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Touto cestou chci podìkovat všem, 
kteøí se podíleli na organizaci, pøípravì 
a prùbìhu letošních "Straòanských hodù". 

Velké podìkování patøí stárkovi 
(Václavu Popelkovi) a mládkovi (Janu 
Popelkovi) a jejich rodièùm, celé chase a všem 
krojovaným za udržení a rozvíjení této 
krásné tradice v naší obci. Podìkování patøí 
rovnìž DH Javorince a DH Bøezovjané, 
P. Janu Hrudíkovi a novoknìzi Jiøímu 
Pospíšilovi, kaplanovi z Uh. Brodu.

Pavel Mimochodek, starosta

FOTOSTØÍPKY

ze straòanských hodù 

se stárkem a mládkem

Více fotek na www.strani.cz

O víkendu 12.-14. 9. 2008 se ve Strání 

slavily hody. Chasou byl zvolen stárek Vašek 

Popelka a za mládka si vybrali Jeòu Popelku.

Celkem se letos do chasy vykrojovalo 

27 párù, což je za poslední dobu rekordní 

poèet. 

Poèasí bylo sluneèné, ale chladné. 

Na dobré náladì bìhem celého víkendu to však 

neubralo."
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Ministr kultury navštívil Strání Volby ve Strání - Kvìtné
V pátek 12. záøí pøijel do naší obce na pozvání starosty 

Pavla Mimochodka a radního Ondøeje Benešíka ministr kultury 
Èeské republiky Václav Jehlièka. Ministra doprovázel krajský 
radní pro kulturu Jindøich Ondruš. O tom, že se panu ministrovi 
u nás líbilo a témat do diskuze bylo dost, svìdèí i skuteènost, 
že se návštìva protáhla z pùvodnì plánované hodiny a pùl na tøi 
hodiny. 

Po krátkém pøivítání na obecním úøadì se ministr Václav 
Jehlièka a radní Jindøich Ondruš setkali se stárkem a mládkem 
a jejich „hodovými“ partnerkami, kteøí jim vysvìtlili, jak 
ve Strání probíhají hody ale i další významné kulturní akce. Poté 

se delegace pøemístila do našeho farního kostela. P. Jan Hrudík 
se krátce zmínil o historii kostela, nicménì stìžejním bodem 
tohoto setkání byla potencionální podpora oprav interiéru 
ze strany ministerstva kultury. Z kostela se ministr 
s doprovodem vydal na krátké posezení do „Štrbákovca“, kde 
se starostou Pavlem Mimochodkem diskutoval o možnostech 
podpory kultury v naší obci. Poslední zastávkou byly Moravské 
sklárny ve Kvìtné. Pan ministr si s panem radním prohlédli 
výrobu i vzorkovnu. S vedením skláren probrali možnosti 
využití zdejší skláøské tradice pøi prezentaci Èeské republiky 
v zahranièí. 

Ministr Václav Jehlièka a krajský radní Jindøich Ondruš 
velmi ocenili pøístup a nadšení našich obèanù pøi rozvíjení 
kultury a uchovávání tradic. Velmi mile je pøekvapila nevídaná 
ochota a štìdrost farníkù, kteøí pøispívají k opravì kostela.      

Výsledky voleb, které se konaly v naší obci ve dnech 
17. - 18.10.2008 jsou následující:

 

Volby do 1/3 Senátu Parlamentu ÈR

V prvním kole bylo odevzdáno celkem 897 platných 
hlasù. Do druhého kola postupili : 

- Ing. Josef Vaculík KDU - ÈSL s poètem 326 hlasù

- Ing. Hana Doupovcová ÈSSD s poètem 254 hlasù

Ve druhém kole volièi odevzdali 582 platných hlasù 
a rozhodli o vítìzi, kterým se stala Ing. Hana Doupovcová.

Výsledky voleb do Zastupitelstva Zlínského kraje
Bylo odevzdáno celkem 1028 platných hlasù

  1 Komunistická str. Èech a Moravy 99
12 Køes�. demokr. unie-Ès. str. lid. 445
16 Koalice nestraníkù 30
18 Strana zelených 1
19 Moravané 2
32 Strana zdravého rozumu 0
33 Sdruž. pro rep. - Republ. str. Èsl. 0
37 SDŽ - Strana dùstojného života 2
40 STAROSTOVÉ A NEZ. PRO ZK 29
42 Volte pravý Blok - www.cibulka.net 3
47 Obèanská demokratická strana 130
48 Èeská str. sociálnì demokrat. 269
53 Dìln. str. - zrušení popl. ve zdr. 8

Spoleèenská kronika

Naši noví obèánci
Matìj Maslaòák, Amálie Joy 

Glaeser, Štìpán Trachtulec, Richard 
Míšek, Filip Macíèek, Viktor Želibabka, 
Jakub Krenek, Agáta a Vít Bruštíkovi

Navždy nás opustili
Kateøina Zámeèníková, Jan Popelka, Antonín 

Žajgla, Helena Velecká, Ján Šarino, Jan Nuzík, Jan Knotek, 
Vìra Knotková

Jedna z nejstarších volièek - paní Josefa Vránková ze Kvìtné

Barbora Kubíèková
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75,- Kè/m2 + náklady na GP  1350,- Kè + 500,- Kè  poplatek Zastupitelstvo obce
na KÚ za návrh na vklad + 30,- za ovìøení každého podpisu 

1. Bere na vìdomí h) prodej èásti obecního pozemku parc.è 2983/1  novì 
vytvoøený pozemek parc.è. 2983/20 o výmìøe 25 m2 za cenu a) zprávu o èinnosti rady obce
75,- Kè/m2 + 500,- Kè  poplatek na KÚ za návrh na vklad + b) zprávu o plnìní usnesení ZO
30,- Kè za ovìøení každého podpisu c) zprávu kontrolního výboru 

i) prodej èásti obecního pozemku parc.è 2983/1 - novì d) informace starosty a místostarosty
vytvoøený pozemek parc.è. 2983/21 o výmìøe 25 m2 za cenu 
75,- Kè/m2 + náklady na GP  1350,- Kè + 500,- Kè  poplatek 
na KÚ za návrh na vklad + 30,- za ovìøení každého podpisu 2. Schvaluje

j) prodej èásti obecního pozemku parc.è 2983/1 - novì a) smìnu pozemkù mezi Obcí Strání a Lesy ÈR s.p. a to 
vytvoøený pozemek parc.è. 2983/26 o výmìøe 25 m2 za cenu pozemkù parc.è. 6572/26 o výmìøe 87 m2, 6572/29 o výmìøe 
75,- Kè/m2 + náklady na GP  1350,- Kè + 500,- Kè  poplatek 4 m2, parc.è. 6572/30 o výmìøe 2112 m2, parc.è. 6572/31 
na KÚ za návrh na vklad + 30,- za ovìøení každého podpisu o výmìøe 258 m2 a 6572/32 o výmìøe 1926 m2 zapsaných na 

LV 10001 ve vlastnictví obce za pozemek parc.è. 6572/34 k) odpis pohledávky z roku 1996 -  Pila Hradèovice, 
o výmìøe 5478 m2 zapsaných na LV 2202 ve vlastnictví Lesù ve výši 156.297,50 Kè z dùvodu nevymahatelnosti
ÈR a úhradu rozdílu ve výmìøe pozemkù + náklady øízení, 
v celkové výši 93.433,-Kè 

3. Neschvaluje
b) vykoupení pozemku parc.è. 2561/39 o výmìøe 12 m2, 

a) prodej èásti pozemku parc.è. 610/7 o výmìøe 192 m2, 6572/28 o výmìøe 17 m2 a 6572/35 o výmìøe 2021 m2 od Lesù 
z dùvodu plánovaného využití pozemku pro potøeby obceÈR za cenu 87.360,- Kè

c) prodej èásti obecního pozemku parc.è. 2983/1 - novì 
vytvoøený pozemek parc.è. 2983/24 o výmìøe 26 m2 za cenu 4. Ukládá
75,- Kè/m2 + náklady na GP  1350,- Kè + 500,- Kè  poplatek a) radì obce splnit do 31.12.2008 usnesení ZO èíslo 6 
na KÚ za návrh na vklad + 30,- za ovìøení každého podpisu v bodì 3 a) ze dne 22. 9. 2007

d) prodej èásti obecního pozemku parc.è 2983/1 - novì b) finanènímu výboru provést kontrolu hospodaøení 
vytvoøený pozemek parc.è. 2983/23 o výmìøe 26 m2 za cenu obce, pøedevším pohledávky a závazky, za období leden - záøí 
75,- Kè/m2 + náklady na GP  1350,- Kè + 500,- Kè  poplatek 2008, s výhledem do konce roku 2008
na KÚ za návrh na vklad + 30,- za ovìøení každého podpisu 

e) prodej èásti obecního pozemku parc.è 2983/1 - novì 
5. Naøizujevytvoøený pozemek parc.è. 2983/25 o výmìøe 25 m2 za cenu 

a) øeditelce základní školy Strání poskytnout prostory 75,- Kè/m2 + náklady na GP  1350,- Kè + 500,- Kè  poplatek 
v budovì ZŠ pro konání spoleèenských akcí (plesy a fašankový na KÚ za návrh na vklad + 30,- za ovìøení každého podpisu 
festival) v období od 1. 1. 2009 do 31. 3. 2009.f) prodej èásti obecního pozemku parc.è 2983/1 - novì 

vytvoøený pozemek parc.è. 2983/22 o výmìøe 25 m2 za cenu 
75,- Kè/m2 + náklady na GP  1350,- Kè + 500,- Kè  poplatek 
na KÚ za návrh na vklad + 30,- za ovìøení každého podpisu 

g) prodej èásti obecního pozemku parc.è 2983/1 - novì 
vytvoøený pozemek parc.è. 2983/27 o výmìøe 25 m2 za cenu 

Usnesení z 12. zasedání Zastupitelstva obce Strání 
konaného dne 26. záøí 2008

OS  SPOKOS zve na

V. SETKÁNÍ HARMONIKÁØÙ A HELIGONKÁØÙ
 uskuteèní se  

v sobotu 22. 11. 2008
ve STRÁNÍ v místní DVORANÌ

Program: 

18:00 - Zahájení, pøehlídka úèinkujících

20:00 - Taneèní zábava za doprovodu všech harmonikáøù a heligonkáøù

Vstupné 50,- Kè  * Obèerstvení na místì zajištìno.

Dìkujeme Vám za dùvìru a hlasy, 
kterými jste podpoøili naše kandidáty 

v krajských a senátních volbách.

Za MO KDU-ÈSL Strání Ondøej Benešík
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Straòanské hody 2008 
svatého Køíže“, jemuž je zasvìcen náš kostel. Nádherná Letošní hody se konaly ve dnech 12. - 14. záøí a stejnì 
atmosféra této oslavy køes�anského svátku je již tradiènì jako loòské hody byly poøádány tak, že celý program byl 
ve velké míøe dílem vstøícnosti a pochopení našeho duchovního rozložen oproti døívìjší tradici do tøí dnù.
otce P. Jana Hrudíka.Tzv. „zapalování hodù“ se odehrálo v pátek. Hlavní 

Velkého zájmu se doèkalo i nedìlní „Hodové odpoledne kulturní èást, tj. objížïka chasy po Strání, prùvod chasy 
s písnièkou“  na jeho srdeèné a høejivé atmosféøe nedokázal nic k mládkovi, ke stárkovi a k obecnímu úøadu a veèerní hodová 
ubrat ani nástup chladnìjšího poèasí.zábava,  probìhla v sobotu. 

Tìm, kdo nám s úèastí na hodech organizaènì pomáhali, V nedìli hodový program vyvrcholil slavnostní hodovou 
jsme už své podìkování vyjádøili v jejich prùbìhu. Nyní mší svatou, pøi níž jsme oslavili køes�anský svátek „Povýšení 
bychom chtìli podìkovat ještì i vám ostatním, na které se zatím 
nedostalo.

Jednak vám, kteøí jste se na nás pøišli podívat v tak 
hojném poètu. Vaše pøítomnost a spokojenost byla pro nás, 
straòanskou chasu, tou nejvìtší odmìnou. A pro spoustu z nás 
urèitì  i nezbytným zdrojem energie pro pøíští hody. Dìkujeme.

Všímáte si, jak rok od roku pøibývá množství 
nádherných, peèlivì naškrobených a nažehlených straòanských 
krojù? Takže i Vám, naše babièky, maminky a „tetièky“ 
vyslovujeme velké podìkování. Jenom díky vaší zruènosti 
a nekoneèné trpìlivosti nám to vždycky tak sluší!

Straòanská chasa
 se stárkem Vaškem Popelkou a mládkem Jeòou Popelkou

Èeský èervený køíž Kvìtná ve spolupráci s Infocentrem Strání-Kvìtná
poøádají

PØEDVÁNOÈNÍ VÝSTAVKU 
PERNÍKÙ A DEKORACÍ

spojenou s jejich prodejem.

V  nedìli 23. listopadu 2008 od 15:00 do 17:00
 V Restauraci Na Huti ve Kvìtné

Souèástí výstavky bude i 4. roèník soutìže o 

„Nejlepší vánoèku nebo štolu“ 

Vaše dobroty pøineste pøed zaèátkem výstavky, dìkujeme!

Tìšíme se na vaši úèast!
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Pøednáška hasièù v multifunkèním sále 

Ukázkový program - dravci  

a vypustit jej do vzduchu. 
Nìkteøí se báli, když letìli 

Oèekávaná pøednáška v podání  èlenù d ravc i  nad  h lavami  
straòanského hasièského sboru byla velmi pestrá. My, a nìkteøí zase ne. Program 
kteøí aktivnì navštìvujeme hasièský kroužek, jsme se byl velmi pestrý a bohatý, 
tìšili asi ze všech nejvíce. Pøednášku s doprovodnými napø. sup s tøímetrovým 
prezentacemi provádìli dva z našich vedoucích - pan Petr rozpìtím køídel, který 
Havlík a jeho nový „par�ák“ pan Roman Žajgla. Oba poøád usínal nebo Karanèo, jak 
obleèeni v uniformách se pøedstavili a zaèali zajímavou øíkali taková ,,slépka,, ...
pøednášku. Kdybyste chtìli vidìt 

zase vystoupení spoleènosti 
Zayferus, urèitì navštivte 
Lednici, kde si mùžete zakoupit 
jejich výrobky, trièka, pexesa 
apod. O jejich ukázkových akcích se mùžete doèíst na internetu 
na www.zayferus.cz.

Každý z návštìvníkù si odnesl bohaté zážitky, všem se 
prezentace dravcù líbila a pøíštì opìt na vidìnou.

žákynì tøídy 7. B

III. roèník Drakiády

Ve støedu 22. øíjna 2008 probìhla první mimoškolní akce 
tohoto školního roku - Drakiáda. Zúèastnilo se jí pøes tøicet 
zájemcù, z toho 17 majitelù draka. Za pøíznivého poèasí vzlétla 
vìtšina vyrobených èi kupovaných drakù. Ti, kterým se letecké 
pokusy nedaøily, nemuseli být smutní, nebo� ocenìní se dostalo Seznámili nás s integrovaným záchranným systémem 
všem. Podìkování patøí žákùm z Relaxáèku, kteøí neúnavnì (IZS), kdo tam patøí a jaká mají èísla. Mluvili také o možných 
pomáhali mladším soutìžícím a také paní Petøe Hrbákové situacích, které se mohou vyskytnout kdykoliv a kdekoliv kolem 
(ze školního bufetu), která sladce odmìnila všechny zúèastnìné. nás. Napøíklad, když hoøí tráva, musíme vìc ohlásit na tísòovou 
Výsledkovou listinu a fotografie z akce naleznete linku 150 nebo 112, respektive operátorovi hasièského 
na internetových stránkách naší školy www.zsstrani.cz .záchranného sboru (HZS). Pokud nìkde hoøí, musí se zachovat 

klid a nesmí vypuknout panika. S tímto souvisí i zranìní, která 
se musí hlásit na lince 155 a následnì se øídit pokyny lékaøe.

Mezi pøednáškou nám také pøehrávali videoukázky, 
ve kterých bylo vše jednoduše shrnuto. Byly nám pøedvedeny 
rùzné hasièské pomùcky, náøadí a také jsme obdrželi pøíruèku 
„Bezpeèí obèanù Zlínského kraje". Poté ještì referovali 
o celoroèní práci mladých hasièù a jejich dùležitých akcích. 
Závìrem si každý mohl na nástìnce prohlédnout fotky, èlánky 
a ocenìní z èinnosti mladých hasièù (MH) a sboru dobrovolných 
hasièù (SDH) ze Strání. Tímto Pe�ovi Havlíkovi a Romanu 

Alena ŽïárskáŽajglovi dìkujeme, moc se nám to líbilo.
žákynì tøídy 9. B a žák tøídy 7. B

Ve ètvrtek 16. øíjna 2008 zavítala na naši školu spoleènost 
Zayferus, která se zabývá sokolnictvím, jinými slovy ochranou 
dravých ptákù. Zayferus mimo jiné zachraòuje dravce a stará 
se o nì s cílem vrátit je zpìt k životu ve volné pøírodì. Akce 
se konala na høišti místního FC za úèasti dìtí ze ZŠ Strání, 
Bøezové i dìtí z MŠ Strání.

Pøijeli opìt po tøech letech a my jsme se na nì už všichni 
tìšili. Vystoupení zapoèalo bohužel špatným poèasím, trochu 
poprchávalo, ale nám to nevadilo a z nálady nám to také 
neubralo. Mohli jsme spatøit pøes tøicet dravcù, jak volnì létají 
kolem nás a loví. Ukázky byly doprovázeny soutìžními 
otázkami. Ti, kteøí správnì zodpovìdìli otázku, získali pexeso, 
samolepku, kalendáø nebo si mohli zavolat dravce na ruku 

Zprávièky ze školy
 

Již 12. roèník celostátní akce  Týden knihoven probìhl 
od 6. do 10. øíjna 2008. Letošní motto znìlo: Knihovny - naše 
rodinné støíbro. Ne všichni si však uvìdomují, že bez knihoven 
to ani v digitálním vìku nebude možné, a proto se musíme 
o naše rodinné støíbro náležitì starat. A co knihovnice pro své 
ètenáøe pøipravila?

Celý týden probìhly informativní besedy jak pro dìti 
pøedškolního vìku, tak i pro starší školáky. Také nechybìlo ètení 
pohádek. Bìhem celého týdne se mohli ètenáøi do knihovny 
zaregistrovat zdarma, a také probìhla amnestie poplatkù. 
Každý, kdo pøišel do knihovny byl odmìnìn záložkou a malou 
sladkostí. 

V rámci týdne knihoven se zaregistrovalo 57 dìtí. Budu 
se dál tìšit na nové ètenáøe. 

Marcela Schönbaumová

Týden knihoven ve Strání
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3.A – Dominik Zimèák; 4.A – Eva Grebíková; 5.A – Kristýna Výchovný koncert skupiny Marbo
Jurásková; 5.B – Kateøina Nuzíková

Jak složit písnièku a Jak založit kapelu - takto se nazývala 
pøedstavení, která nám žákùm prvního a druhého stupnì Vítìzové finále:
základní školy pøedvedli Marcela a Bohumil ze skupiny Marbo. 

1. místo – Kristýna Jurásková

2. místo – Eva Grebíková

3. místo – Ráchel Jankových

Koncert se konal v pondìlí 29. záøí 2008 ve školním 
multifunkèním sále. Za doprovodu saxofonu a elektrických 
kláves nám zazpívali nìkolik známých i neznámých písní 
našich a zahranièních kapel. Obohacením byl také zajímavý 
doprovodný výklad èi kladené otázky ze základù hudební teorie 
– hudební nástroje, jejich funkce v hudebních tìlesech apod. 
Nìkteré písnì jsme mohli spoleènì zazpívat a pohybovì Èlovìèe, nezlob se! - vítìzové tøídních kol:
doprovázet s nimi. Marcela nás uèila, jak dát dohromady 

1.A – Eliška Bušová; 1.B – Natálie Audyová; 2.A – Jakub napøíklad rockovou nebo tøeba orchestrální kapelu. Uvidíme, 
Sušil; 2.B – Jiøí Vintr; 3.A – Tereza Durïáková; 4.A – Jakub jestli jejich snažení bude mít správnou odezvu a setkáme se tak 
Grebík; 5.A – Klára Hloušková    brzy s novou školní kapelou.

žákynì tøídy 7. B Vítìzové finále:

1. místo - Jiøí Vintr 

Podìkování sponzorùm 2. místo - Klára Hloušková

3. místo - Jakub Grebík
Nestává se èasto, aby nìkdo sám nabídl pomoc škole.  Alena Žïárská

O to více si ceníme rodièù, kteøí svými sponzorskými dary 
pomohli zkvalitnit výuku a zpøíjemnit prostøedí ve tøídách. Paní 

Školní perlièkyMiklášová Silvie a Kolajová Jana zakoupily sedáky pro 2.B 
tøídu, p. Miklášová i ubrusy pro 1. tøídu. Pan Pavel Žajgla zase 

! Jak mìl náš Martin v Praze ve škole pøestávku, tak za ním poskytl škole finanèní obnos, za který mùžeme dìtem zakoupit 
pøijel Václav Klaus…pomùcky do prvouky a stavebnice do pracovních èinností. Ještì 

jednou všem dìkujeme. ! Naše koèka nemá ocas, potkan jí ho ukousl!
Vìra Zetková ! …Chlapci, kteøí trénují pana Moravèíka…

! Knížku, kterou jsem pøeèetla, ilustrovala Helena 
Kdo si hraje, nezlobí z Matlíkova.

! Bakterie okem nevidíme, musíme se na nì dívat pøes Prázdniny jsou už za námi, ale dìti naší školy ještì stále 
horoskop.vzpomínají na dvì po sobì jdoucí akce - Pexesový král a 

Èlovìèe, nezlob se!, které jim zpøíjemnily poslední týdny ! Ž 1 píše: Prestalo…
loòského školního roku. První soutìže se zúèastnilo  na 80 dìtí I. U:          Pøestalo!
stupnì. Ve druhé soutìži, kde pamì� sice vystøídalo štìstí, ale Ž 2:        Nejsi Slovák…
bojovnost neustoupila do pozadí, se na sebe nezlobilo 58 hráèù. U:          Na to staèí Straòan…
Nejlepší hráèi tøídních kol se pak utkali ve finále (viz. Ž 3:        Aj…
výsledková listina). Všichni vítìzové byli odmìnìni diplomy, 

! U: Vymysli souvìtí na vzorec:  V1, ale V2.
upomínkovými pøedmìty a sladkostmi, které opìt do soutìží 

Ž:  Byl jsem hodný, ale maminka to nepoznala.
vìnovala paní P. Hrbáková ze školního bufetu.

 ! V prvouce se žáci uèí o vyluèování a jeden žák 
Pexesový král - vítìzové tøídních kol: neustále vyrušuje:

U: Laïo, pozor nedáváš a ještì tady vyluèuješ!1.A – Karolína Zimèáková ; 1.B – Natálie Audyová; 
2.A – Ráchel Jankových; 2.B – Martina Vintrová; 

Zprávièky ze školy
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Tipy knihovny Dva roky prázdnin Verne, J
Dva divoši Thompson, E
Š�astný princ a jiné pohádky Wilde, OBeletrie

Pìt dílkù pomeranèe Harrisová, J
Náboženská literatura Za všechno se platí Clarková, C
Jízdenka do nebe a vstupenka do ráje Šauer, FŽháøka King, S
Pøirozená výchova k vùdcovství   Huvar, ASíla osudu Coulter, C

Agáta a já Chrastilová, B Zaradoval jsem se…Útržky ze života  Bradna, A
Šeptej do ticha Lanczová, L Tajemství Eucharistie   Weigel, S
To by se zvìrolékaøi stát nemìloHerriot, J Rùženec   Janšta, J
Paralelní lži Pearson, R Základy teologie   Tresmontant, C
Kuròa! To je život Zedníèek, P. Život plný setkání   Adeln, R
Dva plus pìt Simenon, G Duchovní rozhovor   Tilmann, K
Krása pøináší smrt Clarková, C Hovory o víøe   Kubalík, J
Zbìsilost Slaughter, K O svìtcích a patronech   Ravik, S

Nauèná literatura
Daò krve moravskoslezských škol 1939 - 1945

PodìkováníTajemství smrti Zikmunda Lucemburského
Kniha o matce a dítìti Chtìla bych touto cestou podìkovat paní Vlastì Jankù, 
Asertivní žena Novák, T Anežce Halodové a Ivetì Popelkové, které darovaly 

do knihovny spoustu nových, krásných knih.
Pro dìti
Léto v sedle Margraf, M
Pøístav volá Foglar, J

Z knihovny 

Marcela Schönbaumová

FS Dolnìmèan a na ochutnávku obec mìla domácí povidla V sobotu 13. záøí 2008 jsme se jako nový Mikroregion 
a chleba se škvaøeným sádlem a cibulí. Z Kopanic - Vápenice, Bílé Karpaty úèastnili Slováckých slavností vína 
Vyškovec a Starý Hrozenkov jsme ochutnali „žmolkovicu“ a otevøených památek v Uherském Hradišti. Z celého našeho 
a vystoupil Mužský pìvecký sbor z Vápenic a FS Kopanièár mikroregionu zavítalo na slavnosti pøes 180 krojovaných - 
a Kopanièárek z Hrozenkova. Nálada byla veselá, sluníèko z toho ze Strání nás bylo asi 50. Byl to úžasný poèet krojovaných 
svítilo a usmívalo se na všechny ty krásné krojované. Kolem nadšencù na to, že se ve stejný den i dobu ve Strání konaly hody. 
tøetí hodiny naše straòanská banda nasedla do autobusu a odjela I našim pøispìním jsme se tak zapojili do zdolání rekordu 
pokraèovat ve veselí do Strání na hody.v poètu krojovaných v prùvodì a bylo nás dohromady 4153. 

Prùvod jsme okrášlili jak v nových krojích, tak v rùzných V nedìli Slavnosti vína a otevøených památek 
variantách "starého" kroje a sklízeli jsme ohromný potlesk pokraèovaly po poledni pøehlídkou svatebních krojù Slovácka. 
a úspìch. Galerie Slováckého muzea se stala našim stanovištìm I pøes to, že u nás byla hodová nedìle v plném proudu, dva páry 
a FS Javorina spolu s CM Strýci pøedvedli náš Fašank s tancem nelenily a krásnì se vystrojily do svatebních krojù naší vesnice 
"Pod šable". Na stanovišti Mikroregionu Bílé Karpaty jsme a jely do Hradištì tu krásu pøedvést. Dìkujeme jmenovitì 
nabízeli staòanské vdoleèky, které nám ochotnì upekly milé Zdeòkovi Vintrovi a Marcelce Miklášové (pár ve starém kroji) 
kuchaøky školní jídelny (dìkujeme moc za pomoc), všem velice a Tondovi Reòákovi a Janì Macíèkové (pár v novém kroji) 
chutnaly. Spolu s námi vystupovala i Bøezová a jejich za ochotu a úèast na pøehlídce!
Spievulenky a Bøezovjané nabízeli krajovou specialitu „magaše Dìkujeme všem, kteøí se s náma do Uh. Hradištì vydali 
a báleše“ vlastní výroby. Z Dolního Nìmèí zpíval a tancoval a pøedvedli svìtu kus naší kultury a krásných tradic a krojù. Taky 

dìkujeme Nadaci Dìki-kultura-sport za finanèní dar na obnovu 
krojù.

Pavel Mimochodek, starosta obce

Barbora Kubíèková, tajemník Mikroregionu Bílé Karpaty      

Naše krásné kroje na Slavnostech vína v UH

INZERCE

Máte 2 hodiny 
dennì èas?

Práce na PC.

www.pracezdomu.com
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Poèítaèové kurzy pro veøejnost
byly upraveny vzhledem k èasové vytíženosti Nevíte si rady s poèítaèem? Máte jej snad 
pøihlášených zájemcù. Pøedbìžná cena kurzu by èinila zavirovaný? Chcete se dovìdìt potøebné informace pro 
2.500 - 3.000 kè za 11 lekcí po 2 vyuèovacích hodin. práci s ním? Odpovìdi a mnohé jiné návody mùžete 

získat na chystaném kurzu pro veøejnost.

Obsahem budou klasická témata, mezi která patøí: 
psaní textù, práce s internetem, vytváøení tabulek, 
úprava fotek, práce s pøídavnými zaøízeními jako je 
napøíklad tiskárna, skenr, kopírka, digitální fotoaparát, 
kamera, mobil a jiné.  Témata a otázky si mùžete zvolit 
podle svého uvážení a Vašich potøeb.

Kurz je urèen nejen pro zaèáteèníky, pokroèilé 
uživatele, ale pro všechny, kteøí mají zájem  efektivnì 
používat poèítaè pro praktické úèely. Dle poètu a 
znalostí zájemcù mùže být rozdìlen na dvì skupiny. 
Probírané uèivo bude prezentováno pomocí 
dataprojektoru s doprovodným výkladem uèitele a 

Potøebné informace ohlednì chystaného kurzu mùžete každý ze zájemcù bude mít k dispozici poèítaè.
získat telefonicky na èísle 604 471 477 nebo Pøedpokládaný termín zahájení kurzu je plánován 
prostøednictvím emailu rb.best@centrum.cz, kde na konec listopadu popø. v prùbìhu prosince, vyuèování 
mùžete psát závazné pøihlášky.by probíhalo v pracovní dny v odpoledních hodinách  

Tìšíme se na Vás :)/po 16hod./ kromì pátku.  Pøesná doba a dny výuky by 

RESTAURACE NA HUTI ve Kvìtné

nabízí  novì zrekonstruované  prostory k poøádání rùzných spoleèenských akcí, jako jsou :
rodinné oslavy, firemní veèírky, svatby, prezentace, roèníkové srazy atd. (vše do 100 osob).

Všechny akce lze projednat pøedem a tím pøipravit 

širokou nabídku dle vašeho gusta. 
Ceny jsou smluvní, s možností pøinést si vlastní 

nealkoholické nápoje, slivovici, víno,
 zákusky, slané i sladké pochutiny. Prioritou je 

pøipravení rautu bohatého výbìru. 

Bude nám potìšením
 pøipravit Vám nabídku 

podle Vaší pøedstavy. 

Informace u p. Straussové 
na tel. èísle 739 209 826. 

Radek Bruštík

INZERCE
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dìti vyzvaly, aby nám popovídaly o svých podzimních dílech. Infocentrum  o podzimních prázdninách  pøipravilo pro 
Za krásné dílka dìti dostaly papírovou odmìnu a malou dìti pohádkové dopoledne, které se konalo v multifunkèním 
sladkost. sále pùdní vestavby ve škole, v pondìlí 27. 10. 2008. Kolem 

deváté hodiny se zaèali dìti scházet, vìkové rozmezí bylo 
od 3 do 14 let. Sešlo se 40 dìtí a pár rodièù. 

V pùl desáté jsme zaèali s promítáním pohádek, kdy 
nejvìtší radost dìtem udìlal Pat a Mat. Po pohádkách byla 
vyhlášena výtvarná soutìž s podzimní tématikou. Byly 
vytvoøeny ètyøi skupiny. V té první byli prvòáèci, kteøí dostali 
obrázkové kartièky, a mìli za úkol poskládat logické øady 
obrázkù a poté popsat, co se na nich dìje. Zbylé tøi skupiny mìly 
vytvoøit obrázky s podzimní tématikou. Jak už název soutìže 
napovídá tématem mìly být létající draci, nebo pestrobarevné 
podzimní listí. To vše nám dìti vyrobily. Potom jsme všechny 

Dopoledne skrze zábavu rychle uplynulo. Dìti byly 
spokojené, že mìli zpestøené dopoledne pohádkami a soutìží. 
A nám zùstal dobrý pocit, že jsme pro dìti z naší vesnice nìco 
pìkného uspoøádali a že se všichni dobøe bavili!

Za odmìny do soutìží dìkujeme našim milým sponzo-
rùm: Hospùdce Sklípek, obchodu U Popelkù, fa Santra, Ditipo 
Uh. Brod a fa Albera - Moravia.

Marcela Schönbaumová

Podzimní pohádkové dopoledne plné zábavy
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Podzim už je v plném proudu, pøíroda se nám mìní pøed Poèasí nám nakonec hezky vyšlo a až na ten silnìjší vítr, 
oèima, stromy hrají všemi podzimními barvami, listí se který nám trochu sfukoval plamínky v lucernièkach, bylo vše 
lehounce snáší k zemi a poèasí nám ukazuje, jak umí být podzim OK... Dìkujeme všem, kteøí pøišli. Nejvìtší odmìnou pro nás 
chmurný a nevlídný.- "A kam se podìli všichni mraveneèci organizátory byly rozzáøené oèi dìtí s lampiónky a tykadly.
a brouèci, které jsme nedávno v trávì pozorovali?"- "Ti už pøece 
dávno spí a probudí se až na jaøe."

Jenže i mezi brouèky se najdou opozdilci a my jsme 
se s dìtmi rozhodli, že je uspíme, aby nezmrzli. Pozvali jsme 
si k tomu dìti a jejich rodièe ve støedu 29. øíjna 2008. V 16 hod. 
jsme se sešli my ze Kvìtné u Moravských skláren a na dìti 
ze Strání èekala na Námìstí u Zámeèku kolegyòka Marcela. 
Za zvuku veselých písnièek ze Vèelích medvídkù a pohádek, 
které nám rozhlasem vyhrávala Eliška jsme se vydali 
na „Lucernièkový prùvod“ vedoucí témìø pøes celou vesnici. 
Z oken na nás mávali dìdeèci a babièky a urèitì mìli z takového 
pohledu radost. V cíli na nás èekala podzimní postýlka, ve které 
byl ke spánku uložen brouèek Eda a ježek Ota. Našemu 
lucernièkovému prùvodu však pøedcházely velké pøípravy 
v obou školkách… dìti si totiž mohly pøinést svého brouèka 
v krabièce a tak buï doma s rodièi, nebo ve školce a škole 
s paními uèitelkami brouèky vyrábìly. Vìtší dìti mìly zase 
vyrobené krásné pestrobarevné lucernièky… Prostì moc 
šikovné dìti tady ve Strání i Kvìtné máme… A aby dìtem nic Dìkujeme paním uèitelkám ze školky i ze ZŠ, za pomoc 
nechybìlo, nazdobily si ještì parádní krovky a tykadla, aby byly a pøípravu dìtí na tuto akci…vyplatilo se to, nemyslíte?
od brouèkù k nerozeznání. Spoustu dìtí umìlo rùzné básnièky Srdeèné díky patøí sponzorùm: Ditipo Uh. Brod, Santra, 
a øíkadla o brouècích a beruškách a nìkteré se ani nestydìly øíct Albera-Moravia, obchod U Popelkù, hospùdka Sklípek.
je pøede všemi do mikrofonu. Barbora Kubíèková

Když už se nám trochu více setmìlo, vyzvala jsem dìti, 
aby své brouèky a berušky, které si s sebou pøinesly, daly 
do krabice, kde už spinkal Eda a Ota a pak dostaly zásadní úkol. 
Každé dítko muselo najít lístek nebo travièku a pøinést ji 
do krabice, abychom všechny naše berušky a brouèky poøádnì 
zakryly, aby jim v zimì nebylo chladno. Dìti trhaly trávu, 
bìhaly kolem stromù, hledaly listí… až byla krabice plná… “To 
už blouèci oplavdu nezmlznou, teto“ poznamenal malý Kubík.

Na dobrou noc jsme jim zazpívaly spolu s maminkami 
„Tam kde v noci jasnì svítí svìtlušky“ a hlasitì brouèkùm 
popøáli dobrou noc. Pak už jen naše pomocnice Barunka 
a Silvinka z deváté tøídy rozdaly dìtem sladkosti a papírové 
záložky a kalendáøíky a s dìtmi jsme si slíbili, že na jaøe brouèky 
z krabice, ale i ty v pøírodì, spoleènì probudíme.

"Brouèku, brouèku, sladce spi, a� tì nikdo neruší. Na jaøe 
tì pohladíme, pøírodu tím probudíme."

Jak jsme uspávali brouèky…

INZERCE
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Generali Pojiš�ovna a.s. informuje:

V souèasné dobì jsme uvedli na trh nový produkt kapitalového životního pojištìní GRAND. Jedná 

se o pojištìní pro pøípad dožití s èistým garantovaným zhodnocením minimálnì ve výši  4 % p.a. po celou 

dobu trvání. Pojištìní lze uzavøít na dobu 5 až 8 let. Využijte této mimoøádné nabídky. 

Penzijní pøipojištìní u penzijního fondu Generali patøí k nejlepším na trhu z hlediska zhodnocení. 

Za rok 2007 byly úèastníkùm jejich finanèní prostøedky  zhodnoceny o 4,1 %, což je jeden z nejlepších 

výsledkù mezi ostatními fondy.  Fond nabízí i rùzné výhody oproti jiným fondùm.  Pokud nejste spokojeni 

s dosavadním fondem, máte možnost požádat o pøevod do našeho fondu. Veškeré náležitosti vyøídíte 

v místì bydlištì.

Povinné ruèení
V pøípadì nákupu druhého osobního nebo užitkového vozidla pojištìného u Generali mùžete uplatnit slevu 

PLUS ve výši bonusu u prvního vozidla.

 Na základì nové spolupráce Generali Pojiš�ovny a Raiffeisen bank sjednáváme stavební  spoøení této 

stavební spoøitelny.

 Podrobnìjší informace získáte v kanceláøi: Generali Pojiš�ovna a.s
                      Nám.U Zámeèku 55
                             687 65 Strání
                    mobil: 731 472 972
                       tel.: 572 695 272
                           email: mariemiklasova@generali.cz

INZERCE
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Zpravodaj
obce Strání

Podìkování
Pozùstalá rodina Knotková a Zderèíková 

dìkuje všem, kteøí doprovodili na poslední cestì 
paní Vìru Knotkovou. Dìkujeme za kvìtinové 
dary a projevy soustrasti. Zvláštní podìkování 

patøí P. J. Hrudíkovi a sestrám na DPS ve Strání.

INZERCE

Fa NOVATEX a. s. - dovozce látek nabízí 
k odprodeji sezónní látky a to: flauše - 30 
barevných odstínù, fleece, imitaci kùže, 

spoleèenské látky, potištìné úplety, 
kostýmovky apod. 

Rovnìž nabízí zbytky látek za výhodné ceny. 
Látky zakoupíte u paní Vlasty Jankù ve Kvìtné:

po-èt od 9:00 - 16:00 a v pátek 9:00 - 12:00.
Informace na tel: 572 695 420.

Koncert Sacchie Phantes 
a jejich hostù 

Zveme vás na spoleèný koncert kapel 

Pavilon opic 
Davidovy nové brýle 
a Sacchie Phantes 

který je uspoøádán k pøíležitosti 

køtu nového CD Sacchie Phantes. 

Pátek 21. 11. 2008 
ve Dvoranì 

oficiální zaèátek 20:30 hod.

Obèerstvení (hospoda Sklípek + Tryk), 
køestní obøad, hudba a samozøejmì nové CD bude zajištìno, 

pøipraveno, pokøtìno.
Více na www.tryk.cz èi www.bandzone.cz/sacchiephantes 

Mgr. Radek Bruštík - BEST nabízí služby v oblasti 
výpoèetní techniky:

- prodej notebookù, poèítaèù , periferií (elektronický 
obchod, doprava zboží až domù)

- zprostøedkovatelská èinnost, nákup 
zboží za úèelem dalšího prodeje

- kurzy, školení, lektorská èinnost
- prodej software, zpracování dat 

(odvirování PC, záloha dat)

kontakt: rb.best@centrum.cz, 
mobil: +420 604 471 477Populární kapela Èechomor vystoupí už zanedlouho 

v Uherském Hradišti a na své jediné zastávce ve Zlínském kraji 
podpoøí uherskohradiš�skou Diakonii. Benefièní vánoèní 
komorní koncert ÈECHOMORU se uskuteèní v nedìli 
23. listopadu 2008 od 15:00 ve Slováckém divadle.

„Koncert Èechomoru nejenže zavoní blížícími 
se vánoèními svátky, ale také pøíjemnì završí oslavy deseti let 
Diakonie ÈCE  støediska CESTA. A slavit bude i Èechomor, 
plných 20 let!,“ prozradila Adéla Kotková organizátorka akce.

Koncert Èechomoru v Uherském Hradišti bude 
jedineèný nejen tím, že kapela se na Zlínsku do konce roku více 
neobjeví, ale také svým komorním pojetím (v sestavì Karel 
Holas, Franta Èerný a Radek Poboøil) ve slavnostních 
prostorách Slováckého divadla. A aby nebylo jedineènosti málo  
jako pøedkapela vystoupí populární Svatý Pluk, který si spolu 
s Èechomorem pøipravil nejedno pøekvapení.

Cena vstupenek je 200 Kè. K dostání budou v pokladnì 
Slováckého divadla a v MIC na Masarykovì námìstí 
v Uherském Hradišti. Veškerý výtìžek z akce podpoøí sociální 
služby denního stacionáøe. pro klienty s hlubším mentálním 
a kombinovaným postižením Diakonie ÈCE  støediska CESTA.

ÈECHOMOR zahraje 
pro hradiš�skou Diakonii

> zdobení 3D > p. shine
> akryl > manikùra

Manikùra 
a gelová modeláž nehtù

Tel: 607 804 892

INZERCE
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