rozvíjela. Je to naše dìdictví a bohatství zároveò, proto 
si ho važme a chraòme!

I náš zámìr ukázat se i v jiných krojích, než jsme byli 
doposud na hodech zvyklí, nech� je chápán jako snaha pøinést 
nìco nového a zajímavého.

Vìøím, že jsme ve Strání velmi dùstojnì a slavnostnì 
oslavili svátek Povýšení sv. Køíže. Vyjadøuji své pøání, že tomu 
tak bude i v pøíštích letech.

Michal Reòák

Stárek dìkuje

***
Své pøíspìvky do Zpravodaje mùžete zasílat

elektronickou poštou na adresu
zpravodaj@strani.cz
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pokraèování na další stranì

! prosadíme okamžité øešení s údržbou školní budovyRozvoj obce
! navrhneme systém rozvoje areálù MŠ a ZŠ! Podpoøíme vizi naší obce, jako svébytného místa 

zasadíme se o øešení problému s nedostatkem míst s vlastním bohatým kulturním a spoleèenským životem !

v mateøských školkách! Odpovìdnou prací zásadním zpùsobem navýšíme šance 
podpoøíme dìti z rodin s nižšími pøíjmy pøi obce pøi èerpání dotací !

mimoškolních aktivitách! Podpoøíme obèanské aktivity tak, aby naši obèané mìli 
vìtší možnosti ovlivòovat chod obce po celé funkèní 

Jak? napøíklad:období
! projednané požadavky od MŠ a ZŠ zakomponujeme 

! Zapojíme naší obec do procesu komunitního plánování
do Strategického rozvojového plánu obce pro roky 
2007-2013Jak? napøíklad:

! zavedeme systém pøíspìvkù na kroužky a volnoèasové ! pøipravíme Strategický rozvojový plán obce pro roky 
aktivity pro nízkopøíjmové rodiny 2007-2013, který je podmínkou pro pøidìlování vìtšiny 

dotací
Kultura a sport! ve spolupráci s obèanskými sdruženími pøipravíme 

komunitní plán naší obce ! Prosadíme navýšení rozpoètu pro tìlovýchovné jednoty 
a knihovny ! reakce a názory obèanù získané na veøejných jednáních 

zastupitelstva neprodlenì promítneme do konkrétní ! Zvýrazníme podporu hudebních akcí v obci zejména ve 
èinnosti obce vazbì na místní amatérské hudebníky 

! Zamìøíme se na zkvalitnìní prostor pro poøádání 
Otevøená obec sportovních a kulturních akcí 

Poskytneme metodickou podporu místním obèanským Uzavírané smlouvy budou zveøejòovány !!

sdružením pøi získávání dotací na obnovu, opravu ! Na dùležitém rozhodování budeme spolupracovat 
tìlovýchovných zaøízení a kulturních památek, které s odborníky 
nejsou ve vlastnictví obce! Zadávání výbìr.  øízení bude podléhat veøejné kontrole

! Zamìøíme se na zkvalitnìní informací o práci radnice Jak? napøíklad:

! navrhneme vybudování víceúèelového sportovního a Jak? napøíklad:
kulturního areálu 

! stanovíme procesy pod kontrolou veøejnosti pro 
! pomocí programu „leader (souèást EAFRD)“ pøipravíme vyhlašování výbìrových øízení 

rekonstrukci  a obnovu drobných památek v katastru 
! pomocí obecního  zpravodaje budeme více informovat o 

obce køížky, kaplièky, kostel) a podpoøíme zøízení dìní v obci
výstavních prostor, popø. muzea v obci

Financování obce
Bezpeèná obec

! Zasadíme se o získání dalších dotací pro naši obec a 
! Zamìøíme se na omezení a prevenci sociálnì ostatní spolupracující subjekty

patologických jevù (dále jen „prevence SPJ“)
! Prosadíme dùkladnou veøejnou kontrolu nákladù, kvality 

! Budeme výraznì podporovat zájmové vzdìlávání dìtí a termínù pøedání prací realizovaných soukromými 
a mládežefirmami 

! Zahájíme spolupráci s neziskovými organizacemi 
! Zamìøíme se na transparentní nakládání se svìøenými 

v oblasti prevence SPJ prostøedky
! Zpøísníme kontrolu dodržování zákona na ochranu pøed 

! Zajistíme proporcionální tok dotací, pro celou obec
alkoholismem  a jinými toxikomaniemi 

Jak? napøíklad: ! Zlepšíme informovanosti obèanù pøi vyhledávání 
pomoci v pøípadech domácího násilí a týrání dìtí ! využijeme profesionální agenturu pro zprostøedkování 
Zkoordinujeme spolupráci mezi obcí a místním oddìlení dotací, kterou zajistí na základì výbìrového øízení !

policie ÈR. centrálnì ÈSSD a tím ušetøíme (množstevní slevy, 
„kopírování“ projektù, vzájemná inspirace, spoleèný ! Podpoøíme vlastní zákonné iniciativy obèanù v jejich 
lobbing atd.) snaze ochránit majetek 

! vytvoøíme pravidla a zajistíme jasné, kontrolovatelné 
Jak? napøíklad:organizování výbìru veøejných zakázek

! budeme aktivnì vyhledávat grantové programy ! vytvoøíme klíè na zpùsob dotování jednotlivých èástí 
vyhlašované v ÈR a EU v oblasti prevence SPJobce dle poètu obyvatel v daných èástech obce

! pøipravíme komunitní plán pro oblast SPJ

! podpoøíme informovanost dìtí a ostatních ohrožených Školství
skupin o fungování národních organizací (napø. Bílý kruh

! výraznìji se zamìøíme na získávání dotací na údržbu MŠ, 
ZŠ 

Program MO ÈSSD Strání - Kvìtná pro komunální volby 2006                           
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Doprava
! Vytvoøíme zásady dopravní politiky obce

! bezpeèní ,  Fond ohrožených dìt í ) ,  zø ídíme 
! Pøizpùsobíme èetnost a provázanost spojù vlakové bezpeènostního koordinátora pøi obecním úøadu 

a autobusové dopravy navážeme spolupráci s provozovatelem pultu centrální 
! Zasadíme se o vyøešení pøestupního terminálu vlak/bus ochrany a dojednáme výhodnìjší podmínky pro pøipojení 

a jednotného informaèního systémuobèanù a firem

! napomùžeme vzniku odzkoušené a úèinné formy Jak? napøíklad:
ochrany zdraví a majetku obèanù pomocí tzv. 

! pøispìjeme ke zlepšení dopravní situace a dopravní Neighbourhood watch  sousedského sledování možných 
infrastruktury obce  získáním finanèních prostøedkù pro ohrožení a okamžité vzájemné informovanosti
opravy silnic II. a III. tøídy, zejména prostøednictvím 

! Budeme postupnì dávat nedoøešené vztahy obec- obèan Operaèního programu doprava a Regionálního 
do souèasných zákonných mantinelù operaèního programu

Životní prostøedí Vzhled obce
! Budeme se zasazovat o vylepšení životních podmínek 

! Zajistíme úpravu obecního mobiliáøe ( zastávky, lavièky, 
obyvatel v sousedství provozu místních podnikù odpadkové koše, zábradlí, plakátovací plochy,..) 

! Zamìøíme se na péèi o veøejnou zeleò a rozšíøení parkové 
! Prosadíme jednotnou úpravu povrchù chodníkù, 

úpravy v oblasti pøed Moravskými Sklárnami vozovek a osvìtlení 
! Prosadíme vydání vyhlášky obce umožòující úèinnou 

! Urychlíme rekonstrukci ulic
vymahatelnost èistoty a poøádku vèetnì „èerného“ pálení 
odpadu Jak? napøíklad:

! Dokonèíme chodník od statku k ZŠ Jak? napøíklad:
! Zpevníme pøístupy ke všem obydlím, tak aby mìly 

! využijeme nezamìstnané, jejichž práce je hrazená plnì 
zpevnìný povrch odolávající vodní erozistátem, na zajištìní údržby veøejného prostranství

! pro podporu chovu koní budeme prosazovat vytvoøení 
Propagace obcesítì hypostezek a cyklostezek, jejich financování 
! Investorùm poskytneme základní informace nutné pro zajistíme z fondù EU zajistíme vytvoøení regionálního 

investièní rozhodování na internetových stránkách obcekra-jinného plánu, který bude øešit napøíklad rozvoj 
územních systémù ekologické stability, provedení ! Zviditelníme obec pøedstavitelùm státu, kraje 
pozemkových úprav nebo rozšíøení místních rybníkù a významných neziskových organizací 
a vodoteèí ! Zaj is t íme vybudování  informaèních  tabul í  

! nìkterá opatøení promítneme do územního plánu (ÚSES) se zajímavostmi regionu
jiná budeme realizovat pomocí evropských (EAFRD) ! Zpopularizujeme turistické cíle v obci a blízkém okolí 
a èeských (Fond protipovodòových opatøení s využitím 

Jak? napøíklad:prostøedkù Evropské banky) dotaèních titulù
! zavedeme pravidelné informování v krajských médiích ! objekty ve vlastnictví obce necháme na základì 

a internetu o dìní v regionu obceenerget ického audi tu  vybavi t  regulaèními ,  
rekuperaèními jednotkami, úspornými spotøebièi, ! pøipravíme propagaèní brožuru o obci a okolí
popøípadì zajistíme jejich zateplení; umožníme ! rozšíøíme pùsobnost obecního informaèního centra, 
i zapojení firem a obèanù obce do tohoto projektu popø. vybudujeme informaèní kiosek

! zadáme provìøení ekonomické vhodnosti vybudování 
bioplynové stanice využívající kalový plyn z obecní Podpora turistického ruchu 
ÈOV, popø. zemìdìlský bioplyn. (Alternativnì: zadáme 

! Zlepšíme životní úroveò obèanù v obci zatraktivnìním 
provìøení ekonomické vhodnosti vybudování 

a rozšíøením nabídky pro volnoèasové aktivity jak 
kogeneraèní jednotky pro výrobu tepla a elektøiny 

obèanù tak návštìvníkùm obce
z biomasy)          

! Reklama turistiky v mediích
! ohodnotíme potenciál støech obecních nemovitostí 

k instalaci fotovoltaických èlánkù, sluneèních kolektorù Jak? napøíklad:
èi tepelných výmìníkù; i zde bude úèast místních obèanù 

! podpoøíme rozvoj a obnovu turistických stezek
i firem možná; fin. zdroje získáme z Operaèního 

! zøídíme hypostezku, cyklostezku, bìžeckou stopu
programu ŽP a Prùmysl a podnikání a dále z dotací ÈEA a 

! pomùžeme nno LOK - Kvìtná k realizaci umìlého SFŽP
zasnìžování popøípadì rozšíøení lyžaøského vleku

! zasadíme se o zaøazení naší obce do Národní sítì 
! provedeme rekonstrukci koupalištìzdravých obcí, èímž zvýšíme naše možnosti na získání 
! propagace mikroregionu Strání-Kvìtná, jako novì dotací z grantù a fondù EU; zdravé obce realizují Agendy 

vznikajícího turistického centra Bílých Karpat21, které jsou souèástí Evropské kampanì udržitelných 
mìst a obcí (Aalborgská charta) D. Sedlecký
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Podìkování
Pozùstalá rodina Tinková a Baladová dìkuje všem, 

kteøí doprovodili paní Alenu Baladovou na její 

poslední cestì. Rovnìž dìkuje všem za kvìtinové 

dary. Zvláštní podìkování patøí muzikantùm, 

roèníku 1971, Mudr. Konèitíkové, 

MUDr. Tomeèkovi a duchovnímu 

otci P. Janu Hrudíkovi za slova útìchy. 

Podìkování
Rodina Popelková dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s paní Magdalenou Popelkovou 
a doprovodili ji na její poslední cestì. 

Dìkujeme všem za kvìtinové dary a projevy 
soustrasti. Zvláštní podìkování patøí muzikantùm, 

duchovnímu otci P. Janu Hrudíkovi, 
MUDr. Alžbìtì Konèitíkové a zdravotní 

sestøièce paní Marii Bruštíkové. 

Vydavatel: OÚ Strání * Redakèní rada: Bc. Antonín Bruštík, Mgr. Radek Bruštík, Bc. Ondøej Benešík, Barbora Kubíèková, Mgr. Ivana Bartoòová, 
Michaela Janovská, Marcela Schönbaumová * Redakce si vyhrazuje právo pøíspìvky zkrátit, pøípadnì stylisticky a jazykovì upravit *  Za vìcnou správnost odpovídá 
autor * Nevyžádané pøíspìvky se nevracejí * Uzávìrka pøíštího èísla: 15. listopadu 2006

Zpravodaj
obce Strání

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

sportovní soupravy, sportovní obuv...

TCV TENIS CENTRUM VINTR
Prodejna znaèkového sportovního zboží

Sídlo provozovny: areál tenisových kurtù ve Kvìtné Prodejní doba: po-pá 15-19 hod.
Kontakt: Ing. Václav Vintr, tel: 604 961 584  So, Ne  9-12 hod.

 (mimo uvedenou dobu 
po telefonické dohodì )

www.strani.cz/teniscentrumvintr

POZOR

TEXTIL U ZÁMEÈKU
Znaèkové sportovní zboží nyní mùžete koupit i v prodejnì

Každý správní orgán zøizuje úøední desku, která musí 
být nepøetržitì veøejnì pøístupná. Pro orgány územního 
samosprávného celku se zøizuje jedna úøední deska. Obsah 
úøední desky se zveøejòuje i elektronicky (Zákon è. 500/2004 
Sb.).

Na úøední desku se musí zveøejnit  dokumenty, které 
jsou urèeny na vyvìšení. Jedná se o veøejné vyhlášky, 
dražební vyhlášky apod. .Vyvìšení tìchto dokumentù 
zajiš�ují orgány obce dle §19 zákona è. 337/1992 Sb. Veøejná 
vyhláška musí být vyvìšena po dobu patnácti dnù 
zpùsobem v místì obvyklým a orgány obce jsou povinny 
dobu jejího vyvìšení správci danì potvrdit a zaslat zpìt. 

Pokud se jedná o dražební vyhlášky ty je  možné svìsit 
z úøední desky i døíve než probìhne veøejná dražba. Jedná se 
o pøípady, kdy dlužná èástka je uhrazena a soud odkud 
dražební usnesení pøišlo, oznámí , že vyhláška se mùže 
z úøední desky sundat.

Dokumenty, které se uveøejòují na úøední desce si 
mùžete prohlídnout na úøední desce u obecního úøadu nebo 
elektronicky n  , odkaz úøední deska.

Dagmar Nováková 

a www.strani.cz

Úøední deska
UPOZORNÌNÍ

Místní hospodáøství Strání s.r.o., žádá obèany,  
kterým byla propojena kanalizace v letošním roce, aby si 
zvýšili zálohy  na vodné a stoèné, pøípadnì nahlásili èíslo 
SIPA (ti kteøí zálohy dosud neplatí). Tìmto obèanùm,  bude 
již za letošní rok fakturováno stoèné. Zálohy mùžete 
nahlásit na tel. 572 695 439 nebo osobnì v kanceláøi MH 
ve Kvìtné.   

Martin Popelka - vodohospodáø

Podìkování

Dìkuji touto cestou rodièùm žákù 4.B, kteøí darovali 
do naší tøídy pomùcky do výtvarné výchovy a sešity. Také 
dìkuji rodièùm, kteøí zakoupili pro každé dítì sedáky na 
židle i na podlahu, což mùžeme využít i pøi dramatických 
chvilkách a soutìžích.Dìkuji i jménem dìtí.

Tø. uè. I. Bartoòová
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