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Podìkování - Hody 2007

Touto cestou chci podìkovat všem, kteøí se podíleli na 
organizaci, pøípravì a prùbìhu letošních ,,Straòanských 
hodù“. Ty byly trochu netradièní a to tím, že hlavní program 
probìhl v sobotu. Velké podìkování patøí stárkovi (Jan 
Mikláš) a mládkovi (Martin Havlík), jejich rodièùm, celé 
chase a všem krojovaným za udržení a rozvíjení této krásné 
tradice v naší obci. Podìkování patøí rovnìž DH Straòance, 
Otci Janu Hrudíkovi a Dìkanu Jozefu Petrášovi z Turzovky.

Pavel Mimochodek, starosta

Ministr pro místní rozvoj a 1. místopøedseda vlády 
Jiøí Èunek na hodech ve Strání

Základní škola ve Strání, Spokos a cimbálová 
muzika Strýci poøádají 

v nedìli 11. listopadu 2007 v 15hod. 
ve Dvoranì soutìž ve zpìvu  

Soutìžit budou dìti z Mateøské školky Strání, 
Základní školy Strání a Nivnice. 

Souèástí bude i vystoupení „Straòánku“ 
z místní mateøské školky.

Všechny Vás srdeènì zveme.

„Straòanský     
slavíèek“

„Straòanský 
  slavíèek“
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Zprávy z obce
Úprava dopravního znaèení v ulicích 
Lùèky I a II a sídlištì ve Kvìtné

Investice v obci

Koupalištì
Byla zahájena 1. etapa rekonstrukce koupalištì. Stavbu 

provádí firma ,,VHS plus Veselí nad Moravou“. V souèasné 
dobì byla provedena demontáž èásti stávajících prostor a byly 
zahájeny betonáøské práce pro vodní plochu, dìtský bazén 
a úpravnu vody (èistièky).

Parkovací místa v prostoru autobusové 
zastávky u pošty ve Kvìtné

Jak jsme již informovali, v dùsledku prodeje pozemku u 
MS Kvìtná vznikl problém s parkováním vozidel u zdravotního 
støediska. V prostoru autobusové zastávky u pošty ve Kvìtné 
probíhá 

Oprava místní komunikace Nová Hora
Byla zahájena oprava této místní komunikace, která byla 

znaènì nevyhovující po dobudování inženýrských sítí 
(kanalizace, plyn). Stavbu prování firma ,,Strabag a. s.“

èlánky pøipravil

Antonín Zámeèník, místostarosta obce

Na èasté pøipomínky obyvatel z této èásti naší obce, jsme 
nechali zpracovat projekt dopravního znaèení, který by mìl 
èásteènì vyøešit tyto pøipomínky.

Základní úprava spoèívá ve vymezení této lokality jako 
,,obytná zóna“. Na pøíjezdových komunikacích napojených 
na silnici 1/54 v této lokalitì, budou osazeny celkem 3 ks DZ-IP 
25a , 3 ks DZ IP 25b , které oznaèují zaèátek a konec obytné 
zóny a opatøení, které je navrženo tj. ,,zákaz stání, zákazy vjezdu 
nákladních vozidel (mimo zásobování), omezení rychlosti 
30 km/hod“. 

Dále bude v soubìhu køižovatky Lùèky I a II umístìno 
zrcadlo. V prostoru u Mateøské školky ve Kvìtné v ulici Lùèky I 
bude umístìn pøes vozovku pøíèný práh, který bude omezen DZ 
na pøejezd o rychlosti 10 km/hod. Na sídlišti u bytových domù è. 
p. 795 a 808 bude na pøíjezdové komunikaci upraven prùjezd na 
jednosmìrný provoz. Bude zde také vyznaèeno celkem 
11 parkovacích míst. Tento projekt schválila Rada obce Strání 
a kladné stanovisko vyjádøila i Policie ÈR  dopravní inspektorát 
a Mìstský úøad Uh. Brod  odbor dopravy.

Probíhá 3. etapa rekonstrukce ,,Zámeèku“. Stavbu 
realizuje firma ,,Stavby Boršice“. V souèasné dobì probíhá 
odstranìní starých omítek, výmìna elektroinstalace, vytápìní, 
nové omítky atd. Opravy se realizují v prostorách sálu, 
restaurace a v 1. podlaží (mimo ubytovací èást).

úprava pro vznik 36 parkovacích míst. Bude odstranìn 
zelený ostrùvek, kde vznikne nových 28 míst. Zbývajících 8 
míst bude vyznaèeno u pošty. Jedno místo bude vyhrazeno i pro 
parkování autobusu. Bude opraven nástupní ostrùvek pro 
autobusy, které mohou stát v prostoru zastávky v obou smìrech. 
Tento projekt schválila Rada obce Strání, Policie ÈR  dopravní 
inspektorát a Mìstský úøad Uh. Brod  odbor dopravy.

Stavbu provádí Místní hospodáøství Strání, s. r.o.

Koncem mìsíce srpna 2007 se uskuteènil v obci Strání 
VI. Den obce a festival dechových hudeb ,,Pod Javorinù“

Akce probíhala od pátku, kde na námìstí U Zámeèku 
zahrála místní kapela Sacchie Phantes a DJ Jan Zámeèník. 
U Štbákovca jsme si mohli zatanèit a zazpívat pøi cimbálové 
muzice.

V sobotu pokraèoval program v odpoledních hodinách 
soutìžemi a diskotékou pro dìti. Veèerní program zahájili 
Tamburaši, kteøí pokøtili své první CD. Právì jim patøí velké 
podìkování a uznání za jejich celoživotní lásku k muzice.

O veèerní program se postarala DH Valdaufinka 
s kapelníkem Ádou Školkou, DH Straòanka s kapelníkem 
Petrem Houštìm a DJ Jan Zámeèník. 

V nedìli dopoledne byla na námìstí U Zámeèku 
sloužena Mše svatá, kterou na pozvání našeho Otce Jana sloužil 
nový duchovní správce farnosti Bøezová Otec Fratišek Urban. 
V odpoledních hodinách zahájil moderátor Èeského rozhlasu 
Olomouc p. Vladimír Hrabal VI. roèník festivalu dechových 
hudeb ,,Pod Javorinù“. Všechny zúèastnìné kapely 
(Mládežnický dechový orchestr ZUŠ Zdounky,  DH Javorinka 
ze Strání, DH Zdouneèanka ze Zdounek, vítìz Zlaté køídlovky, 
DH Drietomanka z Drietome, Slovensko, DH Straòanka 
ze Strání) nám pøedvedly to nejlepší co umí a vìøím, že jsme se 
všichni dobøe pobavili i pøi veèerní taneèní zábavì, kterou nás 
provázela DH Drietomanka.

Tento festival již tradiènì finanènì podpoøili Zlínský 
kraj, firma Hoboss a MS Kvìtná.

Velké podìkování a podporu v konání takových akcí 
v naší obci vyjádøili také hosté festivalu hejtman 
Jihomoravského kraje p. Stanislav Juránek, statutární námìstek 
hejtmana Zlínkého kraje p. Vojtìch Jurèík a poslanci 
Parlamentu ÈR Ludvík Hovorka a Antonín Seïa.

Pøíprava a organizace takové akce si vyžaduje velké úsilí 
a proto chci podìkovat zamìstnancùm a brigádníkùm Místního 
hospodáøství Strání, s.r.o., OS SPOKOS, kapelníkovi 
DH Straòanka Petrovi Houš�ovi, vedení FC Strání 
a fotbalistùm, mužskému pìveckému sboru SEN a všem, kteøí 
se jakýmkoliv zpùsobem na akci podíleli.

Ještì jednou dìkuji.

Pavel Mimochodek, starosta obce

VI. Den obce a festival
 dechových hudeb ,,Pod Javorinù“
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Zprávy z obce
Moravské strany.Rozšíøení a úprava starého høbitova

V debatì o školství v našem regionu byla nastínìna naše 
pøedstava o zøízení Základní umìlecké školy ve Strání.

V minulosti jsme vás informovali o snaze upravit a 
Další èástí programu byla návštìva Moravských skláren. rozšíøit starý høbitov, který je v nevyhovujícím stavu . Proto 
V dobì pracovního obìdu i po nìm pokraèovalo jednání s jsme pøed nìkolika týdny spoleènì s odborníkem z krajského 

podnikateli našeho mikroregionu. úøadu provedli obhlídku høbitova s cílem zjistit, zda je možné 
Na základì tohoto setkání v naší obci bylo panem úpravy a rozšíøení provést. Po prvním jednání, na kterém jsme 

hejtmanem dohodnuto konkrétní jednání k daným problémùm a srovnali reálné podmínky s první navrženou variantou, jsme 
vyjádøena podpora pomoci pøi jejich øešení.dospìli k závìru, že starý høbitov je možné rozšíøit a stávající 

používanou èást upravit tak, aby byla pøehlednìjší a jednotlivá 
hrobová místa dostupnìjší. V další fázi bude nutné nechat 
provést hydrologický prùzkum a celou záležitost projednat s 
odborníky z hygienické stanice. Pokud bude jejich stanovisko 
kladné, zaèneme projednávat zmìnu územního plánu, která by 
umožnila akci realizovat. Zda k rozšíøení dojde, bude 
samozøejmì záležet i na majitelích okolních pozemkù 
a nemovitostí, kteøí by úpravami mohli být pøípadnì dotèeni. 
Také chceme upozornit na skuteènost, že samotná zmìna 
územního plánu zabere v ideálním pøípadì jeden rok až rok a 
pùl, v pøípadì komplikací se celé øízení mùže táhnout i déle. 
Samotný projekt rozšiøování a úprav je záležitostí na 15 až 20 
let, protože pøedpokládáme, že po rozšíøení se pùvodní èást 
pøestane používat a bude postupnì upravována. Rychlost úprav 
bude záležet na stanovené tlecí dobì, která je patnáctiletá. 

Rozšíøení starého høbitova je podle nás zásadní akce, 
proto považujeme za dùležité, aby byla podrobena veøejné 
diskuzi. O dalším vývoji budeme obèany informovat.

Dìkujeme našemu duchovnímu otci P. Janu Hrudíkovi 
za spolupráci na pøípravách podkladù a Ing. Rostislavu 
Grebíkovi za vypracování studie rozšíøení høbitova. 

Pavel Mimochodek, starosta obce
Ondøej Benešík, èlen obecní rady    

Hejtmanský den ve  Strání

Ve ètvrtek 20. záøí 2007 probìhl ve Strání Hejtmanský 
den. Hlavními tématy pro toto jednání byly ètyøi témata a to : 
školství, cestovní ruch, doprava a situace pøíhranièních obcí po 
vstupu do Schengenského prostoru.

Na jednání pøijel Hejtman Zlínského kraje p. Libor 
Lukáš spolu s radními a pracovníky Zlínského kraje, kteøí mají 
tyto oblasti na starosti.

V dopoledních hodinách probìhlo jednání na daná 
témata s pøedstavenstvem naší obce a se starosty novì se 
tvoøícího mikroregionu Bílé Karpaty. To, co nejvíce zajímalo 
nás, bylo zrušení omezení tonáže pøi prùjezdu pøes státní 
hranici. Toto omezení 3,5 t je platné na základì mezinárodní 
smlouvy mezi ÈR a SR z roku 1993. Po vstupu do Schengenu tj. 
1. 1. 2008 nebude již tato dohoda platit a hrozí, že pøes naše obce 
budou projíždìt kamiony. Obec Strání s tímto zrušením 
nesouhlasí stejnì jako obce Slavkov, Dolní Nìmèí èi Moravské 
Lieskové a podnikají kroky k zachování stávající tonáže (3,5 t). 
Hejtmanem ZK Liborem Lukášem i radním za dopravu p. 
Hradeckým byla pøislíbena podpora pøi jednáních a bylo 
svoláno jednání se všemi starosty pøíhranièních obcí ve 
Zlínském kraji na 15 øíjna 2007.

V tématickém celku o cestovním ruchu byla mimo jiné 
konzultována možnost dopravního spojení na Velkou Javoøinu z 

Pavel Mimochodek
starosta

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Martin Zetka, Natálie Neškerová, 

Karolína Tomanová, Eliška Zetková, Jan 
Vlènovský,  Marcela Popelková, Patrik 
Schönbaum 

Navždy nás opustili
Marie Grajová, Alžbìta Knotková, Ludmila 

Adámková,  Anežka Benešíková, Miroslav Zámeèník, 
Jana Popelková, Jan Nuzík, Antonín Michálek

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

konaného dne 22. záøí 2007

Zastupitelstvo obce

1. Vzalo na vìdomí

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

2. Schválilo

! prodej èásti pozemku parc.è. 610/7 novì vzniklý 
pozemek parc.è. 610/9 o výmìøe 1951 m2 v k.ú. Strání 
pro sportovnì-tenisový areál 

! zøízení vìcného bøemene spoèívající v uložení inž.sítí na 
pozemku parc.è.610/7 o výmìøe 285 m2 

! darování pozemkù parc.è. 3026/4  o výmìøe 907 m2, 
parc.è.3026/5 o výmìøe 1300 m2, parc.è. 3034/2 
o výmìøe 492 m2, parc.è. 3050 o výmìøe 752 m2 a parc.
è. 3055 o výmìøe 507 m2 v areálu koupalištì - DTJ 
Kvìtná , Slovenská 440, Strání-Kvìtná

3. Ukládá

! radì obce nechat zpracovat smlouvu o smlouvì budoucí, 
která bude øešit pøevod majetku koupalištì z majetku 
DTJ Kvìtná do majetku obce s odkládací podmínkou 10 
let po dokonèení poslední akce podpoøené státní dotací
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koncepce dává uèitelùm vìtší pravomoci, ale požaduje i Zahájení školního roku
vìtší odpovìdnost pøi pøípravì výuky. 

Základní vzdìlávání má u žákù pomoci utváøet Školní rok 2007/2008 jsme slavnostnì zahájili 
a postupnì rozvíjet klíèové kompetence a poskytnout 3. záøí za pøítomnosti p. starosty P. Mimochodka, otce 
spolehlivý základ všeobecného vzdìlání. Za klíèové Hrudíka, pøedsedy SRPDŠ p. V. Konèitíka, pøedsedy 
kompetence jsou považovány tyto:Školské rady p. V. Fišera a p. øeditelky MŠ 

Mgr. D. Starobové. ! Kompetence k uèení (efektivní vlastní uèení se, 
práce s informacemi, samostatné pozorování…)V souèasné dobì má škola 321 žákù. Na konci minulého 

školního roku odešlo 51 žákù devátého, 1 žák ze sedmého ! Kompetence k øešení problémù (žák rozpozná problém, 
a 1 žák z osmého roèníku, na osmileté gymnázium pøešli 2 žáci, plánuje øešení, kriticky myslí…)
1 žák na základní školu se sportovním zamìøením a 4 žáci 

! Kompetence komunikativní (formuluje a vyjadøuje své 
se odstìhovali. Naopak do prvních tøíd nastoupilo 31 dìtí myšlenky, využívá informaèní a komunikaèní 
a z Bøezové nenastoupil žádný žák z toho dùvodu, že v letošním prostøedky…)
školním roce otevøeli v ZŠ Bøezová šestý roèník.

! Kompetence sociální a interpersonální (spolupracuje v 
týmu, je ohleduplný k jiným, pøispívá k diskusi…)

! Kompetence obèanská (chápe základní demokratické 
principy, rozhoduje odpovìdnì,…)

! Kompetence pracovní (používá bezpeèné a úèinné 
materiály, nástroje, vybavení,…)

Nový vzdìlávací program tak pøispìje k tomu, že z naší 
základní školy budou vycházet mladí lidé samostatnìjší, 
tvoøivìjší a dostateènì vzdìlaní pro další studium èi praktický 
život.

Podìkování

Vedení školy velmi dìkuje p. Petøe Hrbákové, Drahy II 
656, která poskytla všem žákùm naší školy balíèky 
se sladkostmi na Dopravní soutìž a Branný závod.

Další upøímné podìkování patøí rodièùm z V.B tøídy 
za poøízení policového nábytku do již zmínìné uèebny.

I. Michalèíková, øeditelka školy

Uèíme se hrát na klávesy a klavír

   ZUŠ Dolní Nìmèí, která poskytuje vzdìlávání žákùm 
v oboru hudebním, výtvarném, literárnì-dramatickém 
a taneèním, vytvoøila pøed 3 lety detašované pracovištì v ZŠ 
Strání. Vyuèuje se zde v rámci hudebního oboru - høe na 
elektronické klávesové nástroje /klávesy/, høe na klavír a dalším 
pøedmìtùm, které souvisejí s hrou na tyto hudební nástroje 
/hudební nauka, elementární improvizace, komorní hra aj./

         Žáci pravidelnì vystupují na žákovských koncertech 
v Dol. Nìmèí a na tøídních besídkách ve Strání a v mìsíci èervnu 
je každoroènì èekají postupové zkoušky do vyššího roèníku.

         V tomto školním roce 2007/2008 zahájilo výuku 13 žákù 
/z toho 5 nových/. V listopadu se nejlepší žáci pøedstaví na 
žákovském koncertì v Dolním Nìmèí a v prosinci probìhne 
tradièní pøedvánoèní besídka v ZŠ Strání, na které budou hrát 

Školní vzdìlávací program všichni žáci. 

         Zájem o hru na elektronické klávesové nástroje a klavír 
Základní škola Strání v tomto školním roce zaèíná v 1. zaèíná být ve Strání velký, a proto doufejme, že se podaøí v 

a 6. roèníku vzdìlávat své žáky podle nového vzdìlávacího pøíštích letech zvýšit poèet žákù, kteøí by mohli výuku hry na 
programu, který vytvoøil náš tým pedagogù. Tento program tyto hud. nástroje navštìvovat. 
vychází z  Rámcového vzdìlávacího programu, ve kterém jsou          Všem žákùm pøeji úspìšný školní rok 2007/2008, plný 
stanoveny povinné výstupy, k nimž musí školy smìøovat. píle, snahy a radosti z umìní. 
Uèitelé pak vybírají nejvhodnìjší metody a postupy a cílenì Mgr. Klára Kolajová,  vyuèující hry na EKN a klavír
reagují na potøeby a zájmy žákù i požadavky jejich rodièù. Nová 

Zprávièky ze školy
 

Tøída dìvèat chlapcù Celkem

  I.A 6  9 15
  I.B  6 10 16
 II.A  8 11 19
 II.B  9 11 20
III.A 10 15 25
IV.A 13 15 28
 V.A 13   6 19
 V.B 12   7 19       

První stupeò : 77 84 161

  VI.A 12   6 18
  VI.B  9   8 17
 VII.A 11 10 21
 VII.B 11   8 19
VIII.A   9 14 23
VIII.B 11 10 21
  IX.A 12   8 20
  IX.B 11 10 21        

Druhý stupeò : 86 74 160

Škola celkem : 163 158 321
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granátem do kruhu. Cílem akce bylo dìti pobavit, ale nejen to. Den dìtí na „hodeèky“
Šlo pøedevším o  možnost pøedvést v praxi dovednosti, znalosti 
i morální postoje pøi plnìní úkolù ve skupinì. Pokud se nìco 

První èerven - Den dìtí - prožilo hodnì žákù z II. stupnì 
nedaøilo, všichni mìli možnost úkol zopakovat nebo jim hlídky 

naší školy v autobuse cestou z Euratsfeldu z Rakouska. Terénní 
na stanovišti prozradily správné øešení, což dávalo akci 

závod všestrannosti pod názvem „Polem nepolem“, který byl 
i vzdìlávací charakter. Za krásného slunného dne babího léta tak 

pro dìti pøipraven, jsme proto pøeložili na záøí. Jako 
zúèastnìní rozvíjeli své znalosti a dovednosti, èili schopnosti, 

nejvhodnìjší termín byly vybrány „hodky“, pondìlí po 
straòanských hodech.       

Soutìžilo se ve dvou kategoriích - mladší žáci a starší 
žáci - hoši a dívky zvláš�. Pìtièlenné hlídky soutìžily nejen 
ve fyzické zdatnosti, pøedvádìly i základy poskytování první 
pomoci, znalosti pøírody a orientace v terénu. 

Zruènost a dovednost mìly možnost prokázat pøi 
pøekonávání potoka po lanì, pøi støelbì ze vzduchovky a hodu 

formovali své postoje a vše uvádìli do praxe - modernì øeèeno 
„utváøeli a rozvíjeli své klíèové kompetence“. 

Všichni soutìžící i poøadatelé pøistoupili k závodu 
„Polem, nepolem“ velmi zodpovìdnì a s velkým úsilím 
a snahou vše zvládnout dle svých možností a schopností. Není 
proto dùležité, kdo vyhrál, ale pokud by vás to pøesto zajímalo, 
mùžete si jména vítìzù se spoustou  fotografií najít na stránkách 
školy:  

Michael Mazánik

www.zsstrani.cz.

Zprávièky ze školy

organizuje. Oslovila jsem pana Zapletala z Klubu kultury Historicky pátý roèník Slováckých slavností vína 
a nabídla mu úèast FS Javorina, protože jsem byla pøesvìdèena, a otevøených památek a Národní zahájení Dnù evropského 
že by náš krásný kroj na takové události nemìl chybìt. Slovo dìdictví, který se konal 8. 9. 2007, letos navštívilo témìø tøicet 
dalo slovo, nechali nám vyrobit ceduli ´Strání´ a zbytek jsem tisíc návštìvníkù, ale také množství významných osobností. 
pøenechala režii souboru a lidem, kteøí mìli chu� reprezentovat V tradièním prùvodu od maøatických vinných sklepù až 
krásu straòanských krojù i obec Strání. Za to vám všem moc do centra Uherského Hradištì si vykraèovalo témìø dva tisíce 
dìkuji, udìlali jste mi radost!“krojovaných. Do programu se letos zapojilo 51 obcí a mìst 

a 90 folklórních souborù. Domluvili jsme se, že do Hradištì vyrazíme a ukážeme 
všem naše krásné kroje. Cílem této výpravy bylo rovnìž Letošního roèníku se poprvé úèastnil i FS Javorina. Náš 
reprezentovat obec Strání. Z našich øad do Hradištì vyjelo 13 soubor oslovila Bára Kubíèková. Dùvod byl prozaický, jak Bára 
krojovaných, mezi nimi také nevìsta a ženich ve starémprozradila: „Od dubna tohoto roku jsme èlenem Regionu 
 a v novém kroji. Pùvodním zámìrem nebyl svatební prùvod, ale Slovácko, který tuto akci spolu s mìstem Uh. Hradištì 
ukázka krojových variant z naší obce. Vzhledem k èasové tísni 
nebyly krojové varianty doladìny do detailu, i pøesto se nám 
podaøilo sehnat chybìjící krojové souèásti a zkompletovat je.

Bìhem celého pobytu v Uherském Hradišti budily naše 
kroje mezi návštìvníky slavností velkou pozornost, byli jsme 
èasto oslovováni a dotazováni na jednotlivé prvky kroje a øada
 z nás byla žádaným objektem pro fotografy.

Zvláštní podìkování, za pùjèení jednotlivých souèástí 
krojù, patøí rodinì Kohnové Strání è.18, paní Annì Bruštíkové 
(tetince Kudlárových), paní Anežce Popelkové è.p. 772 a paní 
Horòáèkové è.p. 468. Také dìkujeme maminkám a babièkám 
za to, že nás krásnì nastrojily do kroje.  DÌKUJEME!

Marie Veselá a Kateøina Myšinská

FS Javorina reprezentoval obec Strání 
na Slováckých slavnostech vína v Uherském Hradišti
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místního rozhlasu, zde funguje Asi si mnozí z Vás všimli, že 
odkaz, kde si hlášení pøeètou. jsme 1. záøí 2007 pustili do svìta nové 
V odkazu „zaøízení a služby obce“ webové stránky naší obce. Cesta 
naleznete potøebné informace k tomuto kroku nebyla vùbec 
o firmì Místní hospodáøství Strání jednoduchá, ale s chutí a nadšením 
s. r. o., dále o Èistièce odpadních vod pro vìc jsme to vše nakonec zvládli. 
(ÈOV), vodárnì a sbìrném dvoøe. Na jaøe tohoto roku se poprvé sešla 
Kalendáø akcí pøináší pozvání na koordinaèní skupina, která mìla za 
události, které s naší obcí souvisí. úkol vymyslet systém i obsah novì 
Svou kolonku má i kultura. Zde vznikajícího webu tak, aby fungoval 
naleznete spolky, které u nás pùsobí, pro blaho obce a jejích obèanù, ale 
zpravodaj v elektronické podobì zároveò dobøe reprezentoval Strání 
a opìt pozvánky. Ètenáøi mohou v celém svìtì internetu. 
kliknout na odkaz „knihovna“ Shodli jsme se na obsahu 

a zjistit nejen otevírací dobu, ale pøes on-line katalog i to, zda a redakèním systému, ve kterém bude web fungovat. Pro 
máme jimi požadovanou knihu k dispozici. Pod dalším programátorské zpracování jsme si dle doporuèení a dobrých 
odkazem „Veøejné instituce“ najdete: školy, zdravotnická referencí vybrali firmu „Rozhled.cz“, která s námi vše 
zaøízení (kontakty a ordinaèní hodiny lékaøù), policii, pošty, zkonzultovala, navrhla nejlepší øešení a vypracovala cenový 
spoøitelnu, farnost, Dùm s peèovatelskou službou i dopravu. návrh, který byl zastupitelstvem obce Strání jednohlasnì 
Následuje øádek „Firmy a služby“, „Sport“, vcelku obsáhlý schválen. O grafický návrh, který teï tvoøí náš web, se postaral 
„Servis pro turisty“, „Fotogalerie“  kde najdete akce od roku Honza Mimochodek. Patøí mu za to velký dík! 
2003 seøazené do podskupin: „Dìtské, sportovní a jiné akce“, Od spuštìní se www.strani.cz potýká s rùznými 
„Kulturní a spoleèenské akce“, „Vítání obèánkù“ a „Z historie“ technickými zádrhely...ty se však urèitì bìhem prvních tøí 
(zde je problém s sehnáním starých fotografií, pokud máte, mìsícù podaøí odstanit a tzv.“muchy“ vychytat. Postupnì se 
prosím pøineste do Infocentra k naskenování, dìkuji pøedem).snažíme doplòovat všechny potøebné a chybìjící údaje a 

Dalším hojnì navštìvovaným odkazem je „Diskuzní informace, dìkujeme za pochopení, chce to vše èas...
fórum“, zde se dá vytvoøit téma a po kliku na nìj mùžete na dané A co zajímavého èi užiteèného na www.strani.cz 
téma diskutovat. Momentálnì jsou k mání napø. témata: naleznete?
„Kamiony“, „Hody“, „FC Strání“ aj. Tolik struèný popis našeho Pro obèany jsou zde uvedeny informace o obecním 
nového webu.úøadì, jeho struktuøe a fungování. Je možné zde stáhnout rùzné 

Doufám, že se nám brzy podaøí doplnit všechny formuláøe a pøeèíst si vyhlášky. Kolonka „Stavební úøad“ Vám 
chybìjící údaje a že bude www.strani.cz fungovat a sloužit napoví a dovolí stáhnout formuláøe týkající se stavebního 
k Vaší spokojenosti.povolení aj. Pro obèany, ketøí nemají možnost slyšet hlášení 

Barbora Kubíèková, webmaster strani.cz

Nový web obce Strání

s internetem, elektronickou poštou /emailem/; tiskem, Již v minulém èísle zpravodaje bylo avizováno, že 
skenováním, èi kopírováním dokumentù. Souèástí kurzu bude Základní škola ve Strání pøipravuje pro veøejnost poèítaèové 
napøíklad práce s digitálním fotoaparátem, mobilním kurzy. Budou urèeny nejen pro zaèáteèníky, pokroèilé uživatele, 
telefonem, kde se mohou úèastníci kurzu dovìdìt základní vìci, ale pro všechny, kteøí mají zájem nauèit se vhodnì a efektivnì 
jak napø. stahovat a upravovat fotky z digitálního fotoaparátu, používat poèítaè èi internet pro praktické potøeby 
kamery èi mobilního telefonu. Kurz bude dle poètu a znalostí v každodenním životì. To, že se poèítaè používá v dnešní dobì 
zájemcù rozdìlen na dvì skupiny, vyuèujícími bude Mgr. Iva skoro „všude“, není tøeba více komentovat.
Stupková a Mgr. Radek Bruštík.Obsahem kurzu budou základní dovednosti pøi práci 

Vzhledem k tomu, že v místní základní škole jsou s poèítaèem: psaní a úpravy textù, tabulek, obrázkù, grafù, práce 
nainstalovány nové poèítaèe,  bude pro každého uchazeèe o 
kurz k dispozici poèítaè a probírané uèivo bude prezentováno 
pomocí dataprojektoru s doprovodným výkladem uèitele.

Pøedpokládaný termín zahájení kurzu je plánován na 
zaèátek listopadu, vyuèování by probíhalo v pracovní dny v 
odpoledních hodinách  /po 16hod./ nebo v sobotu.  Pøesná doba 
a dny výuky by byly upraveny vzhledem k èasové vytíženosti 
pøihlášených zájemcù. Pøedbìžná cena kurzu by èinila 2.500-
3.000kè za 20 vyuèovacích hodin. Potøebné informace ohlednì 
chystaného kurzu zveøejníme vèas na stránkách školy 
/www.zsstrani.cz/ nebo je mùžete získat telefonicky na èísle 604 
471 477 èi na emailu rbrustik@centrum.cz, kde také mùžete 
psát závazné pøihlášky.

Tìšíme se na Vás :)
 Mgr. Radek Bruštík

Poèítaèové kurzy pro veøejnost
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Sacchie Phantes v rakouském Mumyhuafestu
show, která prý nemìla na festivale obdoby. Kubánci pøedvedli Dne 18.9.2007 jsme s kapelou Sacchie Phantes vyrazili na 
hudbu podloženou, jak se øíká peklem. Jen nìkde pøede mnou rakouský festival Mumyhua. Festival slavil 10.výroèí. O to více 
slyším èesky mluvícího jinocha, øíkajíc: ,,Sakra, co my tu vùbec jsme byli pøíjemnì pøekvapeni, když po odeslaném cd pøišel mail 
dìláme.“ Podle hlasu to byl pøímo vystrašený Ondøej Sládkoviè  s pozvánkou. Hodnì nám také pomohl  hudební fanda tìlem 
Jankových. Ale tak trochu jsem se ptal sám sebe na nìco i duší a spoluzakladatel  Jirka Perla Moravèík, kterému tímto 
podobného. Kuriozitou bylo, že na festivale vystupovala italská dìkujeme.
kapela s názvem Slivovic. Italové se tak pojmenovali èistì Mumyhua festival je pozoruhodný nejen svým názvem, 
náhodou. Proto jsme se stali hned støedem pozorností poøadatelù, ale také žánrem interpretù. V podnadpisu festivalu totiž stojí 
protože naopak my jako èeská kapela máme za název latinské blues, jazz, folk a rock. Díky tomu si pøes 2000 divákù pøišlo 
slovo. Takže Italové se pojmenovali èesky a Èeši italsky (berte to každý den na své. 
tak, že v Itálii se kdysi mluvilo i psalo latinsky, jinak to nebude Po pìtihodinové cestì jsme koneènì dorazili na místo. 
pùsobit jako vtip a vy se nebudete smát. A nejen v Itálii).Pøijeli jsme hodnì pozdì, takže ze sobotního programu jsme toho 

Na festivale jsme pøenocovali a byla nedìle. Jo, jo, pøesnì moc neslyšeli. Bylo cca 22hodin a zrovna se pøipravoval jeden 
ta nedìle, kdy jsme mìli hrát. Zjištìní, že pøed námi hraje ryze z hlavních hostù Mumyhua, David Knopfler. Po nìm nám 
jazzová formace, nám na klidu moc nepøidalo. doslova vyrazila dech kubánská pìtka Habana Sax. Kapela 

Když jsme je uslyšeli hrát, nepøidalo nám to už vùbec tvoøená ze ètyø saxofonù (soprán, alt, tenor, bas) a bicích. To byla 
na nièem. Byli výborní. Najednou slyšíme ticho. Na nástroje, 
které byly pøichystané na ,,hromádce“v tzv. backstage (místo 
za podiem) se vrhnula parta technikù a v mžiku bylo vše 
pøipraveno pro náš koncert. Témìø nièeho jsme se ani nedotkli. 
Naše produkce trvala hodinu a ètvrt, ale pøipadalo to jako pár 
minutek a to poèítám i dva pøídavky. Hrálo se opravdu dobøe 
a navíc rakušani nejsou vùbec špatné publikum. Dokonce nás 
poslouchali, i když nám nerozumìli ani slovo. Hráli jsme samé 
vlastní skladby a ty bohužel nebo bohudík v nìmèinì ani 
v angliètinì nemáme. Jelikož byla naše kapela v programu 
Mumyhuafestu poslední, bylo vše završeno. Na cestì domù nás 
potkalo hodnì rychlých aut a motorek, ale to už tøeba nìkdy 
pøíštì.

Za Sacchie Phantes Antonín Reòák ml.

(Tento èlánek je pøevzat ze slovenských novin Èeská Beseda)

Èeský spolek v Trnavském regionu si jako jeden 
z projektù  (na které získal od Ministerstva kultury SR finanèní 
dotaci) naplánoval nìkolik veøejných koncertù známých 
lidových taneèních a hudebních skupin z Èeské republiky na 
otevøených pódiích v Pieš�anech. Cílem projektu je prezentace a 
oslava èeského folklóru a národní lidové kultury pøed širokou 
veøejností Pieš�an, ale i zahranièními lázeòskými hosty.

Nejbližší obcí Èeské republiky k Pieš�anùm je moravsko-
slovácká obec Strání, ležící pøímo na hranici se Slovenskou 
republikou. Ta má necelé ètyøi tisíce obyvatel, ale pøesto je široko 
daleko vyhlášeným kulturním centrem, zejména pro svoje 
masopustní „fašankové" tradice a také hody. Vztah
 k folklóru tam dìti získávají snad už s mateøským mlékem, takže 
návštìvník asi musí mít pocit, že tu dìti snad zaèínají døív tanèit a a tak se uznávaným a oblíbeným stal i mužský pìvecký sbor 
zpívat, nežli chodit a mluvit. Dìtský folklorní soubor není jen pøi S.E.N. - což znamená „Senioøi Energiú Nabití".
základní škole, ale už i pøi místní mateøské školce Na všech koncertech bylo v hudebním pavilonu zdejšího 
a fungují zde i dìtské cimbálové muziky. Na ty dìti je opravdu Mìstského kulturního støediska témìø úplnì plno, což jindy na 
radost pohledìt, protože z nich pøímo èiší, že to nedìlají pro podobné akce nebývá. Koncerty pøispìly nejen k obohacení 
„džob", ale proto, že je to tìší a mají z toho radost. zdejšího kulturního života, ale hlavnì k prohloubení dobrých 

Už témìø 30 let tu existuje folklorní soubor JAVORINA slovensko-èeských vztahù. Soubory zaøadily do svého repertoáru 
a cimbálová muzika STRÝCI, které se za tu dobu nejenom nejenom písnì z Moravy, ale i písnì a tance z oblasti Trenèína 
zúèastnily mnoha domácích i zahranièních festivalù, ale prošly a Myjavy a sklidily velké potlesky. Hledištì zùstávalo zaplnìno 
jimi i desítky zpìvákù, taneèníkù a muzikantù, takže není až do úplného konce vystoupení a spontánnì se stala vystoupení 
nejmenší obava, že by snad nìkdy zanikly z dùvodu pøípadného jakousi mohutnou oslavou dobrých èesko - slovenských vztahù. 
odchodu nìkteré vùdèí osobnosti. Jejich èleny jsou nyní už Dobøe prezentovala èeský národní folklór i pøed lázeòskými 
i vnouèata nìkdejších zakladatelù, takže vìkový prùmìr èlenù se hosty.
vlastnì stále snižuje. Staøí se ale nenechávají mladšími zahanbit, Jiøí Vodrážka, pøeds. Èeského spolku v Trnavském 

Je úžasné, když vztah k národní kultuøe mají lidé pøímo v krvi



 

Tipy knihovny · kroužková vazba seminárních prací a jiných 
dokumentù (cena dle poètu listù: cca 20 -  40,-)

· výroba vizitek (cena pøizpùsobena požadavku)Beletrie
· tvorba pozvánek na oslavy dle vašeho pøání (cena dle Høíšné mìsto Henryková, Jitka

nároènosti a velikosti pozvánky)Pravidla žalu Winston, Lolly
· vyhledání autobusového i vlakového spojení + tisk Smluvený sòatek Beverley, Jo

(zdarma)Mlha King Stehen
· pøíjem èlánkù a podìkování do Zpravodaje Obce StráníUmìní žít Fforde, Katie
· jsou vám zde k dispozici propagaèní materiály od nás Nejtemnìjší obavy Cole, Martina

i z okolíCestou života Pittnerová, V.
· v nabídce jsou knihy básní i fejetonù pana Miroslava V zajetí èasu Howard, Linda

KapinuseKudlanka bezbožná Monyová
· cestovatelské knihy Pavla Popelky  všechny tøi dílyMilostí prezidenta Frýbová, Zdena

 i kniha Øeèeno písní a Pøíbìhy v písních vyzpívanéNezkrotná královna Plaidy, Jean
Pletky s osudem Monyová · Kalendáø na pøíští rok „Cimbálové muziky 2008“ 
Ráj na zemi Cartland a spousta turistických i cyklo map
Znehybnìní Brucke, Richard · možnost zakoupení hudebních a DVD nosièù místních 

kapel a akcí (Tamburaši na vandru, Pres Brezovú
Nauèná literatura - Spjevulenky a Dúbrava, DVD FAŠANK 2007
Bezlepková kuchaøka Bušinová, Iva - kompletní záznam z 20. roèníku festivalu 
Cvièíme pamì� Staub, Gregor masopustních tradic, aj.)
MS Windows Vista Roubal, Pavel

Urèitì stojí za to nás navštívit a využít nìkterou z námi 
nabízených služeb, nemyslíte?Pro dìti

Zlodìj stínù a jiné
Borùvkové léto Braunová
Detektiv Sventon Holmberg, Ake
Jaká je Hay Lin Conti, Giulia
Jaká je Cornelia Conti, Giulia
Jaká je Irma Conti, Giulia
Jaká je Tatanee Conti, Giulia
Jaká je Will Conti, Giulia

Marcela Schönbaumová

Infocentrum Strání - Kvìtná je tu 
(i když jinde) stále pro Vás!

Od 1. záøí 2007 najdete Infocentrum Strání-Kvìtná 
v provizorních prostorách - tedy v Základní škole Strání 
ve školních dílnách. Musíte k nám zadním vchodem od školní 
kuchynì, ale šipky vás dovedou až pøímo ke dveøím knihovny 
a Infocentra.

Jsou vám zde k dispozici 2 uživatelské poèítaèe 
s pøipojením na internet (hodina u nás stojí 12,-) a s možností 
využít programy Windows (Word, Excel, PowerPoint ...).

Otevírací doba je následující:
Po 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (i knihovna)
Út 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (i knihovna)
St 9:00 - 12:00, 13:00 - 14:00
Èt 9:00 - 12:00, 13:00 - 17:00 (i knihovna)
Pá 9:00 - 12:00, 13:00 - 15:30

Mezi vámi využívané služby Infocentra patøí: 
· kopírování ÈB (2,- A4) barevné (15,- A4) 
· faxování (10,- fax v ÈR) 
· skenování dokumentu a uložení na pøinesené médium, 

nebo odeslání na mail (10,-)
· laminování (20,- A4)
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Z knihovny a infocentra... 

Barbora Kubíèková

Infocentrum Strání-Kvìtná 
poøádá

3. LUCERNIÈKOVÝ PRÙVOD
USPÁVÁNÍ BROUÈKÙ A BERUŠEK

který probìhne 

v úterý 6. 11. 2007

(v pøípadì špatného poèasí se akce pøesouvá 
na pátek 9. 11. 2007)

SRAZ pro dìti ze Strání 
v 16 hod na Námìstí U Zámeèku

SRAZ 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. 

INZERCE

Prodám zahradu s malou chatkou o výmìøe 550m2 
na Drahách. Mobil 721424779  - dennì od 17.00 hod.

INZERCE

Hledám na pronájem menší rodinný domek v obci Strání. 
Tel: 728 456 344.
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i zajistil, že bychom mohli hrát pod nìjakou organizací...tou se Dnes si budeme povídat o FLORBALE... Že mnozí z Vás 
nám stala DTJ Kvìtná, za což vedení moc dìkujeme. Když už neví, co je to za sport? Nevadí, toto „Ptáme se za Vás“ vše 
byla organizace, mohli jsme se zajímat o to, jaká se hraje liga objasní a tøeba si i získá nové pøíznivce.
a podobnì. Všechno jsme si ujasnili a zaèali jsme se scházet U piva se se mnou sešli sportovci-florbalisti Pøemek 
na pravidelných trénincích a hrát florbal.Bartoš, Pe�a Popelka a Véna Jankových.

Položila jsem jim nìkolik všeteèných otázek týkajících 
BK: Kdo váš oddíl vede, kdo trénuje a kolik vás aktuálnì se florbalu, jejich oddílu a plánù do budoucna. Pøeji pìkné 

je?sportovní poètení.

VJ:BK  Vede nás Pøemek Bartoš, prvním zmocnìncem : Bára Kubíèková
a zároveò sekretáøem jsem já -Václav Jankových a druhým PB: Pøemek Bartoš
zmocnìncem je Martin Pùlpán. Tyhle funkce byly dány PP: Pe�a Popelka
florbalovou unií.

VJ: Véna Jankových
PB: Trenérem je Roman Jurtík. Aktuálnì je nás 15 hráèù 

plus trenér. Ale taky má náš tým nìjakou historii, na zaèátku 
BK: Pro zaèátek bych se chtìla zeptat, odkud tato hra do s náma byli jiní lidé než jsou teï. Mnozí, i ti dobøí odešli, jiní 

ÈR pøišla a jaká jsou její pravidla? zase pøišli...

PP: Tato hra pøišla ze Švédska. Hraje se v pìti lidech plus 
BK: Vy jako florbalový oddíl pùsobíte pod DTJ Kvìtná, 

jeden gólman, hraje se buï na parketách nebo gumovém 
proè zrovna tahle organizace?

povrchu 40m x 20m, jsou tam mantinely, které jsou ve výši 
kolen. Hrajeme s umìlými hokejkami a míèkem, samozøejmì 

PB: Jako oddíl jsme potøebovali zastøešení nìjakou v botech, bez bruslí a gólmani mají helmu a nìjaké chránièe.
organizací, je to kvùli lize, abychom vùbec nìkde mohli hrát. 

Náš team je bìhem turnajù rozdìlen na dvì pìtky, tøi Na jedné z èlenských schùzí DTJ jsem myšlenku o založení 
náhradníky a dva gólmany. Støídá se to jako v hokeji. I pravidla florbalového oddílu vyslovil a poprosil, zda by nás DTJ Kvìtná 
jsou podobná. nemohla sponzorovat a tudíž i zastøešovat. Dan Sedlecký byl 

tímto návrhem nadšen, což bylo hodnì fajn a pak už se zaèalo
BK: Teï se zeptám tøeba Vaška, jak to vlastnì všechno s „papírováním“. No a do sezóny 2006/2007 jsme vstoupili jako 

.kolem FLORBALU ve Strání-Kvìtné zaèalo? Florbalový oddíl FbC Kvìtná

 
VJ: Vzniklo to èirou náhodou. Prostì se sešlo pár klukù, BK: Od vzniku a trénování se dostáváme k soutìžím, 

kteøí to hrávali v Èechách (ve svìtì - po práci), ti to sem vlastnì k lize ... ?
pøinesli. Tady se s nimi domluvilo pár kamarádù, pronajala se 
tìlocvièna a zaèalo se trénovat (nejdøív jenom pro zábavu). Je to PB: Když to vezmeme od té nejvyšší soutìže: 
tak necelé dva roky zpátky... listopad 2005, tehdy to zaèalo. je extraliga, 1. liga, 2. liga, 3. liga a pak jsou už ty krajské 

pøebory a soutìže, no a ty se dìlí na I. a II. divizi. My 
BK: Dobøe, tak to byl prapoèátek :-) Kolik vás bylo momentálnì hrajeme Zlínský kraj neboli Zlínskou ligu.

na tomto zaèátku, kdo vás vedl a jak se z vás vùbec stal 
florbalový oddíl? BK: Jak èasto a kde trénujete?

VJ: Tak u toho vzniku byl jeden a úplnì ten nejhlavnìjší PB: Trénujeme 3x týdnì v tìlocviènì ZŠ Strání a pøes 
èlovìk - Pøema Bartoš, ten to dal všechno dokupy a vlastnì léto využíváme i multifunkèní høištì s umìlým povrchem 

za školou. Bohužel tìlocvièna našim potøebám moc 
nevyhovuje... je to tak 1/3 normálního florbalového høištì... 
to venkovní høištì je vìtší, takže je lepší na pozièní trénink 
a podobnì. 

VJ: Hodila by se, nejen nám, nìjaká poøádná sportovní 
multifunkèní hala... (návrh pro zastupitelstvo). Ta hala by 
samozøejmì nesloužila jen pro nás, ale pro øadu dalších sportù, 
které by se zde mìly vyvíjet, aby to nezùstalo takové utlumené, 
že se tu bude hrát jen tenis, fotbal, volejbal ... ale mohl by se tu 
hrát i basketbal, volejbalové turnaje (které se tu teï dají hrát jen 
v létì), sálový fotbal, házená aj.

Naše domácí hala je v Bojkovicích, každý oddíl musí mít 
halu s odpovídajícími parametry, kde se dají hrát turnaje. Turnaj 
poøádáme 3x za sezónu. 

Ptáme se za vás...

Pokraèování na další stranì
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Ptáme se za vás...
BK: Od tréninkù pøejdìme k úspìchùm. PP: Pro ty, kteøí se chtìjí pøidat  trénujeme úterý, ètvrtek 

od 18:00 a v sobotu taktéž od 18:00 vždy 2 hodiny v tìlocviènì 
PB: Tak v loòské sezónì jsme skonèili ze tøinácti teamù ZŠ Strání, jak už jsme nìkolikrát zmínili.

na 6. místì, prvním které nepostupuje... smùla. V této sezónì 
2007/2008 hrajeme Zlínskou ligu mužù spolu s osmi teamy: PB: Ještì bych chtìl touto cestou poprosit o možný 
my-FbC Kvìtná, Panthers Otrokovice B, TJ MEZ Vsetín B, sponzoring našeho florbalového teamu. Pokud by se mezi vámi 
SFK Kozel Poèenice B, FBC Sokol Bojkovice, Slovácký FBK našel aspoò nìjaký sponzor, hned by se nám vedlo lépe. Budeme 
Spartak Hluk, Zásobování Florbal Team, FBC TJ Sokol se na Vás tìšit.
Bystøice p/H a FbC Dolní Nìmèí.

Hrajeme 5. nejvyšší ligu v ÈR :-) Sezóna nám zaèala Za pozornost a vaši pøízeò v letošní florbalové sezónì 
23. záøí, kdy jsme hráli dva turnaje. dìkují florbalisti FbC Kvìtná: Pøemysl Bartoš, Václav 

Jankových, Petr Popelka, Simon Kolaja, Marek Uher, Tomáš 
Láska, Ondøej Popelka, Pavel Tomanec, Martin Pulpán, Evžen BK: Jaké jsou plány na další sezónu?
Homola, Jindøich Popelka, Radek Adámek, Radim Zahradník, 

VJ: Plány jsou jednoduché - postoupit co nejvýš Zdenìk Vanïurka a Roman Jurtík.
a postupovat a postupovat ... Myslím, že teï už to bude jen lepší, 
kluci podali a podávají veliký výkon vzhledem k tomu, že 
trénujeme na tak malém a nevyhovujícím høišti. Florbal je 
z 80% o nacvièení strategických situací a i když to v té 
tìlocviènì moc nejde ... kluci se moc snaží, mají chu� hrát a hrají 
a to je jenom dobøe, aby jim to vydrželo!

BK: Plánujete do budoucna vychovávat nìjaký 
florbalový dorost, dìti... který vás jednou vystøídá?

PB: Samozøejmì, bude to snad pøíští sezónu, tedy po 
skonèení této 2007/2008. Plánuji, že si vezmu buï starší žáky, 
nebo dorost a budu z nich vychovávat nadìjné florbalisty :-)

Toto bylo také v zájmu DTJ Kvìtná.

BK: Kdyby se k vám chtìl nìkdo po pøeètení tìchto 
øádkù pøidat, je to možné? BK: Tak Vám kluci pøeju, i za ètìnáøe zpravodaje, 

mnoho sportovních úspìchù a a� vám florbal pøináší samou PB: Urèitì ANO, berem hráèe od roèníku 1990, kteøí už 
radost!smìjí hrát soutìž mužù. Mùže s námi buï nezávaznì trénovat, 

Dìkuji vám za váš èas. A� se daøí! ale vyøízení registraèky není také žádný problém. Staèí mít 
Ptala se za Vás...  florbalku (hokejku), halovou obuv a hlavnì CHU�. Každého 
Bára Kubíèkovámoc rádi uvítáme!  Èím víc, tím líp!

IV. SETKÁNÍ HARMONIKÁØÙ A HELIGONKÁØÙ

se uskuteèní v sobotu 24. 11. 2007
Ve STRÁNÍ v místní DVORANÌ

Program:  17:30 Prezentace úèastníkù

  18:00 Zahájení, program

Po skonèení programu taneèní zábava!

Každý z úèastníkù pøedvede dvì skladby (orchestrální, zpívaná - je povolen 1 doprovod). 
Pro všechny úèastníky obèerstvení zajištìno, pøespolním bude hrazeno cestovné.

Na honoráø není nárok!

UZÁVÌRKA PØIHLÁŠEK: 18. 11. 2007
Hlásit se mùžete: v INFOCENTRU ve Strání - prostory dílen v ZŠ

tel: +420 572 695 240, e-mail: spokos@strani.cz
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PRODEJ A SERVIS JÍZDNÍCH KOL 

PRODEJ DOPLÒKÙ A NÁHRADNÍCH DÍLÙ 

   NOSIÈE KOL NA TAŽNÉ ZAØÍZENÍ 

TERMOPRÁDLO MOIRA 
 

 

DOPRODEJ KOL MODELÙ 2007 
   S VÝRAZNOU SLEVOU 

 
ZK CYKLOSPORT                                                                            TEL: 777 044 914
VLÈNOV(SMÌR VELETINY)                                WWW.VLCNOV.CZ/CYKLOSPORT

ZK CYKLOSPORT VLÈNOV ZK CYKLOSPORT VLÈNOV 

postupnì, každý zvláš�. Klienti jsou tak vedeni k chápání reality , Rok se sešel s rokem a hradiš�skou Diakonii ÈCE  
k chápání, co znamená slyšet, vidìt, cítit, ochutnat, dotknout støedisko Cesta, èeká další krùèek na cestì rozvoje a zkvalitnìní 
se... Je jim umožnìno prožívat nejrùznìjší pocity jako je štìstí, sociálních služeb, urèených mentálnì postiženým klientùm. 
podráždìnost, uspokojení... Metoda vychází z pøedpokladu, že Pøipomeòme, že 13. øíjna loòského roku byla do provozu 
naše smysly jsou snadno oslovitelné v ovzduší pohody. oficiálnì uvedena vysokozdvižná plošina, která posílila 

bezbariérovost denního stacionáøe, støediska Cesta. Rok na to, Podobnì to funguje asi také u lidí zdravých...
12. øíjna, se uskuteènila slavností otevøení nové relaxaèní Zdravý èlovìk je bez vìtších problémù schopen najít sám 
místnosti zvané Snoezelen. Pomùže klientùm støediska Cesta a místa, kde se cítí pøíjemnì. Postiženým lidem je nutné takováto 
mùže pomoci i vašim blízkým. Proto jste všichni srdeènì zváni! místa vytvoøit. Zesílením nìkterých podnìtù s vylouèením 

Blíže nám problematiku osvìtlila øeditelka støediska podnìtù rušivých je klient motivován k vnímání. Stimulace 
Cesta Zuzana Hoffmannová. auditivních, vizuálních a hmatových smyslù, ke které dochází 

Co si má èlovìk neznalý pøedstavit pod slovem bìhem terapie, tak mùže významnì ovlivnit jeho další vývoj.
„Snoezelen“? Co všechno Snoezelen obsahuje? Èím na klienty 

pùsobíte?Jedná se o speciálnì 
vybavenou místnost, urèenou Metoda Snoezelen využívá kombinaci úèinkù svìtla a 
pro relaxaci a navození klidu. vodní postele k navození pocitu uvnitø dìlohy, a tím i psychické 
Název Snoezelen je odvozen od pohody, podporující rozvoj pohybových schopností tìlesnì 
slov Snuffelen, tj. èichat, postižených klientù. Využívají se vonící pøedmìty, zvukové 
Doezelen, tj .  podøimovat. nástroje, polštáøe, deky, bloky z pìnové hmoty, tlumené svìtlo, 
Metoda je zamìøena na smyslové svíticí øetìzce, vodní válce s bublinkovým efektem, aromatické 
vnímání a prožitek pomocí svíèky, zrcadlové koule, meditaèní hudba... 
svìtla, zvuku, doteku, chuti a Komu mùže Snoezelen pomoci?
èichu. K tomu je potøeba 

Všem, kdo mají v domácí péèi èlovìka s hlubším 
prostøedí, ve kterém je možné se 

mentálním èi kombinovaným postižením. Tìm všem jsou dveøe 
koncentrovat, vnímat své okolí. A 

našeho støediska, a tím i Snoezelen, kdykoliv otevøeny. 
právì takové prostøedí jsme v 

Kdykoliv znamená v provozní dobì denního stacionáøe, tedy ve 
našem støedisku vytvoøili  

všední dny od 7.30 do 15.00. Doporuèuji navštívit  
chystáme se je uvést do života.

uherskohradiš�ské støedisko Cesta na adrese Na Stavidle 1266, 
Na jakém principu Snoezelen funguje? pøípadnì se telefonicky domluvit na èíslech  572 557 273, 737 
Metoda Snoezelen v sobì spojuje myšlenku dynamiky s 507 915. Budeme se na vás tìšit!

relaxací. V klientovi probouzí smysly, jež jsou oslovovány Adéla Kotková

Uherskohradiš�ská Diakonie otevírá novou relaxaèní místnost
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Ohlédnutí za sezónou 2006-2007 Mladých hasièù

Roèník mistrovských zápasù 2006 - 2007 v krajském nevzdává a rve se o každý míè od zaèátku až do konce. 
pøeboru dorostencù probíhal v poklidu. V rozhodujícím vítìzném zápase ,,o republiku“ se Zlínem 

vydávají naši hráèi ze sebe úplnì vše a po závìreèném hvizdu V novì tvoøícím se týmu, který se teprve sehrával 
rozhodèího dlouho nevìøili tomu, že na Mistrovství republiky pùsobili ze Strání Martin Beòo a Josef Popelka (Ïuk). Martin už 
jedou právì oni. Tohoto mistrovství se zúèastnili jako jediný jako zkušený hráè a tahoun mužstva, kdežto Josef to mìl tìžší. 
klub z vesnice. Praha, Brno, Plzeò, Ostrava, Ústí nad Labem, Pøechod z žákù do dorostu je složitý, ale on se s tím pøes 
Èeské Budìjovice jsou kluby na profesionální úrovní, kam poèáteèní tápání velmi rychle vyrovnal a stal se stálým èlenem 
se vybírají jen ti nejlepší. Jaké bylo pøekvapení všech, když základního kádru. Dorostenci skonèili ve Zlínském kraji na 
kluci z Nivnice vyhráli svou základní skupinu a celkovì skonèili 2. místì. V èervnu se zúèastnili tradièního turnaje v Nìmecku, 
na krásném 6. místì. V nivnickém kádru bylo 5 klukù z Nivnice, kde startovali mladší a starší dorostenci a žáci. Mladší skonèili 
2 z Vlènova a 5 klukù ze STRÁNÍ  Marián Šimovec, David na 1. místì a starší na 4. místì. Teï už je èeká pøíprava v 
Maršálek, Martin Zahradník, Michal Popelka (Rozin), Radim domácích oddílech na další sezónu. 
Popelka (Paklík). Regionální družstvo žákù Nivnice tvoøeno hráèi 

Všem hráèùm patøí velké uznání a podìkování za z Nivnice, Strání, Vlènova a Uherského Brodu dokázalo malý 
pøedvedené výkony v celé sezónì. Na jejich volejbalovém zázrak. Pøed zaèátkem soutìže žákù se totiž žáci z Uherského 
umìní mají zásluhu jak trenéøi z Nivnice, zvláštì pak trenér ze Brodu trhli a utvoøili samostatný tým. Trenérùm Nivnice se kádr 
Strání Mgr. Vladimír Luzar. Bez jeho trpìlivosti prakticky rozpadl a zaèala práce od zaèátku. 
a volejbalových znalostí by kluci nebyli tak dobøe pøipraveni na V první polovinì soutìže se kluci sehrávali a skonèili na 
krajský pøebor a Mistrovství Èeské republiky. 4. místì. Ve druhé èásti soutìže se tvrdá práce trenérù i hráèù 

Všem klukùm ze Strání patøí dík za celou sezónu. promìnila ve spanilou jízdu (soupeøùm už nepustili ani bod). 
Jaroslav HurbišTo, co hráèi pøedvádìli, bylo nìco úžasného. Za 3 mìsíce 

dokázali kluci z Nivnice, Strání a Vlènova utvoøit tým, který se èlen výboru volejbalu, Nivnice

Straòanský rok v nivnickém volejbale

kde se umístili na 8 místì z 18 družstev. Soutìž probíhá v pìti Nový roèník hry Plamen zaèal kroužek Mladých hasièù 
disciplínách a hodnotí se celoroèní èinnost kolektivu.pøi SDH Strání 2.9.2006 každoroèním „Pochodem Slováckým 

krajem“ poøádaným Okresním sdružením hasièù. Tentokrát V èervnu si na „Pochodu rodièù s dìtmi“ pøipravili pro 
se šlo ze Salaše na rozhlednu Brdo a zpìt. Pochod zakonèili dìti støíkání ruèníma støíkaèkama a házení hadicí na kuželky.
soutìžemi s diskotékou na salašském høišti. Konec roèníku strávili jako každý rok týdenním letním 

V øíjnu pokraèovali branným závodem, který se tentokrát soustøedìním na chatì u rybníka. Tam se pøipravovali na 
konal u nás v okolí hasièské chaty u rybníka Žabka a druhá èást podzimní branný závod. Tento rok jim poèasí moc nepøálo, ale 
závodu na tréninkovém høišti ve Strání. Zúèastnilo se zde 18 i pøesto si domù odnesli spoustu nezapomenutelných zážitkù.
družstev mladých hasièù, ze kterých naše družstvo skonèilo O letních prázdninách se uskuteèní nìkolik turistických 
na krásném 5. místì. výletù. Letos to byl výšlap na Javoøinské slavnosti a v mìsíci 

srpnu výlet na kyselku. Prázdniny zakonèili 26.8. soutìží 
v Šumicích, kde skonèili na 8 místì. V souèasné dobì se vìnují 
hlavnì pøípravì na podzimní kolo nové sezóny hry Plamen.

V této sezónì pracovalo v kolektivu 15 mladých hasièù 
ve vìku 7-18 let. S novým školním rokem rovnìž zaèíná další 
roèník hry Plamen. Rádi mezi sebou uvítáme další zajemce 
o èinnost v mladém kolektivu, kde si zasportují, užijí spoustu 
zábavy a pøitom získají spoustu užiteèných znalostí.

Bìhem dalších mìsícù se peèlivì pøipravovali na získání 
odznakù odbornosti. Zkoušky probìhly 9. bøezna na stanici 
HZS v Uherském Brodì. Všichni zúèastnìní uspìli a pøivezli 
domù 6 odznakù.

V únoru, kdy se poøádal tradièní Fašank, se mladí hasièi 
podíleli na jeho organizaci a výbìru vstupného.

Od bøezna zaèali s trénováním na jarní kola soutìší 
v požárním útoku a štafetì dvojic. Na soutìži v Bojkovicích 
28.4.2007 skonèili na pìkném 5 místì (z 15 družstev). Vrcholem 
všech soutìží byl závìreèný sraz hry Plamen 19.5. ve Vlènovì, 
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Proè si vybrat techniku u nás?
Kdykoliv dostupný servis  - pøátelské jednání  akèní nabídky - odborné poradenství 

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

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

ZAHRADNÍ A KOMUNÁLNÍ TECHNIKA

PRODEJ - SERVIS 

! Prodej pilových øetìzù Oregon 
a pøíslušenství k motorovým 
pilám

! Broušení pilových øetìzù  - 
zkrácení - prodložení  - opravy

! Prodej motorových olejù Castrol

PÙJÈOVNA

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

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

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

Specialista na travní semena a sezónní hnojiva - 
obnova trávníkù. Máme kompletní systém jak 
peèovat o Váš trávník. Pøijïte se poradit co 
udìlat s Vaším trávníkem už teï na podzim.

Jsme autorizovaný regionálním zástupce Dolmar 
na Uherskobrodsku.
Nejstarší výrobce motorových pil na svìte.
Speciální ceny na øadu PS 460 a PS 500.

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

Akce: 15% sleva na veškeré zboží

Akce potrvá do 31. 10. 2007
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Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit  s panem Antonínem Vintrem 
a doprovodili ho na jeho poslední cestì. 

Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 
Zvláštní podìkování patøí otci P. Janu Hrudíkovi, 

také spolužákùm z roèníku 1951 
a paní MUDr. Konèitíkové. 

Podìkování
Pozùstalá rodina dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s paní Alžbìtou Knotkovou a doprovodili ji 
na její poslední cestì. Dìkujeme za kvìtinové dary 

a projevy soustrasti. Zvláštní podìkování patøí 
MUDr. Konèitíkové a otci P. Janu Hrudíkovi. 

Podìkování
Rodina Michálková dìkuje všem, kteøí se pøišli 

rozlouèit s panem Antonínem Michálkem a svou 
úèastí pomohli zmírnit zármutek pøi jeho odchodu.

Zvláštní podìkování patøí MUDr. Konèitíkové 
a sestrám z DPS Strání pí.Grebíkové 

a pí. Havlíkové za jejich ochotu a pomoc.

Podìkování
Rodina Benešíková dìkuje všem, kteøí doprovodili 
paní Anežku Benešíkovou na její poslední cestì. 

Zvláštì dìkujeme otci Janu Hrudíkovi 
a paní doktorce Alžbìtì Konèitíkové.

Podìkování
Rodina Zámeèníková dìkuje všem, kteøí se pøišli 
rozlouèit s našim synem Mirkem Zámeèníkem 

a doprovodili ho na jeho poslední cestì. 
Dìkujeme za kvìtinové dary a projevy soustrasti. 

Zvláštní podìkování patøí roèníku 1982, firmì 
Autodoprava Jan Popelka ze Kvìtné a všem, 
kteøí nám v nelehkých chvílích byli nablízku.

Podìkování
Pozùstalá rodina Popelková dìkuje všem, kteøí 
doprovodili na poslední cestì naši milovanou 

dceru Janu Popelkovou. Dále dìkujeme 
za kvìtinové dary, projevy soustrasti, 

všem muzikantùm a roèníkùm 1983 - 1984. 
Zvláš� dìkujeme za slova útìchy duchovnímu otci 
P. Janu Hrudíkovi a MUDr. Alžbìtì Konèitíkové

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

Zpravodaj
obce Strání

Drobnosti

! Na zdravotním støedisku se našla zlatá naušnice, kdo ji 
postrádá, a� se hlásí u sestøièky Kubíèkové.

! Èervený køíž Kvìtná dìkuje všem, kteøí pøispìly do 
charitní sbírky, která se konala na konci srpna. Byla 
odvezena plná avie vìcí, které poslouží chudým a 
strádajícím lidem na Ukrajinì, v Africe a Indii. 
Dìkujeme, že pomáháte.

! Naše zdatné vìrné pletaøky!
Mùžete opìt zaèít s pletením obinadel pro malomocné do 
Kalkaty! Pøíže Snìhurka bude k dispozici (do vyèerpání 
zásob) v Infocentru ve školních dílnách a na dìtském 
zdrav. støedisku ve Kvìtné, nebo ji mùžete zakoupit 
a vìnovat tím drobnou èástku na charitu. Mùžete také 
nosit dioptrické brýle, které už nepotøebujete. Budou 
sloužit lidem v rozvojových zemích.

Prosíme obèany, aby do kontejnerù 
rozmístìných v obci, neodkládali velké kartonové 
krabice, objemný plast atd. 

Te n t o  o b j e m n ý  o d p a d  p r o s í m e  
odevzdávejte na sbìrný dvùr u ÈOV ve Kvìtné, 
kde jsou umístìny velkoobjemové kontejnery 
na tyto druhy odpadù. 

Michaela Janovská

Dìkujeme...

Obyvatelé bytovky 760 ve Kvìtné na sídlišti dìkují 
Místnímu hospodáøství za opravu a zkvalitnìní chodníku pøed 
domem. 

INZERCE

Prodám polohovací golfový koèárek a sedaèku na kolo. 
Cena dohodou. Telefon: 604 471 477.

INZERCE

Pronajmu byt 2 + 1 ve Strání. 
Informace na tel. 776 367 230.

INZERCE

Koupím rùzné staré fotografie a pohlednice. 
Tel: 572 570 747, mobil 605 525 149.
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