
ZPRAVODAJ
obce Strání

Roèník XXVII          Èíslo 6            rok 2006             cena: zdarma

Komunální volby 2006 do Zastupitelstva obce Strání - výsledky

Ve dnech 20. - 21. 10. 2006 probìhly volby do Zastupitelstva obce Strání. Voleb se zúèastnilo celkem 1601 volièù, tj. 
53,5 % z celkového poètu oprávnìných volièù.

Vítìzem se stala KDU-ÈSL, získala 6 mandátù. Na 2. místì ODS, získala 4 mandáty. Na 3. místì ÈSSD, 3 mandáty 
a na 4. místì KSÈM, získala 2 mandáty.

Složení ZASTUPITELSTVA podle získaných hlasù:

Bc. Ondøej Benešík          1022 hlasù   KDU-ÈSL
David Èermák   851 hlasù   KDU-ÈSL
Vítìzslava Kubíèková   849 hlasù   KDU-ÈSL
Antonín Zámeèník   820 hlasù   ODS
Pavel Mimochodek   797 hlasù  KDU-ÈSL
Mgr. Jan Jankových   624 hlasù   KDU-ÈSL
Mgr. Irena Michalèíková   573 hlasù  ODS
Bc. Petr Houš�   567 hlasù   KDU-ÈSL
Pavel Novák   544 hlasù   ODS
Ing. Miloslav Janovský   538 hlasù   ÈSSD
Antonín Bruštík   538 hlasù   ODS
Ing. Daniel Sedlecký   495 hlasù   ÈSSD
RSDr. Karel Gryc   478 hlasù   KSÈM
Jaroslav Balada   437 hlasù   ÈSSD
RSDr. Stanislav Knotek   257 hlasù   KSÈM

Dìkujeme všem obèanùm, kteøí si splnili svou obèanskou povinnost! 

Více informací o umístìní dalších kandidátù se dozvíte na :  www.volby.cz

Zastupitelstvo obce v souladu s ustanovením § 84 odst. 2 písm. 4. zøizuje
l), m) a n) a § 91 odst. 1 zákona è. 128/2000 Sb., o obcích (obecní ! výbor finanèní zastupitelstva obce 
zøízení), ve znìní pozdìjších pøedpisù ! výbor kontrolní zastupitelstva obce 

1.  stanovuje 5. stanovuje
poèet èlenù rady obce - 5 celkový poèet èlenù výborù - 5

2. urèuje 6. volí
funkce, pro které budou èlenové zastupitelstva obce uvolnìni: ! do funkce pøedsedy výboru finanèního zastupitelstva obce 
a) starosta pana Pavla Nováka
b) místostarosta ! do funkce pøedsedy výboru kontrolního zastupitelstva obce 

pana RSDr.Stanislava Knotka
3. volí 

! do funkce èlenù výboru finanèního pana Ing.Romana 
a) pana Pavla Mimochodka do funkce starosty obce Strání Zámeèníka PhD., pana Ing. Mariána Kusendu, paní Janu 
b) pana Antonína Zámeèníka do funkce místostarosty obce Mimochodkovou, paní Boženu Juráskovou
Strání

! do funkce èlenù výboru kontrolního pana Antonína 
c) další èleny rady obce:   - pana Bc.Ondøeje Benešíka Bruštíka, pana Jaroslava Baladu, pana ing. Dalibora 

- pana Ing.Daniela Sedleckého Stupku, pana Petra Havlíka
- paní Vítìzslavu Kubíèkovou

Usnesení z ustavujícího zasedání zastupitelstva obce Strání
 konaného dne 3. 11. 2006 v Kulturním zaøízení Dvorana Strání
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Volební kampaò - komunální volby 2006
Vážení spoluobèané, 2. Sbìrný dvùr - „dotace, kterou podepsal svým 

rozhodnutím pan ministr Ambrozek. Proè lídøi místní KDU jsou za námi komunální volby na období 2006-2010. 
nezmínili, že než to pan ministr podepíše, musí to nìkdo Jednotlivé strany pøedstavily své kandidáty a programy.  Pokud 
pøipravit od zámìru projektu, vyjádøení institucí a doporuèení získaly vaši podporu, hodlají je realizovat. Výjimku tvoøila 
rady fondu SFŽP, aby bylo co podepsat? Psal jsem ve volební kampaò místní KDU-ÈSL. Ta se více než na budou-
Zpravodaji, že to je program EU (OPI - operaèní program cnost soustøedila na minulé volební období, které doznalo 
infrastrukura). SFŽP byl nositelem tìchto žádostí za celou ÈR výrazných úspìchù a to díky jejich „pøispìní“ u krajských, 
a bylo jich kolem 80. Že by pan ministr zrovna nepodepsal tu vládních a poslaneckých èlenù KDU- ÈSL. To nám bylo 
naši, když splnila všechny požadavky? pøipomínáno  bìhem jednoho týdne 4x, abychom si  uvìdomili, 

že oni jsou ti jediní, kteøí pøispìli k rozvoji této obce. Všichni 
3. Rekonstrukce Zámeèku - „díky iniciativì poslancù ostatní tu snad ani nebyli.

Kalouska a Hovorky, by to nikdy nebylo“. Ano,  je vždy dobré 
Na internetových stránkách naší obce se po výsledku 

mít takové známé poslance. Ale i oni dobøe ví, že to nestaèí.  
voleb do ZO objevilo nìkolik desítek reakcí všeho druhu. Mohl 

Jejich iniciativu musí podpoøit Poslanecká snìmovna svým 
jsem reagovat  na spoustu z nich. Mohl jsem také po první 

hlasováním . Jaké bylo složení PPS v minulém volebním období 
letákové kampani KDU-ÈSL vytvoøit obdobný oponentní leták, 

snad každý ví.  A také jaké zastoupení v ní mìlo KDU ÈSL. Èím 
který by byl podobný následujícím øádkùm. Neudìlal jsem to, 

by se chlubili, kdyby nejvíce zastoupené strany v Parlamentu 
protože to není mùj styl...

ODS a ÈSSD „nepøispìly“ svým hlasováním pro pøijetí této 
Lídøi  KDU-ÈSL v naší obci Vám pøedstavili celkem 6 žádosti? Poslanci také ví, že pøi schvalování o tomto „balíèku“ 

investièních akcí v obci (školní jídelna, rekonstrukce Zámeèku, penìz zapomenou na stranické nesváry, protože se navzájem 
rekonstrukce rybníku Žabka, kanalizace - 6.stavba, sbìrný dvùr, potøebují. 
zvýšení bezpeènosti na silnici I/54), poté následovali zásluhy 
KDU-ÈSL na Zlínském kraji. Žádost, kterou jsem poslal již 3x na èástku 45 mil. Kè 

(plánovaná cena na celou rekonstrukci a pøístavbu), byla vždy Jak se taková dotace do rozpoètu obce vlastnì získá?
snížena na zmínìné èástky. I za to jsem poslancùm vždy Na zaèátku je vždy zámìr obce. Tedy, co chceme dìlat 
podìkoval na našich setkáních. Nejvìtší odmìnou pro nì je hned a  co pozdìji. Další možností je sledování vyhlášení grantù 
každý hlas v parlamentních volbách. a výzev k pøedkládání žádostí na jednotlivá ministerstva, 

agentury a státní fondy. Lídøi KDU-ÈSL na mùj dotaz, kolik 
4. Zvýšení bezpeènosti na silnici I/54 - „dotace posky-podali žádostí k jednotlivým projektùm (výše uvedených) 

tnuta Ministerstvem dopravy díky pøispìní p. D. Èermáka…“odpovìdìli, že žádnou. Každá žádost má svá pravidla 
Dotaci poskytl SFDI (státní fond dopravní a pøedpisy. Ty obsahují splnìní mnoha podmínek k dané žádosti.  

infrastruktury), ne Ministerstvo dopravy. Pan Èermák sdìlil  Napø. zpracování studií jednotlivých projektù a projektù 
p. Mimochodkovi možnost èerpání (viz zpravodaj è. 6) a ten samotných, vyjádøení CHKO, Èeské inspekce životního 
pøedal informaci mnì. Mým  snažením bylo pøipravit  všechny prostøedí, památkáøù, hygieny, E-ON, Telecom, JMP, ØSD 
podklady tak, aby byl projekt schválen výborem SFDI a pan (Øeditelství silnic a dálnic), ØSZLK (Øeditelství silnic  
øeditel to mohl podepsat. Což se podaøilo. Dobrý ovšem zùstal Zlínského kraje ), Katastrální úøad , Mìstský úøad Uherský Brod  
pan Mimochodek, protože je z KDU. Škoda, že pan Èermák (odbory dle druhu žádostí), Lesy - správa tokù, znalecké 
z pozice poradce ministra dopravy nezískal svým „pøispìním“ a odborné posudky atd. Po splnìní tìchto podmínek projde 
pro obec ne 350 tis. Kè, ale 35 mil. Kè na opravu našich podaná žádost sítem úøedníkù a rad jednotlivých orgánù, které 
komunikací.danou žádost pustí nebo nepustí dál  k rozhodnutí zastupitelstva 

Zl. kraje, ministerstva životního prostøedí, SFDI, SFŽP, 
5. Kanalizace 6. stavba  "dotaci schválil a výjimku udìlil Ministerstva kultury, Ministerstva pro místní rozvoj  nebo 

bývalý ministr životního prostøedí pan Ambrozek… "Opìt není Ministerstva financí atd.
nikde zmínka o nároèné pøípravì a vyøízení všech podkladù 

Obec pøed tímto sítem kontrol musí také doložit tzv. 
(trvala témìø 2 roky) a opìt prošla hustým sítem až po 

dluhovou službu, potvrzení o hrazení soc. a zdravotního 
p. ministra Ambrozka. Na tolik p. ministra znám, že by 

pojištìní a audit hospodaøení obce bez výhrad atd. 
nepodepsal a neudìlil výjimku bez dùvodu. Smìrnice SFŽP to 

Lídøi KDU-ÈSL vám pøedevším pøedstavili dotace za urèitých podmínek umožòuje. Co vlastnì rozhodlo tuto 
z míst, kde mìli své zastoupení. Rád bych se k nìkterým krátce výjimku získat: „Obec Strání leží v chránìné krajinné oblasti 
vyjádøil: Bílých Karpat a zneèištìný vodní tok teèe na území jiného 

státu“. To je  možnost daná smìrnicí SFŽP è.2/2005 èl.9 odst.3 
1. Dotace „Rybník Žabka“ - „bez výrazné pomoci 

a ne tím, že pan ministr je také za KDU. Ano, je  urèitì dobré, 
bývalého ministra živ. prostøedí Libora Ambrozka  (KDU-ÈSL) 

když je nìkdo, kdo pana ministra pravidelnì kontaktuje 
by neprobìhla“ - text ve volebním letáku. Ministr životního 

a  upomíná a tak pøispìje svým dílem k uskuteènìní zámìru. Ale 
prostøedí se na tìchto akcích podílí tím, že vydá „rozhodnutí“ 

pøispìli i jiní a daleko více než èlenové KDU-ÈSL.
o dotaci na základì doporuèení „Rady fondu SFŽP (Státní fond 

6. Rekonstrukce školní kuchynì - díky iniciativì pánù životního prostøedí) ÈR“. Rada nepodpoøí  žádnou žádost , která 
poslancù Kalouska a Hovorky…“ (stejný postup jak u Zámeè-není podložena fakty a nesplòuje úèel podpory. A navíc toto 
ku). Zámìrnì jsem si nechal tuto investici jako jednu z posled-„Rozhodnutí“ o poskytnutí dotace nevydal pan ministr 
ních. Lídøi KDU dobøe ví, že jsem panu Kalouskovi jako býva-životního prostøedí Libor Ambrozek (KDU-ÈSL), ale jeho 

pøedchùdce pan Miloš Kužvart - ÈSSD, protože vše bylo 
pøipraveno pøed volbami do Parlamentu PS v èervnu 2002. pokraèování na další stranì
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Regionální rozvojová agentura Východní Moravy operaèním programùm. Tím budou pøipraveny k vyhlášení 
se sídlem ve Zlínì zpracovává projekt, ve kterém chce prvních výzev. V pøípadì úspìšného výbìru nìkterého zámìru 
shromáždit cca 180 zámìrù obcí a mìst ze Zlínského kraje. by obec musela pøipravit kompletní projektovou dokumentaci 

se všemi náležitostmi.Za naši Obec Strání byly podány ètyøi zámìry, které 
budou zaøazeny do tohoto projektu: Pøi pøedstavì , že Zlínský kraj má pøes 500 obcí a mìst a 

každá obec si podá alespoò jeden zámìr, nebude jednoduché 1. Rekonstrukce a pøístavba Zámeèku
uspìt pøi tomto výbìru.Cílem je úplné dokonèení opravy a pøístavby objektu.

2. Sportovní zázemí v Obci Strání Zámìry pøipravil Antonín Zámeèník, místostarosta obce
Odbornou pomoc pøi vypracování poskytla Tento zámìr obsahuje zejména dokonèení sportovního 

Regionální rozvojová agentura ve Zlínì (RRA)areálu u ZŠ Strání, rekonstrukci kabin  a úpravy na fotbalovém 
høišti, rekonstrukci koupalištì. Dále rozšíøení lyžaøského 
vleku vèetnì zasnìžování a vybudování bìžeckých drah v okolí 
obce, které budou v letním období sloužit jako cyklostezky. 
Souèástí je i vybudování soc. zázemí a parkovištì.

3. Dopravní infrastruktura v Obci Strání

Zámìr je zamìøen na výstavbu a opravy všech místních 
komunikací v naší obci, nového mostu ve Kvìtné (za zdrav. 
støediskem). Vybudování nových chodníkù podél silnice 
I/54 ve vybraných úsecích, rekonstrukci veøejného osvìtlení 
u této silnice a dalších èástech obce, výstavba nové autobusové 
zastávky u Popelkù, výmìny èekáren na zastávkách ÈSAD 
a úpravy veøejného prostranství u Moravských skláren.

4. Protipovodòová a protierozní opatøení v Obci Strání

Zámìr obsahuje vybudování záchytných pøíkopù v okolí 
obce a vybudování suchých poldrù v ohrožených èástech obce.

Z tohoto poètu cca 180 zámìrù vybere hodnotící komise 
65-80, které budou dopracovány a zaøazeny k jednotlivým 

Pøíprava na èerpání finanèních prostøedkù 
ze strukturálních fondù EU na období 2007-2013 zaèala

 Vážení spoluobèané, pokud budeme spoléhat jen na to, 
lému pøedsedovi rozpoètového výboru a ostatním poslancùm že je nìkdo na kraji, v Parlamentu na ministerstvu nebo jiných 
veøejnì pøi otevírání námìstí roku 2003 (2.den obce) podìkoval. výše postavených místech, tak toho moc nedokážeme. Dùležitá 
Pan Kalousek tehdy ve svém projevu pronesl také vìtu, že je dobrá pøíprava jednotlivých zámìrù a projektù a dobrá 
„Dùležitìjší než dotace je pro každé spoleèenství pocit souná- spolupráce všech èlenù ZO a pracovníkù OÚ, završená 
ležitosti a odhodlání nìco dìlat pro obec“.To lídøi KDU vystu- odpovìdnou a poctivou prací. 
povali ještì jako souèást Zastupitelstva obce (viz èlánek ve Cílem politikù za KDU-ÈSL bylo a je být u moci. Pro to 
zprav. 5/2003. Škoda, že jim to nevydrželo až  do dnešních dnù). jsou ochotni udìlat cokoliv a spojit se s kýmkoliv. Vnesli do naší 

7. Krajští radní a zastupitelé za KDU-ÈSL podpoøili obce vrcholovou volební kampaò, založenou na polopravdách 
žádosti pro naši obec na rùzné aktivity (viz leták). Zastupi- a povedlo se jim to. Ostatní posuïte sami.
telstvo Zlínského kraje má 45 èlenù, KDU z toho má 11 Za osm let, co jsem zastával  funkci starosty, jsem ve 
èlenù, ODS 16 èlenù, ÈSSD 7 èlenù, KSÈM 8 èlenù, ED 3 svých pøíspìvcích ve zpravodaji nikdy nezmínil , že jsem získal 
èleny. Hlasování o podpoøe žádosti a její schválení vyžaduje sám nebo za pøispìní jiných nìjakou dotaci. Vždy jsem psal za 
vždy nadpolovièní vìtšinu. Postup je stejný jako v parlamentu. všechny ,že naše obec získala dotaci. Bral jsem to jako svou 
Zastupitelé podpoøili také žádosti z Kromìøížska, Vsetínska povinnost, jako jeden z 15 èlenù ZO Strání a mìl jsem pocit, že 
a Zlínska. I oni než to projednají, tak projdou tyto žádosti sítem tak vystupujeme všichni. Dával jsem vždy pøednost lidem a ne 
úøedníkù, kteøí to podstupují Radì Zlínského kraje. I tady jsem stranám. 
podával vìtšinu žádostí já (nejsou uvedeny) ne pro sebe èi svou 

Kampaò místní KDU-ÈSL  mì pøimìla k  tomu, abych 
stranu, ale pro obec. Vrcholem sebechvály je podpora Zlínského 

jinak a lépe v budoucnu prodával svou práci. Mrzí mì, že zrovna 
zastupitelstva na dotaci na opravu našeho kostela. Mám za to, že 

strana, která se schovává za køes�anskou víru dokázala vnést 
èlen Zastupitelstva Zlínského kraje z naší obce by mìl pokládat 

tolik povýšení a pýchy do našich domovù.
za zcela samozøejmé pøednostnì hájit zájmy své obce a ne 

Antonín Zámeèník, místostarosta obcestrany. I  proto jej obèané zvolili .

Volební kampaò - komunální volby 2006

Pomoc bližním

Blíží se dlouhé zimní veèery a proto, pokud jste zdatné 
pletaøky, prosím vás opìt o pomoc malomocným. Pletací pøízi 
s i  mùže te  vyzvednou t  na  dì t ském s t ø ed i sku  
ve Kvìtné u p. Kubíèkové, nebo v Infocentrum 
na Zámeèku u sl. Kubíèkové. 

Návod na zhotovení obvazù pro malomocné:
Materiál: bílá nebo svìtlá vlna Snìhurka
Jehlice: è. 2,5
Rozmìry: úzké obvazy - 1.øada 25 ok vèetnì krajo-

vých, všechny øady hladce, délka 275     vroubkù
široké obvazy - 1. øada 30 ok vèetnì krajových, délka 

jako u úzkých.
Vítìzslava Kubíèková

Místní organizace KSÈM dìkuje tímto všem 
volièùm, kteøí dali hlas našim kandidátùm 

v letošních komunálních volbách. 
Blahopøejeme všem zvoleným zastupitelùm 

a pøejem jim hodnì úspìchù v práci pro naši obec.

Dìkujeme všem spoluobèanùm, kteøí v komunálních 
volbách 20. - 21. øíjna 2006 podpoøili kandidáty za ODS. 

Vážíme si Vaší dùvìry a svou prací v orgánech obce chceme 
pøispìt k úspìšnému rozvoji naší obce.

Dìkujeme.
za všechny kandidáty ODS Antonín Zámeèník

pokraèování z pøedchozí strany
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Dotýká se nás, že jsme osoèování z neférové  strany více využívali svých kontaktù a navzájem se informovali 
pøedvolební kampanì. Terèem kritiky se staly naše pøedvolební o svých možnostech v prosazování dotací. Pokud by nás starosta 
materiály, ve kterých vyjmenováváme dotace pro obec, které na zaèátku požádal o Kalouskovu podporu, urèitì bychom ho 
se podaøilo získat prostøednictvím politikù KDU-ÈSL. V obci kontaktovali. Náhoda tomu chtìla, že obec nepøišla o dva 
se za poslední ètyøi roky uskuteènilo nìkolik investièních akcí miliony a to zbyteènì! Možná si také vzpomenete na to, že když 
a my jsme vylobovali u našich poslancù a ministrù peníze byl Kalousek na otvírání námìstí, tak mu za tuto pomoc 
na nìkteré z nich:  dìkovali - veøejnì a skoro pøed celou dìdinou. Tento pøípad 

dokazuje, že poslanecké iniciativy nejsou formalitou, kde je 
1. rekonstrukce Zámeèku podpoøena každá žádost.   
Bìhem tøí let do Strání na jeho opravu pøiplynulo 17 

3. Další akcí byla kanalizace. Nìkteøí žijí v pøedstavì, milionù. Tyto prostøedky byly uvolnìny v rámci tzv. 
že staèí podat projekt a ministr automaticky schválí. A pokud poslaneckých iniciativ, které jsou známé pod názvem 
se žádá o výjimku, která znamená navýšení o dvojnásobek, je to "poslanecké pomníèky". Jde o to, že poslanci mají možnost 
také formalita. OMYL! Navýšení na 80% z celkové èástky, bylo poslat celkovì asi 1,3 miliardy Kè na rùzné projekty (investièní 
politické rozhodnutí ministra, se kterým jsme na toto téma a neinvestièní). Tato možnost je každoroènì kritizovaná, jako 
nìkolikrát mluvili a pøesvìdèovali ho. Ministr nám na jednáních nesystémové øešení, ale zákonodárci se jí samozøejmì nechtìjí 
vysvìtloval, že za udìlování výjimek je vždy kritizován a jak vzdát, protože je to zpùsob, jak pøinést peníze do svých obvodù. 
samo slovo výjimka naznaèuje, udìluje je pouze výjimeènì. Tedy jsou to peníze, které jsou rozdìlovány na politické bázi. 
Je pravdou, že navýšení dotace je umožnìno tím, že Strání Vládní poslanci mají k dispozici penìz více, opozièní ménì. 
leží v CHKO, ale ministr nemá povinnost tyto žádosti Ve výhodì je pøedseda rozpoètového výboru, který rozhoduje 
automaticky schválit. Když k nám Libor Ambrozek pøijel o velké èásti tìchto penìz v podstatì sám. Toto se odehrává mezi 
na zahájení stavby kanalizace, ve svém projevu tyto skuteènosti prvním a druhým ètením rozpoètu a není výjimkou, že v tìchto 
zámìrnì naznaèil. Slavnostního zahájení se zúèastnilo skoro fázích pro tyto zmìny hlasují i opozièní poslanci, protože tam 
celé zastupitelstvo a spousta dalších hostù - kdo to chtìl mají své zájmy. Když v roce 2003 pøijel do Strání tehdejší 
pochopit, tak to pochopil. Na této akci také prezentoval pøedseda rozpoètového výboru M. Kalousek (na pozvání 
místostarosta ministrovi projekt sbìrného dvora, který O. Benešíka a P. Mimochodka), úèel jeho návštìvy byl jasný: 
Ambrozek už tam slíbil podpoøit (pokud budou náležitosti pøesvìdèit ho, aby si spoleènì s poslancem L. Hovorkou 
v poøádku). Nejsme schopni posoudit do jaké míry byla jeho postavili "své pomníèky" ve Strání, jinými slovy poslali peníze 
podpora formální. Skuteènost je ale taková, že ministr projekt na opravu Zámeèku. Pan bývalý starosta se tohoto jednání 
podpoøil. neúèastnil. Možná si nìkdo myslí, že pøedseda rozpoètového 

výboru jezdí po republice a tam, kde se mu to líbí, pošle dotaci. 
4. Pokud jde o dopravní znaèení (bezpeènost na silnici), Nebo že snìmovna schválí každou žádost, kterou obdrží. 

více informací mùže podat David Èermák. Ten nejen že OMYL - schválen je pouze zlomek z požadavkù a to na základì 
informoval o této možnosti na obci, ale také zajistil konzultace POLITICKÉHO klíèe! Toto se odehrálo v létì a za nìkolik 
s BESIPem pùl roku pøed podáním žádosti (konzultanta mìsícù - pøed schválením rozpoètu jsme se domlouvali na výši 
na bezpeènost na dopravu pøivezl D. Èermák ve svém volném dotace. Náš požadavek znìl na 10-15 milionù s tím, že 
èase a na vlastní náklady). I když byl projekt dobøe napsán vzhledem k nedostatku penìz a pøetlaku požadavkù bude tato 
a splòoval všechny náležitosti, nebyl pro velké množství žádostí èástka rozdìlena do 2-3 etap. Celkem jsme takto získali 
a nedostatku penìz zaøazen mezi podpoøenými. Pùvodnì mìly 17 milionù. Argumentovat tím, že je to i zásluha ostatních 
být totiž podpoøeny jen projekty velkého rozsahu, mezi které poslancù, protože také pro celý balík iniciativ hlasovali je velmi 
Strání nepatøilo. Tuto zmìnu inicioval David Èermák. Zajistit zavádìjící. Rozhodující totiž je, kam poslanec „pošle“ peníze, 
pro tento projekt podporu slíbil i bývalý starosta, ale podle které má v rozpoètu k dispozici. Naši poslanci je umísili do 
našich informací tak neuèinil, nebo nebyl v lobingu úspìšný. Strání. Poslanci jiných stran podpoøili projekty v jiných obcích 
Den pøed schválením úpìšných projektù ten „straòanský“ totiž a nikdo jim nemá za zlé, že si tam svoje zásluhy prezentují. 
mezi vybranými nefiguroval. To se stalo až po intervenci 
Davida Èermáka. 2. Podobná situace nastala v pøípadì opravy školní 

jídelny (k tomu došlo ještì pøed opravou Zámeèku). Tento 
5. Zvláštní kapitolou jsou rùzné podpory z kraje. Pan požadavek pùvodnì pøedkládal poslanec z jiné strany, ale nebyl 

Zámeèník uvádí, že KDU-ÈSL nemá v krajském zastupitelstvu úspìšný. O tom, že návrh byl zamítnut jsme dlouho nevìdìli a 
ani v radì nadpolovièní vìtšinu, proto se vždy musí hledat celé zastupitelstvo žilo ve víøe, že peníze budou schváleny. 
podpora napøíè politickými stranami. Není tomu tak vždy. Po druhém ètení schvalování rozpoètu se místostarosta 
Jednotliví radní popø. zastupitelé mohou podpoøit rùzné akce P. Mimochodkek a O. Benešík setkali v jiné záležitosti 
finanèním èi vìcným darem, o kterém rozhodují sami. Jedná s M. Kalouskem a u této pøíležitosti se ho na stav této žádosti 
se o jejich reprezentaèní fondy v pøípadì radního pro kulturu (za zeptali. Po nìkolika telefonátech nám Kalousek sdìlil, že naše 
KDU-ÈSL) i o podpory tzv. malého rozsahu z Fondu kultury. žádost byla zamítnuta. Slíbil nám ale, že využije svých 
Takto byly radními za KDU-ÈSL podpoøeny tyto akce: Dìtský možností pøedsedy rozpoètového výboru (ten mùže s žádostí 
den „Výlet do pohádky“, lyžaøský závod „Straòanská stopa“, dodateènì vyjádøit souhlas) a žádost opìtovnì zaøadí mezi ty 
vánoèní koncert Straòanky a èásteènì i festival dechovek úspìšné. Své slovo splnil. Po této pøíhodì požádal 

na zastupitelstvu O. Benešík všechny své kolegy, aby jednotlivé 

Reakce na èlánek A. Zámeèníka -
Volební kampaò - komunální volby 2006

pokraèování na další stranì
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Slyšel jsem také výtky, že jsme prostì využili toho, 
že lidovci byli ve vládì. To je skuteènì pravda - VYUŽILI jsme „Pod Javorinù“. O vìtších grantech zejména na Fašankový 
to. Ale snad jsem Vás pøesvìdèil i o tom, že samotný fakt festival rozhoduje rada v nìkterých pøípadech i zastupitelstvo. 
pøíslušnosti k vládní stranì prostì nestaèí. Nemùžeme za Hlavní slovo má ale radní pro kulturu, pro kterého byly žádosti 
to, že ostaní strany svého vlivu dostateènì nevyužívají nebo to ze Strání jedny z prioritních. Ten pøedkládá pøíslušné materiály 
neumìjí prezentovat. Nebo jsme snad za posledních osm let byli ke schválení a také za nì odpovídá. V nìkterých pøípadech se 
jedinou vládní stranou? Chtìl bych Vás požádat, abyste si tyto sejde velké množství projektù, které splòují všechny pøedpo-

klady  jsou ohodnoceny dostateèným poètem bodù. Potom má øádky dali do kontextu s našimi pøedvolebními materiály 
rada dvì možnosti: Buï poskytne velmi malou dotaci na a znovu se zamysleli nad tím, jestli se podepisujeme pod práci 
všechny nebo „zvýší la�ku“ a podpoøí jen nìkolik nejlepších druhých. Pokud si ještì jednou pøeètete pøedvolební leták ODS, 
projektù za to dotací podstatnì vyšší. To se stalo v pøípadì najdete tam vìtu o tom, jak tato strana získala dotace pro obec se 
školního høištì. Radní za KDU-ÈSL podporovali druhou vari- seznamem všech investic vèetnì výše popsaných. I když byla 
antu (samozøejmì ve shodì s koalièními partnery). Urèitì není tato vìta uvedena s poznámkou ve spolupráci s ostatními 
jedno jestli obec dostane dotaci ve výši 100 tisíc nebo 400 tisíc.                    zastupiteli, jsme pøesvìdèeni o tom, že ODS použila stejný zpù-

Chtìli bychom podtrhnout to, že skuteènost, že je sob pøedvolební prezentace, který pan A. Zámeèník kritizuje.    
podaná žádost na dotaci automaticky neznamená, že je Nechápeme obvinìní, že jen toužíme po moci a chceme 
dotace poskytnuta popø. poskytnuta v plné výši. Minimálnì vládnout. Podstatou každé politické strany je získat moc 
ve výše popsaných projektech tomu tak nebylo. Dotace jsou a realizovat svùj program. Toto je cíl všech stran vèetnì ODS. 
"zúøadovávány a papírovány" uvolnìnými obecními radní- Nebo snad pan Zámeèník nechtìl vyhrát volby? Bohužel jsou 
mi (v našem pøípadì starosta a místostarosta) a zamìstnanci lidé, kteøí si myslí, že KDU-ÈSL je výjimkou a že køes�anská 
obecního úøadu. To je práce, za kterou jsou výše uvedení strana má „držet ústa a krok“. My si naopak myslíme, že jednou 
placeni - je to souèást jejich práce. Ti také dohlíží na reali- ze slabin KDU-ÈSL je špatná prezentace své práce. Každá 
zaci staveb, vyúètovávání apod. Pokud touto prací rozumíte - strana si pøece musí „prodat“ své úspìchy sama. Pøedstava, 
získávat dotace - tak se prostì neshodneme v terminologií. My si 

že to za ni udìlá politický konkurent je velmi naivní. 
pevnì stojíme za tvrzením, že bez naší práce ve výše uvedených 
záležitostech, by nebylo co "papírovat" popøípadì by toho bylo Výbor MO KDU-ÈSL ve Strání - Kvìtné 
podstatnì ménì. 

Reakce na èlánek A. Zámeèníka -
Volební kampaò - komunální volby 2006

pokraèování z pøedchozí strany

! Èervený køíž dìkuje všem, kteøí pøispìli do podzimní (mohl by v nich mít údaje o chronické chorobì, o lécích, 
charitní sbírky. Další sbírka bude opìt na jaøe. Prosíme které užívá apod.)
vás, abyste nevyhazovali obleèení do popelnic, ale 10.Pøedejte všechny informace lékaøùm  údaje o nehodì, 
soustøedili je do krabic a pak odevzdali do sbírky. stav pacienta apod.
Pomùžete tak spoustì potøebných lidí, kteøí vám budou 

+ zásada navíc:vdìèní.

Nesmíte ohrozit sebe! Nedotýkejte se ran holýma ! Dále vás prosíme, abyste nevyhazovali dioptrické brýle, 
rukama, nevrhejte se do nebezpeèných situací! Už tím, že které již nepoužíváte a také je vìnovali pro potøebné do 
zavoláte odbornou pomoc, vykonáte mnoho!Ghany, Zambie a Angoly. Brýle mùžete pøinést také do 

Infocentra, nebo na støedisko.
Vítìzslava Kubíèková, pøedsedkynì ÈÈK Kvìtná

! Pokud by mìl nìkdo z obèanù zájem o kurz „První 
Pomoci“, mùžete se nahlásit na zdrav. Støedisku. Bude-li 
vás alespoò 10 kurz v zimních mìsících uspoøádáme. 
Èlovìk nikdy neví, kdy se mu mohou základy P.P. hodit.

DESATERO PRVNÍ POMOCI

1. Nejdøív zhodno�te situaci, zjistìte, jestli pacient dýchá, 
postarejte se, aby jeho dýchací cesty byly prùchodné.

2. Pak zastavte krvácení.

3. Poté ošetøete velké rány.

4. Znehybnìte kosti a klouby pøi jejich poranìní.

5. Ošetøete další poranìní, neustále pacienta uklidòujte

6. Sledujte fungování jeho základních životních funkcí.

7. Nadávejte pacientovi nic jíst ani pít, mohl by mít vnitøní 
poranìní. Nedovolte mu kouøit.

8. Zùstaòte s ním až do pøíjezdu lékaøe.

9. Kvùli identifikaci prohledejte jeho osobní vìci 

Perlièky z ÈÈK Kvìtná

Vážení spoluobèané,

Jako krajský zastupitel se chci vyjádøit k výrokùm 
pana Antonína Zámeèníka na moji osobu. Vždy jsem se snažil 
pomáhat obci, ve které žiji a kde jsem doma. Ti, kteøí mì znají, 
ví, že jsem hrdý na svou obec, na její obyvatele a tradice. 
Rozvoj a životní podmínky ve Strání a Kvìtné mnì nejsou 
lhostejné. Snad to i dokazuje skuteènost, že jsem 
se neodstìhoval do Zlína, kde pracuji, ale naopak každý den 
do úøadu dojíždím. 

Podpora ve volbách, které se mnì dostává ve Strání 
od lidí, kteøí mnì znají, tìší ale i zavazuje dvojnásob. Stejnì 
tak dvojnásobnì mrzí anonymní útoky a urážky od lidí, které 
v naší obci potkávám. 

Dìkuji Vám za podporu nejen ve volbách, ale také 
v dobì povolební, kdy se na naše zastupitele na internetu 
objevovali urážlivé èlánky. 

Ondøej Benešík 
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Èeský rozhlas Brno
a

BROLN
Brnìnský rozhlasový orchestr lidových nástrojù

uvádìjí poøad

PUTOVALI HUDCI
hosté

CM Huslièky, Vlasta Grycová,
ženský pìvecký sbor ze Strání

Nedìle 12. listopadu 2006 v sále KZ Dvorana
zaèátek v 17:00 hod.

Spolupoøadatel -  OS Spokos
Vstupné 50,- Kè

Koncert bude následnì vysílat ÈR Brno v jeho hudebních poøadech.

Èeský èervený køíž Kvìtná 
ve spolupráci s Infocentrem Strání-Kvìtná

poøádají

PØEDVÁNOÈNÍ VÝSTAVKU 
PERNÍKÙ A DEKORACÍ 

spojenou s jejich prodejem.

V NEDÌLI 3. PROSINCE 2006 od 15:00 do 17:00 
V KULTURNÍM DOMÌ ve Kvìtné

Nakoupit mùžete nejen perníèky, ale i adventní vìnce, 
ozdoby ze slámy a šustí aj. 

Také Vás zde èeká stánek Infocentra, kde zakoupíte knihy, 
mapy, èi CD s místní tématikou, které mohou být vhodným 

vánoèním dárkem pro vaše blízké.

Souèástí bude i 2. roèník soutìže o

„Nejlepší vánoèku nebo štolu“

Své výrobky do soutìže dodejte pùl hodiny pøed zaèátkem 
výstavky. Vyhrát mùžete hezké vìcné ceny. Pevnì vìøíme, 

že se šikovné pekaøky, kterých je v naší obci nespoèet, 
nenechají zahanbit a pøinesou své vánoèky a štoly k 

ochutnávce. 
Vybírat tu nejlepší budou všichni návštìvníci výstavky. 

TÌŠÍME SE NA VAŠI ÚÈAST!

OPRAVA

V minulém èísle Zpravodaje došlo díky chybnému 
zpracování pøedlohy v tiskárnì ke špatnému otištìní èlánku na 
stranì 4. Uvádíme jeho správné znìní a autorùm i ètenáøùm se 
omlouváme.

Týden knihoven

Od 2.10. do 6.10.2006 byly pro žáky naší školy v rámci 
akce „Týden knihoven“ organizovány besedy v místní 
knihovnì. Dìti byly kromì literárních žánrù seznámeny také 
s  n ì k t e r ý m i  
dalšími spisova-
teli a jejich díly, 
dá l e  j im  by lo  
p ø i p o m e n u t o  
ø a z e n í  k n i h  
v  jednot l ivých 
o d d ì l e n í c h  
knihovny a také 
p ù j è o v n í  ø á d .  
Z á v ì r  b e s e d y  
patøil „lísteèkové 
soutìži“, kde si jednotlivci ovìøili svou pozornost pøi výkladu 
paní knihovnice, ale také své ètenáøské zkušenosti. Nechybìla 
ani prohlídka knihovny, pùjèování knih stálými ètenáøi a zápis 
stávajících èlenù (viz foto). Dìtem, které byly pøi odchodu 
obdarovány drobnými upomínkovými pøedmìty a sladkostmi, 
se akce líbila.    

Mgr. Vìra Zetková, Mgr. Alena Žïárská
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organizátorkám pomáhaly šikovné devá�aèky, které mìly První listopadový pátek pøekvapil asi každého z nás. 
nelehký úkol… musely vybrat nejlepší doma èi ve škole Ráno byla krajina místo barevného listopadového listí pokryta 
vyrobenou lucernièku a nejkrásnìjší berušku a brouèka. Své snìhem a nebylo ho málo. Infocentrum, které na tento den 
role se zhostily výbornì, za což si zaslouží velký dík, a my jsme naplánovalo 2. lucernièkový prùvod, bylo v rozpacích… Chtìli 
v cíli mohly vyhlásit vítìze, kteøí získali milé ceny v podobì jsme uspávat brouèky a berušky pøed tím než napadne sníh, ale 
hraèek a knížek.pøíroda nás pøedbìhla. Nic se nedalo dìlat. Šli jsme se s brouèky 

a beruškami rozlouèit i pøes to. V 16 hod se berušky a brouèci v A kdo tedy vyhrál? 1. místo za nejlepší lucernièku ze 
doprovodu svých rodièù a prarodièù zaèali slétat na dvì Strání získal Šimonek Konèitík a za Kvìtnou vyhrála Natálka 
startovací místa v obci. Dìti ze Kvìtné se sešly u Moravských Zemaníková. Nejkrásnìjším brouèkem se stal Ondrášek Zetka 
skláren a dìti ze Strání na námìstí u Zámeèku. V místním a nej beruška se jmenuje Terezka Bruštíková. Všem vítìzùm 
rozhlase nám do kroku hrály písnièky z pohádek a veèerníèkù. gratulujeme a velký potlesk patøí všem, kteøí se v mraze a snìhu 
Napøíklad tyto, které se staly našimi nejmilejšími:

Tam, kde v noci jasnì svítí svìtlušky.
Tam, kde za srdce tì berou berušky.
Tam, kde vesele si žijou èmeláci.
Tam, kde brouk si z brouka dìlá legraci.
Tam nás dneska veèer možná èekají.
Pojïte po špièkách a po tajích!

Na políèku v jetelíèku tam kde potok pramení.
Dobøe je nám po tìlíèku zákonem jsme chránìni.
Sosáèkama sosáme, bez pøestání to samé.
Do pìti, do pìti, musíme být u maminky v doupìti!

Lucernièky, lampióny a tykadélka míøící od Zámeèku ve 
Strání se sešli s beruškami a brouèky ze Kvìtné pøesnì na pùl 
cesty  na staré cestì nad benzínkou. Celou cestu hlavním 

za brouèky a berušky pøevlekli, všem, kteøí si dali práci 
a vyrobili si lucernièku a vlastnì všem, kteøí se této bezva akce 
zúèastnili! A kolik se nás celkem sešlo? Vìøte, nevìøte bylo nás 
pøes 140.

Závìrem chceme podìkovat nejen rodièùm, kteøí se s 
dìtmi na prùvod vydali, ale také našim milým sponzorùm. 
Brouèkùm a beruškám radost udìlali: Smíšené zboží u Novákù, 
Prùmyslové zboží Popelkovi, Obchùdek Centrum p. Houš�ová, 
Èervený køíž Kvìtná, pan Pavel Žajgla, Lékárna p. Tomanové, 
Potraviny p. Straussové, Potraviny Kubiš a taky Petr Popelka, 
který pomohl s ozvuèením a dopravou cen. Dìkujeme a za rok 
se na naše vìrné brouèky a berušky budeme zase tìšit.

Barbora Kubíèková a Marcela Schönbaumová
vedoucí berušky lucernièkového prùvodu

Berušky i brouèky jsme uložili k zimnímu spánku

Podìkování MO KDU-ÈSL

Vážení spoluobèané,
Dìkujeme Vám za podporu v komunálních volbách. Chceme Vás ujistit, že jsme pøipraveni pomáhat pøi rozvoji naší obce. 
Kandidáti do obecního zastupitelstva za KDU-ÈSL.
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Infocentrum ve Strání má okna plná podzimní nálady

Zaèátkem záøí vyhlásila knihovna a Infocentrum ve Strání 
na Zámeèku soutìž pro šikovné dìti, která nese název „Podzimní 
nálada na skle“. Dìti mìly za úkol vytvoøit pomocí vitrážových 
barvièek nálepky na sklo. Jak už název soutìže napovídá tématem 
mìly být košíky s ovocem, létající draci, ježci nesoucí jablíèka nebo 
pestrobarevné podzimní listí. 

To vše nám dìti pøinesly a co víc…

Dìtská fantazie nezná meze a tak se zde sešly i høíbky, dýnì, 
strašáci do zelí, housenky a dokonce i jeden traktor se na oknech 
knihovny objevil.

„Do dnešního dne pøineslo svá dílka 48 dìtí, které jsme 
vystavili v oknech naší knihovny na Zámeèku“, prozradila jedna 
z organizátorek soutìže a vedoucí infocentra Bára Kubíèková.

Kdo bude vybírat vítìze, na to jsem se zeptal knihovnice 
Marcely Schönboumové: „všichni návštìvníci infocentra a také 
ètenáøi knihovny dostanou hlasovací lístek a vyberou tøi nejlepší 
dílka, na konci podzimu hlasy seèteme a vzejde vítìz, na kterého 
èeká vìcná odmìna“.

Co dodat…taková krásnì barevná podzimní okna jsou 
k vidìní jen málokdy. Budete-li mít tedy cestu kolem Zámeèku 
ve Strání, nezapomeòte se zajít na tyto veselé dìtské vitráže podívat. 
Urèitì vás to i za sychravého podzimního poèasí zahøeje u srdíèka.

Hodnotit mùžete ještì do konce listopadu. V úterý 
12. prosince, se bude konat v infocentru slavnostní vyhlášení vítìzù 
soutìže.

Antonín Bruštík

Pozvánka na

III. SETKÁNÍ HARMONIKÁØÙ A HELIGONKÁØÙ
které se uskuteèní 

v sobotu 25. 11. 2006

Ve STRÁNÍ v místní DVORANÌ

Program:  17:30 Prezence 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: 20. 11. 2006

Hlásit se mùžete: v INFOCENTRU ve Strání, na Zámeèku - 1.patro
tel: +420 572 695 240, e-mail: spokos@strani.cz
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Tipy knihovny na dlouhé veèery... Infocentrum 
Strání - Kvìtná na Zámeèku 

Beletrie nabízí:
Keleová  Vasilková, T Kvìtiny pro Lauru
Steel, D Klenoty

l knihy Zlínský kraj, Cimbálové muziky Zlínského 
Becnel, R Nepøístupná dáma kraje, 75 let fotbalu ve Strání 
Williams, T Sladké ptáèe mládí

l knihy Pavla Popelky: Øeèeno písní, Pøíbìhy v písních 
Bagshawe, T Zbožòovaná

vyzpíváné a jeho beletrii Cestopisy, místopisy, 
Kelly, C Jednou provždy povahopisy a její volné pokraèování (Z)povídání z cest
Peters, E Znamení kobry

l k prodeji novou knihu Za studánkami Bílých Karpat Smith, W Náøek vlkù
od Aleny Bartošíkové, která mùže udìlat radost vašim 

Fojtová, V Zástava náhradního srdce
blízkým

Serno, W Ranhojièova pou�
l širokou škálu turistických, cykloturistických, Coulterová, C Neèekaná závì�

cestovních i tématických map, napø: Slovácko - Bílé 
Pascarlová, J Byla jsem princeznou

Karpaty (turist.i cyklo), Bielé Karpaty-Považský Inovec 
Parker, R Smrt v lavicích (turist.), Moravské vinaøské stezky (cyklo), Slovensko-
Nepil, F Hledání radosti camping a termální koupalištì, Rozhledny Èeské 

Republiky, Panoramatická mapa Stredné Považie - Biele 
Karpaty aj.Nauèná literatura

Šmikmátorová, M Malované sklo l Prùvodce Slovácko-Uherskohradiš�sko (s dárkem 
zdarma-vstupenky a poukázky), Prùvodce Chøiby, Nave, C Kouzelný provázek z papíru
Vodácký pùvodce Morava...Grosman, P Zavlažujeme zahradu

l nové pohlednice Strání i KvìtnéPeterson, B Nauète se vidìt kreativnì
Hoskovcová, S Psychická odolnost pøedškolního l grafické služby: výroba pozvánek, vizitek, tisk a 

dítìte kroužková vazba vašich seminárních a diplomových 
Navrátil, P Internet pro školy prací, kopírování (barevné i èernobílé) aj.
Broža, P Vypalujeme CD l informace o vlakovém autobusovém spojení, o 

možnostech ubytování a trávení volného èasu v regionu
Pro dìti

l programy kin, kulturních akcí, pozvánky na festivaly, 
Øeháèková, V Ten frajer bude mùj! výstavy a veletrhy, pøípadì zájmu zajistíme i vstupenky
Øeháèková, V Stejnì ho klofnu já

l hudební nosièe (Javorinka, Straòanka, Strýci, Vlasta 
Pivodová, K Vlèí princezna Grycová)
Burnham, N Svìt vzhùru nohama

l nové DVD Fašank 2006
Ullrich, H Kdo se líbá naposled

l volná CD, RW i DVDHladká, V Pavouèek srdíèko
Flegel, S Ostrov zamilovaných

 

Z knihovny a infocentra... 

Marcela Schönbaumová, Barbora Kubíèková

Jako každý rok, jsme i tento rok slavili hody. Nechybìl 
ani tradièní prùvod chasy vesnicí. Každá rodina dostala do do-
pisní schránky zpravodaj, ve kterém jsme se mohli informovat o 
hodovém programu. Urèitì se v naší vesnici najdou lidé, kteøí 
se o aktuální dìní v obci nezajímají, ale pøedpokládám, že snad 
každý obèan Strání, popøípadì èlovìk, který ve Strání nìjakou 
dobu žil ví, že se po 14. záøí slaví slavnost Povýšení sv. Køíže - 
Straòanské hody. Ale jak se na hodovou  nedìli ukázalo, v naší 
vesnici se najdou lidé, kteøí na sebe musí upozoròovat naprosto 
zbyteènými výstupy. Proto bych chtìla poprosit všechny své 
kamarády z chasy, aby na letošní hody vzpomínali jen v dobrém 
a popøáli si k tomu, že se jim opìt podaøilo vzkøísit pomalu 
upadající tradici a nad chováním mladého pana Holzera, který si 
asi myslí, že má monopol na celou vesnici jen mávli rukou, 
protože si myslím, že jsme si to všichni poøádnì užili a mùžeme 
zhodnotit, že takový èlovìk nám opravdu z té dobøe odvedené 
práce nemùže zkazit radost.

Veronika Popelková

Ještì pár slov k hodùm…
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Zpravodaj
obce Strání

Generali Pojiš�ovna a.s. informuje:

I nadále zùstavají výhodné sazby povinného ruèení. 
Klienti, kteøí nemìli škodní událost mají platbu o dalších 5% nižší. 

Navíc souèástí nových smluv je pojištìní vozíku zdarma. 

Pøíklad: vozidla s obsahem do 1350 m3 s bonusem 84 mìsícù platba 1872,-Kè roènì
         do 1850 m3                                                2756,-Kè

Bonusy z jiných pojiš�oven se pøevádìjí.

V pøípadì, že hodláte zmìnit dosavadní pojiš�ovnu a výroèí sjednání pojistné smlouvy máte 
k 1.1.2007, mùžete doruèit písemnì výpovìï nejpozdìji 6 týdnù pøed výroèím, tj. 17.11.2006.

V souèasné dobì dochází u nás také ke slevì havarijního pojištìní. Bližší informace v kanceláøi. 
Využívejte možnosti konzultací a vyøizování všech náležitostí pøímo ve svém bydlišti. 

Svou pøízní pomáháte v úsilí o sponzorování našeho fašankového festivalu 
ze strany Generali Pojiš�ovny a.s.

Kontakt:

Marie Miklášová 
U Zámeèku 55, 687 65 Strání

tel. 572695272; mob.731472972

INZERCE

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
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