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Silvestr u Zámeèku 

23.30 - k poslechu hraje DH Javorinka

23.55 - novoroèní pøání - starosta obce

24.00 - Vítání Nového roku 2007  
Státní hymna, ohòostroj

do 01.00 hod. hraje DH Javorinka

Silvestr ve Kvìtné na hranici
23:45 - zapálení vatry
24:00 - hymna a ohòostroj

XV. Èesko - Slovenský silvestr na pomezí 

29.12. 17.00 hodin sraz úèastníkù ve Starém Hrozenkovì chata Kordárna

30.12. Pøechod hranièního høebene Bílých Karpat ze Starého Hrozenkova do Strání.
  8.30 - 9.30 hodin odchod ze Starého Hrozenkova od restaurace U Kubáníka
16.00 -18.00 hodin pøíchod do Strání-Kvìtné-Kulturní dùm.
Veèer setkání úèastníkù se starosty pøihranièních obcí, pøedstaviteli Zlínského kraje, 
Jihomoravského kraje, Trnavského a Trenèianského samosprávného kraja a dalšími hosty.

31.12. Výstup na Velkou Javoøinu
9.00-10.00hodin odchod ze Strání-Kvìtné od Kulturního domu
13.00hodin setkání u hranièního kamene bratrství Èechù a Slovákù a obnovení památeèní
 mohyly Josefa Vavrouška.
(kámen èi kamínek si každý donese z domova).

Zváni jsou všichni, kteøí chtìjí strávit èást Silvestra 2006 v netradièním duchu, podpoøit   
 myšlenku èesko-slovenské vzájemnosti a vzdát hold Josefu Vavrouškovi, jeho dceøi Petøe 
 a všem, kteøí pøispìli èi pøispívají k naplòování spoleèných ideálù.

Prosíme všechny zájemce, aby se do 20.12.2006 písemnì ohlásili na adrese:
Spoleènost pøátel Slovenska, Slovanské nám. 3929, Kromìøíž 767 0, spslovenska@volny.cz

Vánoèní pøání

Našim spoluobèanùm pøejeme pìkné prožití 
vánoèních svátkù v kruhu vašich rodin a pøátel, 
úspìšné vykroèení do nového roku 2007 a hlavnì 
pevné zdraví.

Dìkujeme také za projevenou dùvìru v tomto 
roce.

Pavel Mimochodek  Antonín Zámeèník
starosta                            místostarosta

Miroslav Kapinus

VÁNOÈNÍ KRAJINA

Krajina je dnes pøemýšlivì tichá

Do bílých závìjí se obléká

Dozrálý mìsíc nikam nepospíchá

jak rybáø který usnul u vesla

Hladina øíèky pokryla se ledem

Zajíèci schoulili se v pelíšku

A my jsme dospìli Už nedovedem

jak dìti napsat dopis Ježíšku
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Nová parkovací místa Podìkování
V prostoru autobusové zastávky ve Kvìtné je pøipraven k V KZ Dvorana probìhlo 12. listopadu 2006 vystoupení 

parkování osobních vozidel tøetí jízdní pruh (u potoka), zejména Brnìnského rozhlasového orchestru lidových nástrojù 
pro návštìvníky zdravotního støediska. Parkovištì bude ,,BROLN“. Spolu s tímto orchestrem vystoupily naše CM 
vyznaèeno vodorovných znaèením (podle poèasí) jako kolmé Huslièky pod vedením Anny Pøikrylové a ženský pìvecký sbor 
stání. spolu s Vlastou Grycovou. Celý poøad byl natáèen Èeským 

rozhlasem Brno a bude vysílán v rámci jeho hudebních poøadù. Souèasné prostory (u novinového stánku) budou 
v budoucnu upraveny novým vlastníkem. Chtìl bych touto cestou podìkovat všem domácím 

úèinkujícím za krásné vystoupení, kterým pøispìli k propagaci 
kultury a reprezentaci naší obce pøes Èeský rozhlas. Podìkování Investice a práce v obci
patøí také p. Jiøímu Plockovi (dramaturg ÈR Brno), Brolnu 

Byly upraveny a rozšíøeny parkovací místa ve Kvìtné  za vystoupení, které mìlo vysokou úroveò a OS SPOKOS 
sídlištì. za organizaèní zajištìní.

Probíhá odstranìní pøerostlých døevin a výsadba nových. Zklamáním pro poøadatele byla malá úèast obèanù 
Probíhá výmìna a doplnìní dopravních znaèek aj. na vystoupení tak populárního hudebního orchestru jakým 
Práce provádí MH s. r. o. je BROLN. 

Dìkuji.
Kanalizace 6. stavba - dodatek
Byla dokonèena oprava utržené komunikace po 

kanalizaci v ulici Podsedky. Souèasnì bylo provedeno opatøení 
proti ujetí svahu, byla vybudována opìrná železobetonová zeï, 
která je podepøena ètyømi kamennými stìnami a opraveno 
pùvodní zábradlí.

Pokraèují práce na dokonèení kanalizace (dodatek k 
pùvodní kanalizaci). Nejnároènìjší a nejnákladnìjší je úsek 
stoky L2 v úseku u potoka v ul. U Skláren, kde je kanalizace 
tìsnì na bøehu potoka a bylo nutné postavit opìrnou zeï z 
lomového kamene v díle 75 m a následnì bude provedena 
úprava koryta. Celkem je budováno v tomto dodatku 380 m stok 
a 150 m odboèek pro pøípojky v ul. U Skláren a ul. Trávníky. 
Náklady dosáhnou èástky 4 mil. Kè a budou hrazeny z rozpoètu 
obce v roce 2007. 

Stavbu provádí firma VHS plus Veselí nad Moravou. 

Antonín Zámeèník, místostarostaMístní komunikace
Byla dokonèena výstavba místních komunikací v ulici 

Lùèky II a u byt. domu 318, kde bylo vybudováno i parkovištì. 
V jarních mìsících bude ještì provedena sadová výsadba.

Stavbu provedla fa. Strabag a. s.

Zámeèek
Pokraèují práce na rekonstrukci Zámeèku, které by mìly 

být ukonèeny v mìsíci únoru.

Stavbu provádí fa. Stavby Boršice.

Parkování v zimních mìsících
Žádáme obèany a øidièe, aby v pøípadì snìhových srážek 

nenechávali svá vozidla na místních komunikacích a tím bránili 
øádnému úklidu snìhu. Øidièi autobusù a nákladních vozidel 
mohou parkovat svá auta v prostoru u hlavních silnice na Zelnici 
(doèasná skládka). Vozidla parkujte kolmo. Dìkujeme 
za pochopení.

Fašank 2007
Pøipravujeme 20. roèník Festivalu masopustních tradic 

Fašank 2007, 16. - 20. února 2006.

Zprávy z obce

Nadace  dìti, kultura a sport

Pod heslem ,,Normální je pomáhat“ se tato nadace už 
od r. 2000, jejímž zøizovatelem je p. Ivo Valenta z Uherského 
Hradištì, snaží ze svého zisku z podnikatelské èinnosti pøispìt 
na rozvoj zájmových a veøejných èinností v rùzných 
oblastech spoleèenského života.

I v letošním roce tato nadace vyhlásila pro Zlínský kraj 
5 grantù, kulturní, sportovní, zdravotní, školský a církevní. 
Neziskové a nevládní organizace z celého Zlínského kraje 
se tak mohly ucházet celkem o 10 mil.  Kè. 

Z naší obce bylo podáno celkem 10 projektù z toho 
8 bylo úspìšných. MŠ Strání, Divadelní soubor Karla Högera, 
CM Strýci, CM Huslièky, Dechová hudby Javorinka, hudební 
skupina Žajglovka, FC Strání a Øímskokatolická farnost 
obdrželi v souhrnu 140 tis. Kè. Dìkuji všem, kteøí se také 
podíleli na zpracování žádostí a vìøím, že i tyto finanèní 
prostøedky pøispìjí k propagaci naší obce v oblasti kultury, 
sportu a stavební obnovì kostela Povýšení Sv. Køíže. 
Dìkujeme také zøizovateli p. Valentovi a pracovníkùm 
správní rady této nadace za vstøícnost a obìtavý pøístup pøi 
vyøizování žádostí.

Antonín Zámeèník, místostarosta
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Kompetence místostarosty

Zastupuje starostu v dobì jeho nepøítomnosti.

1. vedení MH s.r.o. Strání: 
- zajiš�ování a organizování prací pøi správì a údržbì 

obecního majetku
- veøejný vodovod
- ÈOV
- kanalizace
- místní komunikace
- mosty
- parkovištì
- zimní údržba
- veøejná zeleò
- veøejné osvìtlení
- místní rozhlas
- bytové domy - DPS, Na kopci è.p.156, Sídlištì Kvìtná 

795, U Tøicátku69, U sv. Jána 188, Oøechová 181
- nebytové objekty (Zámeèek, OÚ, Dvorana, památné 

domky 216, 327, Pošta Kvìtná)
- rybník Žabka
- lesy v majetku obce
- høištì FC, høištì u ZŠ, dìtská høištì
- koupalištì
- odpadové hospodáøství
- høbitovy 

2. kontrola provádìných investièních akcí v obci

3. bod 2 (kompetence starosty obce) dle možností

4. kultura v obci (fašanky, hody, spolupráce SPOKOS)

5. aktiv pro obèanské záležitosti  svatby, setkání roèníkù 
a rodákù aj.

6. èlenství v Javoøinském výboru

Kompetence starosty

Zastupuje obec navenek

1. Vojenská správa,  civilní obrana,  krizové a havarijní komise 
2. Rozvojové programy národních fondù

    Rozvojové programy EU

    Pøíprava projektu pro investice

    Pøíprava, zpracování, vyhodnocení investièních zámìrù

3. Sbor dobrovolných hasièù

4. Sportovní složky a oddíly

5. Dobrovolné spolky obce

6. Školství  ZŠ, MŠ

7. Aktiv pro obèanské záležitosti, vítání obèánkù aj.

8. Kontrola dodržování obecnì závazných vyhlášek

9. IC, knihovna, propagace obce

10. kultura v obci (Festival dechovek, Den obce)

Zprávy z obce

Oznámení
Vyzýváme obèany, aby do 31. 12. 2006 nahlásili 

na MH ve Kvìtné veškeré zmìny, které by ovlivnily 
výpoèet stoèného paušálem (vlastní studna) za rok 2006. 

Slevy je možné uplatnit formou písemného 
èestného prohlášení na ty osoby, které se po dobu 
nejménì 3 mìsícù nezdržují v místì trvalého bydlištì. 

Sbìrný dvùr
Sbìrný dvùr bude 23. prosince 2006 uzavøen. 

Ve ètvrtek 28. 12. 2006 bude otevøen od 9:00 - 15:00 hod. 
Zmìna provozní doby od 1. 1. 2007 do 30. 3. 2007.

Prosíme obèany, aby dodržovali provozní dobu 
a nenechávali

! Plasty - velkoobjemové (pøepravky, kbelíky, silony, 
rùzné jiné výrobky jako hraèky atd.)

! Železo a ostatní kovy
! Pneumatiky
! Stavební materiál (sádrokarton)
! Vyøazené elektrické a elektronické zaøízení (televize, 

lednièky, monitory, kalkulaèky atd…)

! Objemný odpad (nábytek, textil, matrace, koberce, 
atd…)

! Veškerý nebezpeèný odpad (barvy, laky, oleje, nepoužitá 
léèiva, zneèištìný textil nebezpeènými látkami, 
fotochemikálie, záøivky, baterie a akumulátory a další 
druhy nebezpeèného odpadu)

Antonín Zámeèník, místostarosta

Úterý     13:00 - 15:30 hod.
Ètvrtek  08:00 - 12:00 hod.
Sobota   08:00 - 14:00 hod.

 odpad u brány. Odpad menších rozmìrù (plasty, 
papír, textil aj.) nedávejte dohromady v pytlích, ale odevzdejte 
jednotlivì. Tøídìním odpadù pomáháte ke zlepšení životního 
prostøedí a jejich zpìtnému využití.

Co mùžete na sbìrný dvùr odevzdat:

! Papír (èasopisy, noviny, obaly aj. menší nemusí být 
svázané)

! Kartony (vždy rozložené nebo sešlápnuté)
! Sklo (bílé, barevné)
! Tabulové sklo z oken (pøi dovozu skla je nutné pomoci 

s vytluèením tabulí)
! Plasty - pet lahve

Prosíme aby toto 
zaøízení bylo odevzdáváno v kompletním stavu.

 

Oznámení
Slevy na poplatcích za svoz odpadu lze uplatnit 

v pøípadì nepøítomnosti obèana v místì trvalého bydlištì 
po  dobu 3 .  mìs ícù  nepøetrž i tì .  Ti skopisy  
na uplatnìní slevy jsou k dispozici na Obecním úøadì 
nebo Místním hospodáøství ve Kvìtné. Vyplnìný tiskopis 
vra�te nejpozdìji do 15. bøezna 2006.

Pracovní doba  OÚ 
v dobì od 21. 12. -  29. 12. 2006

Ètvrtek  21. 12. 2006  7:00 - 12:00 hod.
Pátek     22. 12. 2006 7:00 - 12:00 hod.
Støeda    27. 12. 2006 8:00 - 14:00 hod.

Ètvrtek  28. 12. 2006  8:00 - 14:00 hod.

Pátek     29. 12. 2006 8:00 - 12:00 hod.

Koupím rùzné staré fotografie a pohlednice.  
Tel: 572570747 mobil 605 525149

Inzerce
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Zprávièky ze školy
 který obsadil 3. místo v kategorii mladších žákù. V téže Pøekvapení nejen pro šes�áky - 28. 11. 2006

kategorii obsadil pìkné 5. místo Michal Popelka. 
Umístìní v ostatních kategoriích: mladší žaèky - 6. místo „Jsou to kouzla? Jak je to možné? To snad není 
Ingrid Straussová, 7. - 8. místo spolu obsadily Denisa pravda!“ Takto se žáci 6. tøíd divili a s úžasem nadšenì 
Popelková a Klára Miklášová, starší žáci - 7. místo Josef sledovali dvouhodinovou „fyzikální estrádu“, kterou 
Janošík, 8. místo Marco Èaòo, starší žaèky - 5. místo objednala paní øeditelka na podnìt pana starosty. 
Magda Grebíková, 7. místo Libuše Šopíková.Zkušený pedagog pøedvedl množství mimoøádnì 

Všechny soutìžící mohutnì povzbuzovali zajímavých pokusù. Cílem bylo probudit u dìtí zájem o vìdu 
pøítomní diváci nejen z místní školy ale i z øad divákù a techniku. Pokusy mìly hravý a soutìživý charakter. Žáci 
pøihlášených škol. Doufejme, že se  pøíští roèník straòanské 

dostali pøihlášky, mohou se stát DEBRUJÁRY, tj.mají možnost la�ky vydaøí stejnì tak dobøe, jak tomu bylo letos. 
se zapojit do organizovaného spolku nadšencù, možná Všem zúèastnìným závodníkùm a hlavnì organizátorùm 
budoucích úspìšných inženýrù. tímto dìkujeme.

Mgr. Radek Bruštík

Sport

Hlídka naší školy ve složení Josef Janošík, Václav 
Mikláš, Magda Grebíková a Libuše Šopíková se ve støedu 
25.10.2006 zúèastnila tradièního branného závodu 
„Partyzánský samopal“ v Ostrožské Lhotì. Na velmi nároèné 7 
km dlouhé trati s 11 kontrolními stanovišti, kde plnili rùzné 
i netradièní úkoly napø. plavbu pøes rybník nebo øezání døeva, 
skonèili naši žáci z 62 zúèastnìných na pìkném 5. místì, když 
lepší umístìní jim zhatila špatná støelba, zejména hochù.

Vladimír Luzar

Mikuláš ve škole
Šestého prosince slavil svátek svatý Mikuláš. Tento 

svátek jsme si pøipomnìli i ve škole. Mikuláš, èert a dva andìlé 
pøišli na návštìvu. S sebou pøinesli jak dáreèky pro hodné dìti, 
tìch je ve škole spousta, tak i velkou „knihu høíchù“, kde jsou 

Slovo „debrujár“ je francouzského pùvodu, znamená zapsány prohøešky každého z nás.
„být šikovný, umìt si poradit“. Povzbudí i rodièe své dìti, aby 

Mikuláš byl nadšený z reakcí dìtí, z jejich písnièek 
se staly èleny Asociace mladých debrujáøù ÈR?

a z nepopsatelné radosti. Èert naopak zesmutnìl, jelikož 
Vyuèující fyziky ZŠ zlobivých dìtí bylo jen pár a za ty se pøimluvili andìlé. Každé 

zlobivé dítko pøísahalo pøed celou tøídou a hlavnì pøed èertem, 
že bude hodné s pøíslibem polepšení. Pøesto nechal Mikuláš Straòanská la�ka
v každé tøídì èíslo na mobil a èert emailovou adresu.

Dne 22. listopadu 2006 probìhl v tìlocviènì ZŠ Strání již 
2. roèník Straòanské la�ky, což je soutìž ve skoku vysokém. 
Letos se pøihlásilo sedm okolních ZŠ a to: Dolní Nìmèí, 
Nivnice, Bøezolupy, Veselí nad Moravou, Ostrožská Lhota, 
Bojkovice a samozøejmì domácí. Celkem soutìžilo 64 
závodníkù ve ètyøech kategoriích: mladší žaèky a mladší žáci 
(6. - 7. tøída), starší žaèky a starší žáci (8.- 9. tøída). 

Z našich závodníkù se nejlépe umístil Radim Popelka, 

Proto Mikuláš s andìly a èertem odcházeli s radostí 
a dobrým pocitem, že pomohli se zlobivci paním uèitelkám.

A za rok se opìt tìší na návštìvu naší školy.

Ludmila Zámeèníková a Marie Pavlušová (žákynì 9. tøíd)
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V rámci tohoto projektu bylo provedeno nìkolik 
opatøení, které mají vést k bezpeènému prùjezdu vozidel naší 
obcí. Byly posunuty dopravní znaèky (DZ) IS-12a, IS-12b 
(zaèátek a konec obce) pro snížení rychlosti byla instalována 
DZ B20a (70) a byl instalován svìtelný ukazatel  ,,Okamžité 
rychlosti“. Toto zaøízení kromì ukazatele okamžité rychlosti 
projíždìjících vozidel pøi vjezdu do obce snímá i vozidla pøi 
výjezdu z obce vèetnì mìøení rychlosti (bez ukazatele) 
a spoustu dalších informací, které pomocí serveru je možno 
sledovat na obecním úøadì. Jaké jsou výsledky mìøení za mìsíc 
listopad 2006?

Obcí projelo 90 tis. vozidel ( 50 tis. pøi vjezdu a 40 tis. pøi 
výjezdu ).

- 5.300 vozidel jelo menší rychlostí než 50 km v hod;

- 20.000 vozidel jelo rychlostí 50 - 55 km v hod;

- 14.000 vozidel jelo rychlostí 60 km v hod;

- 26.000 vozidel jelo rychlostí 70 km v hod;

- 16.000 vozidel jelo rychlostí 80 km v hod;

- 6.000 vozidel jelo rychlostí 90 km v hod;

- 2.000 vozidel jelo rychlostí 100 km v hod;

- 700 vozidel jelo rychlostí 120 km v hod.

Toto zaøízení nemá vybavení na snímání SPZ a má sloužit 
výhradnì k upozornìní øidièù na nedodržení pøedepsané 
rychlosti. Tyto skuteènosti mohou být použitelné pøi dalších 
opatøeních v rámci zvýšení bezpeènosti na této silnici a obec 
také mùže na podkladì tìchto informací požádat Policii ÈR  
dopravní inspektorát o obèasné mìøení rychlosti. 

Souèástí projektu jsou také 4 DZ s oranžovým blikajícím 
svìtlem, které upozoròují na pohyb dìtí ve vymezeném úseku. 
Tyto DZ dosud nebyly uvedeny do provozu z dùvodu 
napájecího zaøízení, které je nedostatkovým zbožím na našem 
trhu. Mìly by být spuštìny do konce roku. Náklady  na tento 
projekt dosáhly èástky 1 mil. Kè.  358 tis. Kè dotace SFDI ÈR 
a zbývající èást z rozpoètu obce.

Antonín  Zámeèník,místostarosta

Opatøení na zvýšení bezpeènosti 
na silnice 1/54 - mìøení rychlosti

Obec Strání získala dotaci 
na opravu mostu a sesuv pùdy

Pøi jarním tání snìhu a pøívalových deštích došlo 
k sesuvu pùdy a poškození mostu v ulici Dolina. Sesuvem pùdy 
byla ohrožena úèelová komunikace, která vede do polní lokality 
Losky.

Nejvìtší škody utrpìl spojovací most z této ulice. Práce 
na opatøení proti sesuvu  a zhotovení nového mostu byly již 
zahájeny. Na zpevnìní ujetého svahu bylo navrtáno 24 pilot 
v 6 m hloubce, které byly vyplnìny železnou armaturou, zality 
betonem a spojeny dohromady betonovým trámem. Nový most 
bude rovnìž uložen na navrtaných pilotech. Pojízdná plocha 
bude ze železobetonu, boèní stìny budou z lomového kamene. 
Celému projektu pøedcházel geologický prùzkum, který zjistil 
v místì sesuvu v hloubce 5 - 6 m skalnaté podloží.

Na získání dotace se pracovalo od dubna 2006, kdy byly 
seèteny povodòové škody v postižených oblastech celé ÈR. 
Pøíslušná ministerstva poté vyhlásily podmínky, které bylo 
nutné splnit, aby hodnotitelská komise mohla posoudit 
závažnost povodòových škod a dát návrh na výši dotace. Dotaci 
ve výši 1.950.000 Kè poskytlo ministerstvo pro místní rozvoj 
svým rozhodnutím 2. øíjna 2006 (ministra Petra Gandalovièe, 
ODS). Na projektovou dokumentaci této stavby získala obec 
èástku 100 tis. Kè, kterou schválilo Zastupitelstvo Zlínského 
kraje. Stavbu provádí na základì výbìrového øízení VHS plus 
Veselí nad Moravou. Dotace je úèelovì vázána a nelze ji použít 
k jinému úèelu.

Žádost a další podklady pro získání dotace u obou 
subjektù vypracoval a zajistil 

Antonín Zámeèník, místostarosta obce.

Podìkování

Velmi dìkujeme Moravským sklárnám Kvìtná 
za poskytnutí sponzorského daru formou krásných pohárù 
na  regionální sportovní soutìž „ Straòanská la�ka“.

Žáci IV. B tøídy se tìší z CD pøehrávaèe, který tøídì 
vìnovala  paní Vendula Hupková, Rubanice 208, Strání.

Pan ing. Václav Vintr, Lùèky 1080, Kvìtná daroval  
tøídì II. A 5.000,- Kè na zakoupení CD pøehrávaèe a dalších 
pomùcek. 

Mikulášská nadílka ve škole byla letos pro žáky 
bohatší o mnoho  rùzných  sladkostí . Ty  poskytla paní Petra 
Hrbáková, Drahy II 656, Strání, pronájemce školního bufetu, 
jako sponzorský dar.

Všem výše uvedeným sponzorùm  patøí  naše upøímné 
podìkování.  Doufáme, že i v dalším období se najdou firmy 
i soukromé osoby, které škole   pøispìjí na soutìže a další akce  
dle svých možností.

za vedení ZŠ Strání Mgr.Irena Michalèíková, øeditelka školy

Spoleèenská 
kronika

Naši noví obèánci
S o ò a  H u p k o v á ,  M a r k é t a  

Konèitíková, Antonín Mikláš, Kristýna 
Popelková, Sára Mikschová, Martin 
Popelka, Adam Kadlèek, Iveta Klimentová, 
Jan Popelka, Aleš Zderèík, Matyáš Zderèík, 
Eva Adámková, Kristýna Koláøová a Klára 
Koláøová, Roman Zámeèník, Vanesa 
Malendová, Lucia Škrieèková

Navždy nás opustili
Marie Ambrozková, Magdalena Popelková, Alena 

Baladová, Jan Mikláš, Anton Dulo, Emílie Konèitíková, 
Václav Mikláš, Anna Popelková

Vážení spoluobèané,

Dovolte, abychom Vám podìkovali za 
vaši pøízeò a podporu, kterou jste nám 
v prùbìhu celého roku projevovali. 

Pøejeme Vám požehnané vánoce a vše 
dobré v roce 2007.  

 MO KDU-ÈSL
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Tipy knihovny na dlouhé veèery...

Beletrie
Connelly, M Advokát
Drake, S Kvìt odvahy
Kellerman, F Hoøký med
Denker, H Robert, mùj syn
Mirovská, I Šikovná tchýnì 
McCullough, C Ve stínu zlaté hory
Weyn, S Žhavé jižní pobøeží
Birken, G Embolie
Brabcová, E Žena, s.r.o.
Hooper, K Hnízdo strachu
Thiemeyer, T Kamenné oko
Collins, J Milenci § mstitelé
Clark, M Vražda v bílém
North, F Pravidla lásky
Ku�ák, J Nahé povídky
Horáková, N Hrob tøinácté panny

Nauèná literatura
Bellmann, H Encyklopedie hmyzu
Hecker, K Jezírka
Schliewen, U Naše akvarijní ryby

Cestománie 2
Fišerová, H Úložné prostory
Barková, L Osud jménem Barková 
Bourcet, S Šikana ve škole, na ulici

Pro dìti
Braunová, P Kuba nechce èíst
Disney, W Medvídek Pú
Rákosníková, J Ten vánoèní èas
Havelka, S Strašidla na Kulíkovì

Moje první knížka
Øeháèková, V Nemysli jen na kluky

 

Z knihovny a infocentra... 

V úterý 12.prosince v 15.00 hodin probìhlo 
v infocentrum ve Strání slavnostní vyhlášení vítìzù „podzimní 
nálada na skle“. Této soutìže se zúèastnilo 48 dìtí, všechny 
dílka byly vystaveny na oknech naší knihovny. Každý, kdo 
pøišel do knihovny nebo do infocentra dostal hlasovací lístek a 
vybral tøi nejlepší dílka, celkem hodnotilo 87 návštìvníkù. 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. 

Prvních pìt dostalo krásnou vìcnou odmìnu.

Výsledky soutìže:

Na 1. místì se umístil Šimon Konèitík  6 let, získal 45 hlasù

Na 2. místì se umístila Natálie Zemaníková 10 let, 31 hlasù

Na 3. místì se umístila Lucie Zetková 11 let,  28 hlasù

Na 4. místì se umístila Lucie Zetková, 11 let, 25 hlasù  (do 
soutìže pøinesla 2 dílka).

Na 5. místì se umístila Adéla Bruštíková, 9 let, 21 hlasù

Na 6. místì se umístila Simona Feilerová, 10 let, 18 hlasù

Na 7. místì se umístila Klaudie Èaòová, 9 let, 15 hlasù

Na 8. místì se umístila Tereza Tinková, 10 let, 7 hlasù

Na 8 .místì se umístila Lenka Paulinová, 10 let ,taky 7 hlasù

Na 9. místì se umístila Silvie Nuzíková, 10 let, 6 hlasù

Na 10. místì se umístila Lucie Podolinská, 9 let, 5 hlasù

I ty další byli odmìnìny malou sladkostí. Všem 
úèastníkùm této soutìže dìkujeme, že nám naše okna tak mohli 
krásnì nazdobit.

Marcela Schönbaumová, Barbora Kubíèková

Soutìž podzimní nálada na skle

Provozní doba knihovny a infocentra 
o Vánocích:

21.12. 8.30 - 12.00, 13.00 - 16.00

22.12. 8.30 - 12.00, 13.00 - 14.00

27.12. 9.00 - 12.00, 13.00 - 16.00

28.12. 9.00 - 12.00, 13.00 - 15.00

29.12.    9.00 - 12.00  

Kouzlo Vánoc už tu máme, 
cukroví si na stùl dáme. 
Purpura tu zavoní a zvoneèek zazvoní.

Veselé Vánoce a š�astný nový rok,
Vám pøeje knihovna a Infocentrum ve Strání.



ZPRAVODAJ                     7                                             7 / 2006

Sobota  23. 12. 2006 Pátek  29. 12. 2006
18:15 hod.  sobotní mše sv. s nedìlní platností 17:30 hod.

Nedìle  24. 12. 2006  IV. Nedìle adventní Sobota  30. 12. 2006
07:30 hod. 18:15 hod. - sobotní mše sv. s nedìlní platností
10:30 hod.

Svátek Sv. Rodiny a sv. Silvestra - nedìle  31. 12. 2006
22:00 hod. - pùlnoèní 07:30 hod.

10:30 hod.
Boží hod vánoèní  pondìlí  25. 12. 2006
07:30hod. Slavnost Matky Boží Panny Marie  pondìlí  1. 1. 2007
9:00 hod. 07:30 hod.
10.30 hod. 10:30 hod.

18:15 hod.
Sv. Štìpána  úterý 26. 12. 2006
07:30 hod. Slavnost Zjevení Pánì (Tøí králù)  sobota  6. 1. 2007
10:30 hod. - za mládence naší farnosti 07:30 hod.  mše sv. spojená s žehnáním vody, zlata, kadidla 

a køídy
18:15 hod. - mše sv. spojená s žehnáním vody, zlata, Sv. Jana  støeda  27. 12. 2006
kadidla a køídy17:30 hod. - mše sv. spojená se svìcením vína

Nedìle  7. 1. 2007  Køtu Pánì, konec vánoèní dobySv. Mláïátka betlémská  ètvrtek  28. 12. 2006
07:30 hod.17:30 hod. - mše sv. a žehnání dìtem
10:30 hod.

Vánoèní bohoslužby ve farním kostele ve Strání

Po programu následuje posezení u cimbálu ve Dvoranì. 

Vstupné dobrovolné. 

Obèerstvení zajištìno.

Jste srdeènì zváni!

Vánoèní koledováníVánoèní koledování
Úèinkují: 

dìtský soubor Javorinka 

a cimbálová muzika, FS Javorina, 

Sacchie Phantes 

mužský sbor S.E.N. a CM Strýci

Tøíkrálová sbírka 2007 
 
Už po osmé navštíví 6. 1. 2007 

naše domy tøíkráloví koledníci 
s doprovodem vedoucí skupiny. Tato 
sbírka je vyhlášená Èeskou katolickou 
charitou. Bližší informace obdrží 
každá domácnost na letáèku, který 
bude ve Vaší schránce. Touto cestou 
bychom chtìli podìkovat všem, kteøí 
se na uskuteènìní této akce podílejí. 
Jak tìm dospìlým, kteøí dìti doprovázejí, tak rodièùm dìtí 
a dìtem, kteøí svojí úèástí Vaše dary znásobují 
a oduševòují. 

Vám všem patøí velké díky. 
 organizátoøi TKS 

Blahopøání

Naše mateøská škola si do pomyslné žákovské knížky 
pøipsala další jednièku z hvìzdièkou. Tentokrát se o to 
zasloužila paní øeditelka Drahomíra Starobová. 

Stálá oborová konference enviromentální výchovy, 
vzdìlávání a osvìty Zlínského kraje udìlila Mgr. Drahomíøe 
Starobové Cenu za pøínos k rozvoji EVVO ve Zlínském kraji 
v roce 2006 v kategorii øeditel školy. Slavnostní vyhlášení 
vítìzù probìhlo ve ètvrtek 23. 11. 2006 ve Velkém sále Reduty 
v Uherském Hradišti. Paní øeditelce srdeènì blahopøejeme.

Barbora Kubíèková

kdy:  úterý 26. prosince 2006 v 17.00 hod.

kde:  kostel Povýšení sv. Køíže ve Strání

vstupné: v cenì dobrovolného vstupného 

zahrnut sborník k 30-tému 

výroèí otevøení nové školy 

ve Strání
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duševní nemoci, jejichž situace vyžaduje pomoc jiné fyzické Vážení spoluobèané, dovolte mi na závìr roku pár slov 
osoby. Chránìné bydlení má formu skupinového popøípadì z našeho oboru.
individuálního bydlení.Jmenuji se Mirka Havlíková (urèitì se známe) a jsem 

Zde podle zákonu 108/2006,§ 51 poskytujeme tyto novou vedoucí Domu s peèovatelskou službou ve Strání. Asi 
služby:jste si všimli, že jsem vystøídala paní Anežku Hrbákovou, která 

zde pùsobila od prvopoèátku, tedy od ledna 2003. Zaèátky a) poskytnutí stravy nebo zajištìní stravy ze ZŠ Strání 
urèitì nebyly lehké (znám to z jiných projektù), ale i tak a OCH Uh. Brod
s pomocí obce Strání zde zahájila provoz, vybudovala dobrý b) poskytnutí ubytování
kolektiv peèovatelek a postarala se o spokojené bydlení našich 

c) pomoc pøi zajištìní chodu domácnosti
klientù. Patøí jí mé podìkování. Tìžko se nastupuje po nìkom, 

d) výchovné,vzdìlávací a aktivizaèní èinnostikoho mìli (mají) všichni rádi. Proto nás potìší, když se Anežka 
e) zprostøedkování kontaktu se spoleèenským za námi obèas zastaví.

prostøedím Náš Dùm s peèovatelskou službou má celkovou 
f)  sociálnì terapeutická èinnostkapacitu 36 míst. Uživatele tvoøí osoby s chronickým, 
g) pomoc pøi uplatòování práv, oprávnìných zájmù a pøi mentálním, zdravotním, tìlesným èi kombinovaným 

obstarávání osobních záležitostípostižením, u kterých došlo ke snížení sobìstaènosti, 
schopnosti postarat se o svoji osobu. Mohou zde bydlet jak ženy, Další èinnosti poskytované služby jsou: sociální 
tak muži od 18 let vìku bez urèení horní hranice vìku. poradenství, pomoc pøi zvládání bìžných úkonù péèe o vlastní 
Usilujeme o maximální integraci uživatel do bìžného života osobu, sobìstaènosti, podpora vytváøení a zdokonalování 
obce, umožòujeme jim zùstávat i pøes jejich zdravotní základních pracovních návykù, ošetøovatelská péèe.
znevýhodnìní ve vlastním sociálním prostøedí. Uživatel Jak ze znìní zákona vyplývá, v chránìném bydlení žijí 
zùstává i nadále v blízkosti rodiny, pøátel, necítí se izolován lidé, kteøí vzhledem ke svému zdravotnímu stavu potøebují 
a snadno se adaptuje. Nabízíme pomoc rodinám a jejím pomoc, dohled a podporu jiné osoby. Je tedy zøejmé, že jsou to 
pøíslušníkùm, kteøí nemají možnost postarat se o svého lidé, kteøí mají alespoò 1. stupìò bezmocnosti. §73 odst. 4. písm. 
blízkého, jehož schopnosti sebeobsluhy jsou v dùsledku stáøí, a.) stanoví úhradu za péèi u poskytovaných služeb ve výši 
nemoci, mentálního nebo tìlesného handicapu oslabeny. pøiznaného pøíspìvku, t.j. pøíspìvku na péèi. §73 novì øeší i 

Služby jsou poskytovány nepøetržitì v 3-smìnném úhrady v rùzných typech sociálních služeb (DPS tento zákon 
provozu po celý rok. Jsou zajiš�ovány s individuálním vyøadil,a proto je MPSV nemùže financovat):dle odstavce 3 je 
pøístupem k jednotlivým uživatelùm. Snahou personálu stanovena provádìcí vyhláškou §17maximální výše 140.- Kè za 
je poskytovat lidem s rùznými druhy postižení podporu, kterou celodenní stravu (70.- Kè za obìd) a 160.- Kè dennì za 
potøebují k životu srovnatelnému s životem jejich vrstevníkù ubytování. Po úhradì za ubytování a stravu musí osobì zùstat 
bez postižení. Obyvatelé Chránìného bydlení spolurozhodují minimálnì 15 % jejího pøíjmu. Tolik struèná litera zákona. A co 
o záležitostech spojených s jejich osobou. Duchovní to znamená pro nás? Tøi složky - ubytování, strava, služby se 
a pastoraèní službu dle pøání našich klientù, zajiš�uje náš pater platily z jednoho dùchodu, jako z jedné hromádky. Ubytování se 
Jan Hrudík, který k nám dle potøeby pøichází. podle nájemní smlouvy hradilo obci, a zmìna? Ubytování opìt 

obci podle nájemní smlouvy a strava podle odbìru se budou     To bylo pár slov o minulosti. Nyní vstupujeme do doby 
hradit z dùchodu. Služby budou hrazeny plnou výši pøíspìvku platnosti nového Zákona o sociálních službách, který nám od  
na péèi. Proto ještì v prùbìhu prosince 2006 naše uživatele 1.1.2007 pøináší mnoho zmìn. Myslím, že tušíte, o èem mluvím. 
navštíví sociální pracovnice, vysvìtlí jim vše potøebné a sepíše s Hodnì lidí mì oslovuje ohlednì dopisù rozesílaných ÈSSZ 
nimi nové smlouvy o poskytování sociálních služeb. o zastavení výplaty zvýšení dùchodu pro bezmocnost. 

Od  1. ledna 2007 se pojem bezmocnost mìní na závislost.    Doufám, že jsem Vám alespoò èásteènì pøiblížila 
A dávky? Ty se automaticky pøiznávají na OSSZ v Uherském sociální služby, které pro vás zajiš�ujeme jako zamìstnanci 
Brodì jako pøíspìvek na péèi, takto: Oblastní charity Uherský Brod. Nebojte se zeptat, pøijít se 

poradit nebo tøeba jenom podívat.
1. stupeò bezmocnosti   480.- Kè    Na závìr mi dovolte podìkovat Obecnímu úøadu 

= 1. st. závislosti   2.000.-Kè Strání, MUDr.Konèitíkové, MUDr.Tomeèkovi a zdravotním 
2. stupeò bezmocnosti   960.- Kè setøièkám, Lékarnì Strání, našemu otci Janu Hrudíkovi, 

kuchaøkám ZŠ, sponzorùm a všem, kdo se jakoukoliv formou = 2. st. závislosti   4.000,.Kè
snaží pomáhat našemu projektu. Dìkuji.3. stupeò bezmocnosti1.800.- Kè 

Miroslava Havlíková= 3. st. závislosti   8.000.-Kè

4. st. závislosti  11.000.- Kè  - ve výjimeèném pøípadì, 
musí se zažádat na OSSZ v Uh. Brodì.

Dùm s peèovatelskou službou taky prochází zmìnami. 
A to hned v názvu. Od 1. ledna 2007 se budeme jmenovat 
Chránìné bydlení Strání.

Chránìné bydlení je pobytová služba poskytovaná 
osobám, které mají sníženou sobìstaènost z dùvodu 
zdravotního postižení nebo chronického onemocnìní, vèetnì 

Sociální služby v naší obci

A� nám všem pøinesou Vánoce ty 
nejkrásnìjší dárky. Lásku, pokoj, zdraví 
a štìstí. 
A a� nám vydrží po celý rok.

kolektiv peèovatelek CHB Strání,
Oblastní charita Uherský Brod
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Lidka Benešíková zas tvoøila obdivuhodné ozdùbky ze slámy Nedìle, kdy jsme na adventním vìnci zapálili první 
a uèila toto umìní i pøítomné dìti. Pozornost návštìvníkù svíèku, se nesla na vùni perníkù a pøedvánoèní atmosféry. 
upoutal také stánek Infocentra, kde mìli možnost nakoupit V Kulturním domì ve Kvìtné se totiž konala již tradièní 
knihy, hudební nosièe a mapy s místní tématikou.  výstavka perníkù a dekorací, kterou poøádal Èeský èervený køíž 

Kvìtná ve spolupráci s Infocentrem Strání-Kvìtná. Na co ještì nesmíme zapomenout je již druhý roèník 
soutìže „O nejlepší vánoèku nebo štolu“. Letos byla úèast Vstupné je každoroènì dobrovolné a ze sumy vybrané 
o nìco lepší. Do soutìže šikovné pekaøky pøihlásily dvì tuto nedìli usuzuji, že výstavku letos navštívil rekordní poèet 
vánoèky a dvì štoly. Každý, kdo pøišel mohl ochutnat všechny lidí. Finance získané tímto zpùsobem poslouží k nákupu 
ètyøi vzorky a vybrat tu nejchutnìjší. Jak soutìž dopadla? drobných dárkù pro naše spoluobèany, kteøí jsou v domovech 
4. místo získala paní Jitka Tinková se svojí štolou, 3. místo dùchodcù a ústavech sociální péèe. Všem, kteøí pøišli a pøispìli 
patøilo paní Slávce Kubíèkové s vánoèkou, cenu za 2. místo si ze srdce dìkujeme. Velký dík si také zaslouží paní Ivana 
odnesla paní Jarmila Pavlušová a 1. místo obsadila Vánoèní Šupáková za bezplatné zapùjèení prostor v KD Kvìtná.
štola Anežky Zámeèníkové! Všem dìkujeme za úèast a vítìzce Co všechno bylo na výstavce bìhem pøíjemného 
gratulujeme. nedìlního odpoledne k vidìní a zakoupení? Pøevahu mìly jako 

Recept na vítìznou štolu pøijmìte, milý ètenáøi 
zpravodaje, jako náš vánoèní dárek.

Kouzelné Vánoce plné lásky a rodinné pohody a do roku 
2007 hlavnì hodnì zdravíèka!

Vánoèní štola 
370 g hladké mouky, 150 g rozpuštìného másla, 125 g 

cukru krupice, 1,5 sáèku kypøícího prášku do peèiva, 250 g 
mìkkého tvarohu, 2 vejce, 1 vanilínový cukr, rozinky, oøíšky 
a kandované ovoce dle libosti. 

Mouku smícháme s kypøícím práškem a prosijeme 
do mísy. Pøidáme cukr, vanilínový cukr, rozpuštìný tuk, vejce
 a tvaroh. Pøísady dobøe propracujeme mixérem. Tìsto následnì 
pøendáme na pomouèený vál, pøidáme rozinky, oøíšky, 
kandované ovoce a ruènì propracujeme v hladné tìsto. Nyní 
vytvarujeme štolu: na pomouèeném vále vyválíme 
obdelníkovou placku o síle asi 3 cm. Delší okraje složíme proti 
sobì tak, aby se ve støedu dotýkaly. Poté pøehneme podélnou 
stranou ještì na polovinu. Štolu položíme na plech vyložený 

každoroènì perníèky, peèené a zdobené dobrovolníky z ÈK papírem na peèení a dáme péci do pøedehøáté trouby. Peèeme pøi 
Kvìtná. Ale nejen ÈK letos pekl a zdobil. Krásné perníèky 180 stupních Celsia (160 stupních v horkovzdušné troubì) 30 až 
pøichystala také paní Marie Mimochodková a výdìlek z nich 35 minut. Po upeèení štolu ihned potøeme rozpuštìným máslem 
pøenechala Èervenému køíži. Moc za její štìdrost dìkujeme. a posypeme mouèkovým cukrem.
Adventní vìnce a rùzné vánoèní dekorace nabídly Rùžena Po vychladnutí mùžeme okamžitì konzumovat.
Popelková a Jitka Tinková. Paní Svìtla Horská mìla vyrobené 

Za celý Èervený køíž Kvìtná Barbora Kubíèková
papírové vystøihovánky a malé andìlíèky a zvoneèky. Paní 

Pøedvánoèní výstavka perníkù a dekorací

V pøedvánoèním èase jsem navštívila manžele A ještì vzkaz od manželù Kapinusových:
Kapinusovi, abych k nám do obce pøivezla novì vydané knihy „ Moc pozdravujeme všechny ètenáøe zpravodaje 
pana Kapinuse. Jsou horkou novinkou v knihkupectvích a nyní a pøejeme kouzelné Vánoce a mnoho zdraví, lásky, štìstí 
máte i vy možnost tyto tituly zakoupit ve vašem Infocentru na a pøeètených knih v novém roce.“
Zámeèku. Udìlejte radost svým blízkým hezkou knihou. Navíc Barbora Kubíèková
takovou, kterou napsal všem dobøe známý a dlouhé roky ve 
Strání pùsobící Miroslav Kapinus.

Modré nebe dìtských let -  je sbírkou ètyøiceti šesti 
básnièek pro dìti, ale i jejich rodièe. Najdete zde napøíklad 
básnì s názvem Hra s tátou, První sníh nebo Vánoce na venkovì. 

Chvály -  kniha fejetonù a básní, je sbírkou úsmìvných, 
ale i zamyšlení hodných fejetonù a básní. Urèitì nejednoho z vás 
potìší fejeton s názvem Chvála Moravy nebo Chvála 
silvestrovské noci.

Zrcadlení èasu - je sbírkou básní, která již vyšla vloni. 
A jaké je poslání této knihy: „Když stesk a smutek srdce muèí 
a nebe pláèe celý den, tu báseò srdce rozezvuèí a celý svìt je 
prozáøen“

Pan uèitel Miroslav Kapinus stále tvoøí!
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Ptáme se za vás...
Tentokrát jsem si na mušku vzala lektorku angliètiny BK: Výuka probíhá již od øíjna, zaznamenáváš u dìtí 

Helen Doron pro dìti Dášu Halodovou… V úterý odpoledne (batolat) pokrok? 
jsem se vydala do základní školy ve Strání, kde má Dáša DH: No jejda. Máme za sebou 10 výukových hodin 
pronajaté prostory k výuce. V šatnì jsem se øádnì vyzula, aby a kdyby teï pøišlo nìjaké dì�átko, tak už se nebude absolutnì 
paní uklízeèky nehubovaly a vydala se do tøídy. Tam už na mì chytat. U obou skupin je ten pokrok výraznì vidìt. Oni rozumí, 
èekali. Skupinka dìtí od jednoho do ètyø let sedící na polštáøcích komunikují, ty mladší dìti jsou tøeba trošku pasivnìjší, ale když 
se svými maminkami, nebo babièkami. Dìtem oèka jen záøily, se jich na nìco zeptám, tak zareagují a tøeba ukáží tu vìc...
jak se na angliètinu tìšily a to opravdu nepøeháním. Dáša dìti 
pøivítala se svým plyšovým kamarádem králíkem Bennym. BK: Co Tì na této nelehké práci baví a tìší?
„Hallo childrens!“ a dìti jeden po druhém odpovídaly Bennymu 

DH: Nejvíc mì na tom tìší to, že je okamžitì vidìt na jeho pozdrav, jak jinak než anglicky. Bìhem celé vyuèovací 
výsledek. U tìch dìtí, jako u všech studentù je výsledek vidìt, ale hodiny ve tøídì panovala hravá nálada prokládaná písnièkami, 
dìti dají radost najevo. A hlavnì mì moc tìší, že vidím, že to dìti pohybovými aktivitami i tøeba kreslením. Bylo až obdivuhodné, 
baví. Do angliètiny chodí rádi a naopak neradi odcházejí. Tìší kolik se toho tyto malinké dìti bìhem tìch dvou mìsícù nauèily, 
se na každou aktivitu, kterou dìláme a jsou zvídaví.byly opravdu moc šikovné! O tøiètvrtì na pìt mròata 

s maminkami odešla, i když nìkterým se nechtìlo opustit známé 
BK: Vím, že neuèíš pouze ve Strání, jezdíš i do jiných vláèky, auta a Bennyho, kteøí je hodinou provázejí.

mìst... kde se Ti uèí lépe? Doma èi mimo?Malé dìti vystøídaly ty o nìco starší. Dìti od ètyø do 
DH: Uèím kromì Strání ještì ve Veselí nad Moravou, v sedmi let. Tyto již umìli hezky tvoøit vìty, odpovìdìt na zvídavé 

Uh. Brodì a v Uh. Hradišti. A nejlíp se mi samozøejmì uèí ve otázky lektorky Dáši, ale i poèítat, poznávat barvy a jmenovat 
Strání, je to doma a nemusím nikam dojíždìt a nepotøebuji pøed rùzná zvíøátka... všechno samozøejmì v angliètinì, jinak se zde 
tím pùlhodinovou cestu tam a pak zas zpìt a navíc je to domácké nemluví! Ale zeptejme se pøímo iniciátorky této záslužné 
prostøedí, s maminkama se známe, tykáme si... je to urèitì aktivity, která ve Strání chybìla.
pøíjemnìjší.(DH = Dáša Halodová, BK = Bára Kubíèková)

BK: Jsou tak malé dìti schopny udržet pozornost BK: Dáši, co Tì pøivedlo k tomu, že ses zaèala vìnovat 
bìhem celé vyuèovací hodiny?výuce angliètiny pro dìti? Že by tvùj šikovný syn?

DH: U tìch menších dìtí je to soustøedìní samozøejmì DH: Ano, pøesnì jak øíkáš, byl to mùj šikovný syn. Pro mì 
horší. Proto se musí hlavnì u malinkých hodnì èasto mìnit je angliètina hodnì dùležitá, to že ji  umím a to že mluvím 
aktivita. Chvilku se uèit auta, chvilku pohyby jako jumping, anglicky. No a tak jsem Martínka pøed rokem zaèala uèit 
runing... pak nìco vytváøet, poslechnout si písnièku. Helen anglická slovíèka, šlo mu to dobøe, ale u toho jsme skonèili, 
Doron má pravidlo, že musíme skonèit aktivitu døív, než to dìti nevìdìla jsem jak s tak malým, tehdy dvouletým dítìtem, 
pøestane bavit. Malé dìti se èasto nìkam odbatolí, nebo je zaène ve výuce pokraèovat. Samozøejmì mi nebyl schopen odpovídat 
zajímat nìco jiného... já po nich nevyžaduji, aby sedìli na otázky, znal jen tøeba že pejsek je DOG. A tak jsem se zaèala 
a nehýbali se... o to nejde.pídit a zjiš�ovat možnosti a z tìch, které existují se mi nejvíc 

zalíbil styl výuky HELEN DORON.
BK: A co tìmto malým dìtem jde nejlépe?

DH: Nejlíp jim jde, když se uèíme sloveso jíst a když jim 
rozdám sušenky…

BK: Jaká je spolupráce s rodièi, jakou tam ten rodiè 
hraje roli?

DH: Zaènu zas menšími dìtmi, s tìmi rodièe zùstávají - 
sedí s nimi na polštáøku. A jsou vlastnì souèástí té hodiny, 
protože takto malé dìti by se jen tìžko odlouèily od rodièe. 
Pravidlo zní, že by rodiè mìl jen podávat hraèky, když je dìti 
nechtìjí vracet, ale zásadnì by na nìj nemìl mluvit èesky! To je 
chyba a tu se mi pøíliš nedaøí øešit. Anglicky na nìj mluvit 
samozøejmì mùže, ale všichni angliètinu neumí. Je špatné, 
i když se to stává èasto, že maminky postrkují dìti „vždy� 
to umíš, doma jsi to øíkal, tak jak je to...“ a to je dle metody 
špatnì! Metoda je v podstatì založena na tom, že pøijdeme 
do hodiny a mluví se jen a jen anglicky. A ty dìti postupnì na tu 
angliètinu pøistoupí. Ale když se do ní vstoupí s èeštinou... nit Dìti se touto angliètinou opravdu nauèí mluvit 
se pøetrhne... U starších dìtí rodiè žádnou zásadní roli nehraje, a nepapouškovat. Zjiš�ovala jsem, kde tyto kurzy probíhají 
nìkteøí dìti pøivedou a pak si zas pro nì pøijdou, jiní si sednou a nejbližší byl v Olomouci, což je pøíliš daleko na dojíždìní 
vzadu a hodinu sledují.do kurzù s malým. Pøi tomto hledání jsem ale i zjistila, že se 

otvírá kurz pro lektory této angliètiny a vzala jsem to jako výzvu. 
V srpnu jsem si udìlala speciální kurz a tak vše zaèalo. Pokraèování na další stranì
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Ptáme se za vás...
se do Izraele a zaèala tam uèit malé dìti anglicky. A bìhem tìch 
dvaceti let si rozšíøila jak své spolupracovníky, tak své uèitele
 i tuto svoji metodu po celém neanglicky mluvícím svìtì. S tím, BK: A není lepší, když je rodiè pøi hodinì? Pak mùže 
že ona tu metodu neustále zdokonaluje, zjiš�uje co baví starší svému dítku doma poradit, pomoct s úkolem...
a co mladší dìti, co je naopak nebaví... a založila to i na nìjakém DH: Dìti žádný domácí úkol nedostávají, hrozilo by tam, 
vìdeckém výzkumu, protože všechno s èím ona pracuje že se doma mohou nìco nauèit špatnì. Každý má cédéèka, které 
si nechává provìøit, takže tohle absolutnì nemùže dì�átku má 2x dennì poslouchat a to staèí.
uškodit. Naopak mu stimuluje mozek k tomu, aby ten mozeèek 

A kdybych ještì mohla nìco dodat... Já jsem ráda, když 
zaèalo používat a tím pádem bude mít i ve škole ménì práce pøi 

tam Ti rodièe obèas jsou. Aspoò vidí, jaké dìlá jejich dítì 
uèení tøeba dalšího jazyka, nebo s uèením èehokoliv jiného.

pokroky a vìdí za co platí.

BK: V èem spoèívá metodika výuky u tìch 
nejmenších? Co je podstatou?

DH: Nejpodstatnìjší na tom je, že dìti se s tím jazykem 
setkávají jako s mateøským jazykem. Tzn. že dìti pøijdou do 
hodiny a neuèí se jak ve škole vìty typu „Jak se jmenuji... Jak se 
dostanu na nádraží...“ ale postupnì, stejnì jak se uèily jazyk 
mateøský „ Pojï za mnou... Utíkej... Maminka... Auto...“ Prostì 
vìci, které kolem sebe vidí a se kterýma se setkal jako první. 
A dùležité je to, že já jim neøeknu „ auto se øekne car“, ale ukážu 
jim hraèku, nebo obrázek a øeknu „This is a car“ a oni si tím 
pádem nespojují anglické slovíèko s èeským ekvivalentem, ale 
s konkrétní vìcí. Neuèím je, že „bìhat se øekne run“, ale bìháme 
a  „We are running“.

BK: A kolik je Tvému nejmladšímu žáèkovi?

DH: Nejmladší je Ladík, který má rok a dojíždí Jde o to, že v každém státì v Evropì má Helen Doron 
do Hradištì z Kromìøíže. Pro nìkteré rodièe je to hodnì zastoupení. V ÈR se tato metoda vyuèuje tøi roky a je tady deset 
dùležité, aby jejich dìti anglicky mluvily. No a na Strání center. Do budoucna bych chtìla zakoupit licenci a udìlat 
je nejmladší Michálek Zetka, kterému jsou dva roky a je hroznì centrum v Uherském Hradišti. Uvidím, jak se mi povede, ale 
šikovný. mùžu øíct, že jsem úplnì nadšená, protože zaèátkem øíjna, když 

jsem zaèínala, jsem mìla 18 prvních dìtí a teï za dva mìsíce 
jich mám padesát.BK: A jak se, prosím Tì, mùže roèní dítì nauèit 

anglicky? To bude ètenáøe urèitì zajímat.
BK: Tak to je úžasný úspìch, blahopøeji! Dìkuji DH: Ladík je samozøejmì pasivní a vùbec nekomunikuje, 

za velmi poutavé povídání a dovol mi, abych Ti podìkovala, to je jasné u roèního dítìte. Ale když jsem se o tom bavila s jeho 
možná i jménem všech rodièù, žes dìtem nejen ve Strání maminkou, která mu doma pouští ty cédéèka a on tu angliètinu 
umožnila a nabídla tuto pøínosnou a nenásilnou metodu strašnì rád poslouchá a hlavnì ty písnièky, které jsou o tìch 
výuky angliètiny! Pøeji pokojné Vánoce plné rodinné vìcech o kterých se uèíme a on si u toho tancuje a baví se. 
pohody a do nového roku mnoho zdraví, štìstí A to sleduju i pøi hodinì, když se tøeba anglicky uèíme „Dotkni 
a spokojených zvídavých žáèkù.se nosu“ tak on si na nosík taky sáhne, když øeknu „up“  nahoru, 

DH: Díky. Ráda bych vzkázala ètenáøùm zpravodaje, že tak zvedne ruèièky. Takže on mi velice dobøe rozumí. A to je to 
není tøeba se bát nových vìcí. A pokud mají nìjaké pochybnosti, podstatné! Já tu angliètinu od takto malých dìtí uslyším tøeba 
dotazy, nemusí se ptát pøímo mì, ale tøeba tìch maminek, jejíchž až za dva, tøi roky... ale oni ji už mají v sobì už s anglickým, 
dìti chodí do tìchto kroužkù, protože je jich hodnì. A všem pøeju správným pøízvukem!
š�astné a veselé Vánoce a a� se tøeba v novém roce kdykoliv 
zastaví podívat se na naši angliètinu.BK: Jak Ti dìti øíkají?

DH: Chtìla jsem, aby mi øíkaly Dášo, tak se i na zaèátku 
Milí ètenáøi, doufám, že Vás rozhovor s Dášou zaujal hodiny pøedstavuji. Ale starší mi stejnì øíkají „paní uèitelko“

a dozvìdìli jste se spoustu nového jako já. Dvì hodiny strávené  a mladší „teto“. Ale mì to lichotí.
ve spoleènosti dìtí, tety Dáši, králíka Bennyho a všudypøítomné 
angliètiny mì opravdu moc a moc bavily a i já se nìjaké to nové 

BK: Je ještì nìco, co bys chtìla dodat?
slovíèko pøiuèila. Pøeji pøíjemné a pohodové vánoèní svátky 

DH: Možná ještì nìco k této metodì. Metoda Helen a kdybyste mìli tip na rozhovor se zajímavým èlovìkem, dejte 
Doron je založena na tom, že pøed dvaceti lety ji vytvoøila mi vìdìt.
lingvistka - Britka, která se jmenuje Helen Doron. Pøestìhovala 

Ptala se za vás Barbora Kubíèková

Pokraèování z pøedchozí strany
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Dne 7. 12. 2006 dìti z mateøské školy ve Strání Paní uèitelky a zamìstnanci mateøské školy ve Strání a ve 
koledovaly, zpívaly a tanèily v Domì s peèovatelskou službou Kvìtné pøipravili pro dìti „vánoèní besídku u stromeèku“. 
našim babièkám a dìdeèkùm nad 80 let. Tato akce je každoroènì Mikuláš a èert rozdávali dárky, dìti vyslovily vánoèní pøání, 
poøádána v dobì pøedvánoèní pro naše nejstarší spoluobèany. koledovaly.
Letos se jí zúèastnilo kolem tøicítky spokojených spoluobèanù.

Pásmo „vánoèní koledování“ nacvièila p. uè. Marie 
Janovská, která dìti doprovázela hrou na varhany. Dìti poprvé 
vystoupily v nových krojích, poøízených z grantu od Nadace 
Dìti-Kultura-Sport se sídlem v Uherském Hradišti.

Zpívaly, tanèily pro radost, písnì a koledy všechny 
potìšily.

Pøejeme Vám veselé vánoèní svátky, rok naplnìný 
pohodou, zdravím a radostí ze života.

Dìkujeme sponzorùm p. Pavlu Žajglovi, Uhliska 1069, 
p. Ondøeji Benešíkovi, Na Rybníèku 5 a p. Janu Jankových, 
Kvìtná 841 za dárky do vánoèních balíèkù a finanèní pøíspìvek.

Drahomíra Starobová 

Vánoèní besídka v DPS

V sobotní podveèer 25. listopadu se do Dvorany 
ve Strání zaèali scházet, ale i sjíždìt harmonikáøi z rùzných 
konèin. Nejen z Drah èi Doliny, ale dokonce až z Vídnì nebo 
ze Zlechova si k nám našli cestu! Nakonec pøišlo zahrát 
a pøedvést své umìní 11 harmonikáøù. Nìkteøí hráli na klasické 
harmoniky, jiní na pianovky, heligonky ale i foukací harmonika 
se tu objevila v doprovodu mandolíny. A kdo si jmenovitì 
zahrál? Ze Strání to byli: Josef Popelka, Jana Popelková, Darina 
Popelková, Petr Mikláš s dcerou Luckou, Ladislav Popelka 
a Stanislav Knotek, Jan Zetka,  Antonín Konèitík, Jaroslav 
Zetka se Zdeòkou Janovskou a pak s Janem Zámeèníkem, Petr 
Popelka. Z tìch pøespolních nás mile pøekvapili a pobavili  
Zdenìk Kapitán se svým vnukem Michaelem ze Zlechova 
a Roman Straka z Vídnì, který pøidal k dobru i pár vtipù. Všem 
zúèastnìným dìkujeme a za rok se na setkání budeme tìšit 
znovu! 

Podìkovat musím také naší, již skoro tradièní, 
moderátorce Míši Mimochodkové, které mikrofon moc sluší. 

Nálada byla bezvadná i po vystoupeních na spoleèné Dìkuji i Sklárnì Hoboss za krásné upomínkové poháry, které 
taneèní zábavì. Tanèilo se a zpívalo až do ranních hodin. Takže pro úèastníky setkání vyrobila a z èásti sponzorovala a panu 
za rok s harmonikáøi nashledanou! Knotkovi za namalování pamìtních listù. Publikum musím 

Barbora Kubíèkovápochválit taktéž! Zpívali a povzbuzovali úèastníky tak, 
že ze všech po první minutì tréma opadla. 

Jak letos hrály harmoniky

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

INZERCE

Hledám garáž pro auto na zimní období. 
Mùže být i podnávratí apod. Tel. 731 598 050

INZERCE
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Petr Kolaja a mechanika èeká spousta práce a mamka má o zábavu Jméno: 
postaráno jako manager na získávání sponzorù a zabezpeèení Datum narození: 25. 4. 2000
sezóny... což je nìkdy mnohem tìžší, než samotné závody.První závod: 2004

Bára: „Pe�o, kolik máš už medailí?První motocykl: KTM 50 SX
Pe�a: „Mám asi 23 vìncù a kolem 40 pohárù, už to skoro Jezdím na motocyklu: KTM

nemám kam dávat, tak jsem nìjaké rozdal svým kamarádùm Jezdím tøídu: 50 SX
z ulice“.

Cíl v roce 2007: Mistr Slovenska

Záliby: lyžování, snowboarding, plavání, poèítaè, angliètina

Letošní motoristická sezóna skonèila a jak napovídá 
název, byla pro malého talentovaného jezdce Petra Kolaju, 
šestiletého  žáka 1. B tøídy naší základní školy, opravdu 
úspìšná.

Absolvoval v období od bøezna do listopadu 36 závodù, 
od volných pøes krajské pøebory (mistrovství Moravy), které 
byly brány spíše jako trénink, pøes mezinárodní mistrovství 
Èeské republiky MITAS cup, Mistrovství juniorù GOLD FREN 
cup, Mezinárodní mistrovství Slovenska, Mistrovství 
spolkových zemí Rakouska (BGL, NÖ cup), Støedoevropský 
pohár a na vrchol sezóny Mistrovství Evropy v holandském 
EMMENU.

Vzhledem k nabitému kalendáøi a množství závodù, 
nebylo možné absolvovat kompletnì všechny seriály. Nìkteré 
víkendy se jely závody i tøí rùzných podnikù. Situaci rodièe 
Petøíka øešily dlouhými, vyèerpávajícími noèními pøesuny. Bára: „Patøíš ve svých šesti letech stále k nejmladším 
Pe�a upøesnil: „Tøeba tenkrát, jak jsem po sobotním závodì závodníkùm?“
v Jižních Èechách zaspal a v nedìli ráno jsem se probudil v depu Pe�a: „Asi jo.“ a maminka Aranka dodává: „ Když jsme 
na mistrovském závodì v Tlmaèích na Slovensku, to bylo tøeba byli na Mistrovství Evropy tak tam jeden chlapeèek 
pøekvápko!“ z Dánska byl taky roèník 2000, ale jinak jsou to kluci kolem 

Prioritou rodièù Petra bylo na pøání sponzora osmi let...“
Mezinárodní mistrovství ÈR, SR, Støedoevropský pohár Bára: „ Máš mezi soupeøi i kamarády? Jde to vùbec?
a Mistrovství Evropy. Pe�a: „Jo, mám. Tøeba mám kamaráda z Kromìøíže 

a vždycky po závodech se sejdeme u nás v autì a díváme se Pøehled dosažených výsledkù:
na filmy a pohádky. A nebo jezdíme po depu na kolech, hrajeme Mistrovství Moravy - 5. místo (z 8 závodù jel 5)
na hoòku a tak.“ Maminka dodává: „Pe�a se bìhem tìchto Rakousko - 4. místo (z 8 závodù jel 5)
mimozávodních aktivit èastìj odøe a ublíží si, než pøi závodu... 

Mistrovství juniorù Gold fren cup - 7. místo celkovì 
ale to k tomu taky patøí.“

(v kategorii do 8 let 3. místo, 8 závodù)
Bára: „Kdo je pøi závodì dùležitìjší, mamka nebo 

Mezinárodní mistrovství ÈR Mitas cup - 5. místo 
ta�ka?

(8 závodù)
Pe�a: „Oni jsou oba moc dùležití, když pøijedem 

Mezinárodní mistrovství Slovenska - 2. místo (6 závodù)
na závody, jdu si s ta�kou projít tra� a mamka mezitím uvaøí 

Støedoevropský pohár - 2. místo (3 závody) veèeøi. A pak hlavnì mamka pøi závodech strašnì køièí 
Mistrovství Evropy Holandsko - 10. místo (32 jezdcù a povzbuzuje, když je tra� tøeba 2 km dlouhá, slyším ji až 

z 11 státù, Petr byl zde nejmladší) na druhém konci a to moc pomáhá. Ta�ka zas se mnou cvièí 
No k tomu není co dodat, jen moc a moc poblahopøát. a trénuje a dává do poøádku motorku.“

Bára: „A poslední otázka. Co první rok ve školní 
Bára: „Pe�o a co teï, když je po sezónì? Motorku lavici?“

vytáhneš až na jaøe?“
Pe�a: „Jo je to dobré, zatím mám jenom jednu dvojku. 

Petr: „To né, poèasí je zatím hezké tak s ta�kou poøád Nejlepší je matika a pøestávky a taky se mi ve tøídì líbí jedna 
na konci ulice trénujem. Teï odjíždíme na týden do Špindlu holka. A ještì chodím i do angliètiny pro dìti a ta mì taky moc 
na soustøedìní, kde budem cvièit, plavat, rehabilitovat a možná baví. Já totiž musím mluvit anglicky, abych si na mezinárodních 
i lyžovat. (pozn. Petr si tuto zaslouženou rehabilitaci „vyjel“ závodech mohl s kamarády pokecat.“
skvìlým umístìním v prùbìhu roku)“

Bára: „Moc Ti dìkuji za rozhovor, užij si soustøedìní a v 
Leden a únor bude pro Pe�u ve znamení halových další sezónì Ti pøeju hodnì vyhraných závodù a žádné pády.

superkrosù v ÈR, Maïarsku, Rakousku, Itálii a také tréninkù 
Pe�a: „Dìkuji. Chtìl bych všem popøát veselé Vánoce a na písku v bzenecké pískovnì. V bøeznu Petra èeká 10-ti denní 

mnoho štìstí a zdraví v novém roce. A a� mi všichni drží palce na soustøedìní v Itálii s italským juniorským týmem. Toto všechno 
další sezónu!“bude smìøovat k vrcholu pøíští sezóny  Mistrovství svìta tìchto 

napsala Barbora Kubíèkovámalých závodníkù v Belgii. Takže ta�ku jako trenéra 

Úspìšná sezóna malého závodníka



Kopaná je bezesporu nejrozšíøenìjším a nejpo- sportovního areálu Na Zelnièkách, si museli všimnout, na jakém 
pulárnìjším sportem naší planety. Fotbal hraje nejvíce aktivních kvalitním høišti se u nás hraje. Neménì kvalitní a pro pøípravu 
hráèù a  má také nejvíce pøíznivcù. nezbytné je i høištì tréninkové. Tu je na místì vzpomenout velmi 

dobrou spolupráci s Obecním úøadem ve Strání. Jsme rádi, I ve Strání je fotbal sportem èíslo jedna. Èlenská 
že naše obec nás neustále podporuje. Bez její pomoci bychom základna èítá témìø 180 èlenù a na zápasy A mužstva chodí 
nemohli fungovat. Když pomineme již vzpomínaná høištì, která nejvíce divákù. A jak už to tak bývá, tak je ve Strání i nejvíce 
potøebují témìø celoroèní údržbu, tak nám obec pomáhá napø.fotbalových odborníkù. Každý ví, jak nejlépe postavit mužstvo, 
 i pøi øešení dopravy mužstev na zápasy.jak ho pøipravit a  jakou mu urèit taktiku.

Každému z nás, kteøí se vìnujeme straòanskému fotbalu, To vše však pouze v teoretické rovinì. Nikdo z tìchto 
není lhostejná zejména naše mladá generace a  naplnìní jejich rádoby odborníkù však neví nebo nechce vìdìt, že je zde také 
volného èasu. Dìláme svoji práci dobrovolnì a mnohdy na úkor tøeba pøiložit alespoò malým dílem pomocnou ruku k co 
svých rodin s vìdomím, že není dobré stát bokem sportovního nejhladšímu chodu celého oddílu.
dìní, ale snažíme se v rámci možností a podle svého nejlepší Oddíl kopané FC Strání zajiš�uje chod už od tìch 
vìdomí zachovat a rozvíjet fotbal ve Strání.nejmenších, což je pøípravka, se kterou nám velmi pomáhá ZŠ 

O to víc nás však mrzí, když jsme mnohdy sprostým ve Strání. S paní øeditelkou Irenou Michalèíkovou je velmi 
zpùsobem pomlouváni a napadáni za naši èinnost. Kritika je dobrá spolupráce stejnì jako s trenérem pøípravky panem 
dobrá a užiteèná vìc pokud je vìcná, konkrétní a se snahou Moravèíkem, který do Strání obìtavì dojíždí za našimi dìtmi až 
nìèemu pomoci. Nikdo ze èlenù výboru a trenérù nikdy z Boršic u Buchlovic. Z jeho strany je to poèin pøímo nevídaný. 
netvrdil, že to co dìláme je vždycky ideální. Každý tuto èinnost, Pan Moravèík by se mohl více vìnovat dìtem ve své obci nebo 
jak už jsem pøedeslal, dìlá po svém zamìstnání a bez nároku na v blízkém okolí, ale zaujal ho zápal našich straòanských malých 
jakoukoliv odmìnu, pouze pro dobro straòanského fotbalu.fotbalistù a jejich rodièù natolik, že se rozhodl za našimi dìtmi 

do Strání dojíždìt.. Zápal u žáèkù zùstal, což se však nedá Nejsme urážliví a mnoho vìcí se dá vysvìtlit nebo také 
bohužel, až na svìtlé výjimky, øíct o jejich rodièích. Pøes pøejít. Ale pokud jste napadáni a soustavnì obviòováni napø. 
poèáteèní elán, kdy slibovali, jak budou trenérovi pomáhat z vlastního obohacování, tak Vám zákonitì jednou musí dojít 
s dohledem èi s dovozem vlastních dìtí na zápasy, zùstalo pouze trpìlivost.
u slibù. Nespoèetnìkrát jsme vyzývali pøíznivce našeho fotbalu 

Dále se staráme o mužstva mladších a starších žákù k jakékoliv spolupráci, a� už na poli trenérském èi 
(trenéøi Antonín Popelka, Jan Mikláš), dorostencù (Juraj funkcionáøském. Bohužel, stále platí, že kritizovat, napadat
Dubový, Václav Haloda) a  mužstvo dospìlých (František  a urážet je daleko snazší. 
Pospíšek). A vyzývám opìt tímto všechny, kterým není lhostejný 

Všem trenérùm patøí za jejich obìtavost a péèi, se kterou straòanský fotbal, aby pøišli a zapojili se do èinnosti FC Strání. 
se vìnují, zejména mládeži, velký dík. Není tøeba pøipomínat, že Bude to velmi tøeba už jenom proto, aby se hledalo a našlo i nové 
se této èinnosti vìnují nezištnì a na úkor svého volného èasu, vedení oddílu, z jehož èela chci po 5 letech, na nejbližší valné 
který by mohli vìnovat napø. své rodinì nebo jiným aktivitám. hromadì, která se bude konat 14. ledna 2007,  odejít.

Mùj dík patøí i èlenùm výboru, který v rámci svých Závìrem mi dovolte podìkovat všem, se kterými jsem se 
možností, mi byl nápomocný pøi zajiš�ování chodu oddílu potkal za mého pùsobení ve funkci presidenta FC Strání a kteøí 
a øešení mnoha problémù. Je však zapotøebí pøiznat, že v práci mì byli jakýmkoliv zpùsobem nápomocni.
nìkterých byly jisté rezervy. Josef Popelka

Všichni ti, kteøí alespoò jednou zavítali do našeho president FC Strání, prosinec 2006

Straòanský fotbal
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Skonèila motokrosová sezóna 2006 a my bychom vám 
chtìli napsat pár øádek o našich úspìších  v motokrosu. 

Hlavní a nejvìtší úspìch je ten, že jsem sezónu dokonèil 
bez sebemenšího úrazu nebo karambolu. Motokros už jezdím 
druhou sezónu, a proto už vím že nic není zadarmo ani ve sportu, 
který dìlám. Nìkdo by si mohl øíct, že fyzièka k jízdì na 
motorce není nutná, že sednu na motorku, která mì sama 
poveze, ale opak je pravdou. Žádné lenošení u televize, to pro 
mì není, musím být neustále v pohybu dostateènì trénovat.  

Letošní sezónu jsme s celým mým týmem zahájili 
21. 1. 2006 v Ostravské ÈEZ Arénì, kde se jel první roèník 
Motoshow-supecross. Neobsadil jsem sice stupnì vítìzù, ale 
dva dny se pohybovat mezi nejlepšími jezdci a jezdit pøed 
vyprodanou halou byl zážitek, na který jen tak nezapomenu. 
Byli to moje první závody v hale a už se moc tìším na další tento 
závod, který pojedu v lednu 2007.

Ten pravý závodní motokrosový kolotoè vypukl 
19. 3. 2006 v Záboøí nad Labem. Kdo z Vás si vzpomene jaká 
byla v bøeznu zima, urèitì si dokáže pøedstavit jak vypadala tra�. 
Ale zkusit se má všechno a ta�ka øíkal, že když jsem zvládl 
takové podmínky mùžu se už øadit mezi ostøílené motokrosové 
jezdce.

 Projeli jsme celou republiku køížem krážem, skoro každý 
víkend jsme závodili a najednou je konec a my sèítáme body, 
které jsme si urèitì zasloužili. Úspìchy støídaly neúspìchy a my 
jsme pøesto vytrvali celou sezónu. Nejen kvùli tomu, že mì 
motokros ohromì baví, ale taky kvùli partì lidí se kterými se 
pravidelnì na závodech potkáváme a víme že když je tøeba 
pomùžou, nebo aspoò poradí.

Zúèastnil jsem mistrovství èeské republiky Gold fren 
Jak se mi daøí v závodìní se mùžete doèíst na mých MX Junior, kde jsem pøi velké konkurenci 25 jezdcù obsadil 

internetových Tìším se i celkovì krásné 10. místo. Odjel jsem i pár závodù v Poháru 
na Vaše komentáøe, které mi zde zanecháte a já si je velmi rád Vysoèiny, kde jsem bodovì obsadil z 22 jezdcù na 13. místo. 
všechny pøeètu.V Poháru Central Cup jsem závodil i mezi silnìjšími 

Nakonec bych chtìl podìkovat rodièùm, že se mi motocykly kubatury 65ccm, ve své kategorii jsem obsadil 
ze všech sil vìnují a velmi mì podporují. Podìkování patøí krásné celkové 2 místo. Samozøejmì nejvíc jsem se soustøedil 
i všem sponzorùm, kteøí mì podpoøili finanènì a taková pomoc na pohár  Pøebor Moravy dìtí , kde jsem minulý rok obsadil 
je velmi dùležitá pro tak nároèný sport jako je motokros. Dìkuji celkové druhé místo. V sezónì 2006 jsem se snažil být ještì 
Vám, svým pøíznivcùm, že mi držíte palce, a vìøím, že tomu lepší, protože už vím co motokros obnáší a vím co všechno se 
bude tak i nadále.mùže pøi závodech stát. Pøi vìtším poètu závodníkù a velké 

konkurenci, jsem opìt obhájil 2. místo. Jako motivace pro další 
Pøeji Vám všem krásné a pohodové prožití Vánoèních 

závodìní je to pro mì, malého kluka obrovský úspìch.
svátkù a hodnì štìstí a zdraví do Nového roku 2007.

Tìším se na nastávající sezónu, za mé dosavadní úspìchy 
mám slíbenou silnìjší motorku kubatury 65ccm, kterou se budu Ladík Kolaja - Fukes junior
snažit ze všech sil  zkrotit a ovládat ve svùj prospìch.

stránkách: www.kolaja.webgarden.cz. 

Ladik - Fukes svùj titul vícemistra Moravy obhájil

ZVEME VÁS NA SILVESTR 

„Restaurace na Huti“ 
poøádá silvestrovský veèer. 

Hudba a obèerstvení zajištìno. Rezervace vstupenek  
a bližší info na tel.: 572 630 888

Oznámení

FS Javorina a OS Spokos poøádají 

dne 3. 2. 2007 v KD Kvìtná Krojový ples.

Hraje DH Gloria , CM Strýci, Sacchie Phantes. 

Nabízíme pronájem bytu 2 + 1 v byt. domì 208. 
Tel: 728 050 452

FS Javorina a CM Strýci pøeje všem 
spoluobèanùm pøíjemné prožití svátkù vánoèních 

a vše dobré v novém roce 2007.

INZERCE



ZPRAVODAJ                    16                                             7 / 2006

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: 29. ledna 2007.

Zpravodaj
obce Strání

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

sportovní soupravy, sportovní obuv...

TCV 

www.strani.cz/teniscentrumvintr

POZOR

Znaèkové sportovní zboží nyní mùžete koupit i v prodejnì

TEXTIL U ZÁMEÈKU

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 )

Podìkování
Rodina Popelková dìkuje všem, kteøí doprovodili 

na poslední cestì paní Annu Popelkovou. 
Zvláštní podìkování patøí paní MUDr. Konèitíkové 

a duchovnímu otci P. Janu Hrudíkovi. 
Dále dìkujeme za kvìtinové dary a slova útìchy.

Podìkování
Rodiny Miklášová a Janigová dìkují všem, 

kteøí se pøišli v hojném poètu rozlouèit s panem 
Václavem Miklášem a doprovodili ho na jeho 

poslední cestì. Dìkujeme všem za kvìtinové dary 
a projevy soustrasti. Zvláštní podìkování patøí 

otci Hrudíkovi za slova útìchy.

Podìkování
Pozùstalá rodina Dulová dìkuje všem, 
kteøí doprovodili pana Antonína Dulu 

na jeho poslední cestì. Zvláštní podìkování 
patøí personálu DPS ve Strání, MUDr. Konèitíkové 

a P. Janu Hrudíkovi. 

Podìkování
Obyvatelé domu è. p. 795 na sídlišti ve Kvìtné dìkují 

touto cestou bývalému starostovi a nyní místostarostovi 
panu Antonínu Zámeèníkovi, že umožnil výmìnu 

oken v bytech. (okna byla stará 37 let) 

Za všechny nájemníky Stanislava Zámeèníková

CHCETE PÙJÈIT?

Nabízíme pùjèku:

Kromì penìz vám nabízíme:

n bez velkého papírování

n bez ruèitele

n s jasnými pravidly

n již od 4.000 Kè

n rychle a na cokoliv

n vstøícné jednání

n osobní pøístup

n porozumìní

n pøijdeme, kdy si øeknete

n staèí zavolat

 Zavolejte nám a dozvíte se více

     844 555 555

Kontaktujte: Ivana Konèitíková
Tel: spojení: 777 209 238

Víc než jen pùjèka
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