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…z jednání rady
Únorová zima fiádí, jako by za svou ãinnost dostávala vysoké prémie a na‰i pracovníci Technické správy trpí noãní mÛrou mající podobu hromad a hromad snûhu. Nic
naplat, jsou pfied námi je‰tû poslední tfii t˘dny zimy (alespoÀ kalendáfinû) a 21. bfiezna
pfiece zaãíná jaro, tak proã nafiíkat. Nûkteré
pranostiky mají zajímav˘ obsah lidové moudrosti: „Panská láska, Ïenská chuÈ a bfieznové
poãasí není stálé“, „lépe od hada b˘ti u‰tknuta, neÏ v bfieznu od slunce ohfiána“ a v‰e rozhodne Josef (19. 3.) „Na svatého Josefa kdyÏ
jest krásn˘ ãas, bude úrodn˘ rok; pr‰í-li neb
padá sníh, bude mokro a neúroda“. Poãkejme
tedy do Josefa a v‰e se dozvíme.
Rada mûsta uÏ také pom˘‰lí na blíÏící se
jaro, a proto zafiadila blok o pfiípravû na
nadcházející turistickou sezonu, hodnocení
úãasti mûsta ·tramberka na veletrzích cestovního ruchu, kulturní a spoleãenské akce v na‰em mûstû na rok 2005, seznámení
s tiskovinami vydávan˘mi mûstem, propagaãními materiály, internetem a smlouvou
o spolupráci s Vala‰sk˘m královstvím, s. r. o.
na rok 2005. Pfiehled kulturních a spoleãensk˘ch akcí na rok 2005 je velmi obsáhl˘,
protoÏe kromû akcí pofiádan˘ch mûstem
jsou do nûj zafiazeny i akce pofiádané jin˘mi
subjekty — na Námûstí firmou ·míra–
print, a. s. Ostrava a na hradû Technoprojektem, s. r. o. Ostrava. Vûnovali jsme sestavení tohoto celoroãního pfiehledu dost ãasu,
abychom si navzájem „nelezli do zelí“ ale
naopak, aby se akce prolínaly, doplÀovaly,
popfiípadû spoleãnû pfiipravily. Uvidíme na
konci roku, jestli se to povedlo nebo ne.
Zpráva o pfiípravû turistické sezony obsahuje informace o tom, co v‰echno nabízí na‰e

MIC za sluÏby, co máme zajímavého na
skladû k prodeji i rozdávání pro náv‰tûvníky
na‰eho mûsta, co v‰echno se udûlalo pro
podporu cestovního ruchu v na‰em mûstû
aj. Souãástí je i soupis sestávající ze 40 rÛzn˘ch druhÛ zboÏí, které prodáváme v MIC
(pohlednice, knihy, broÏury, triãka, ta‰ky,
suven˘ry aj.) Radním byla pfiedloÏena zpráva obsahující informace o na‰ich dvou tiskovinách, které vydáváme, a to mûsíãníku
·tramberské novinky a ãtvrtletníku Zpravodaj mûsta ·tramberka. Dal‰í zpráva se t˘kala internetov˘ch stránek mûsta, pfiípravy
dnÛ mûsta ·tramberka a t˘dne se ZdeÀkem
Burianem v rodném kraji. Vût‰ina lidí ví,
nebo nûkde zaslechla, Ïe letos 11. 2. 2005
uplynulo 100 let od narození v˘znamného,
geniálního malífie ZdeÀka Buriana, jehoÏ
jméno je spojováno s rodn˘m mûstem Kopfiivnicí a také se ·tramberkem, kde Burianovi 5 let bydleli. Máme zde i muzeum nesoucí jeho jméno. Tato v˘razná a v˘znamná
osobnost na‰í národní kultury si zaslouÏí,
aby byla v rodném kraji patfiiãnû uctûna.
Hodnocení úãasti mûsta na veletrzích cestovního ruchu se zam˘‰lí nad posláním
a v˘znamem takov˘chto aktivit. Zatím se
ná‰ pracovník MIC Jaroslav Nûmec zúãastnil pracovnû tfií veletrhÛ — v Brnû, Olomouci a v Praze, dal‰í bude v dubnu v Ostravû. Urãitû v oblasti rozvoje cestovního
ruchu mají veletrhy své poslání, a to v rovinû informaãní, kontaktní, srovnávací
a i vzdûlávací. âasem ale urãitû dojde k poklesu zájmu, protoÏe technika jde neustále
dopfiedu, zjednodu‰uje se a zkracuje cesta
informací od nabídky ke konzumentÛm
(napfi. internet) a tak si lidé v klidu domova
najdou v‰echny informace o dovolen˘ch
v tuzemsku i zahraniãí, informace o turistice, cykloturistice apod.

V‰echny zprávy zpracovala Vûra Michnová, vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu a pfiedloÏili je spoleãnû s pfiedsedou komise kulturní a cestovního ruchu Antonínem Kramoli‰em radû k projednání. Rada mûsta je
vzala na vûdomí. Byla schválena smlouva
o spolupráci mezi mûstem ·tramberkem
a Vala‰sk˘m královstvím, s. r. o. na rok
2005. Byla schválena dohoda o spolupráci
na kulturních akcích s firmou ·míra–print,
a. s. Ostrava a obecná pravidla pronájmu
Námûstí pfii pofiádání akcí, obû projednávané záleÏitosti s pfiipomínkami.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
projednala a schválila prodlouÏení nájemních smluv na pozemky s obãany, byla zru‰ena smlouva o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostorÛ na Bafiinách s panem Stanislavem Macháãem a uzavfiena nová smlouva
s firmou Macháã — malokapacitní jatka,
s. r. o. Mofikov. V ostatních organizaãních
záleÏitostech rada schválila dvû nové ãlenky
SPOZ Zdislavu Dostálovou a Martu ·íblovou. Byly pfiedloÏeny Ïádosti o finanãní
pfiíspûvky a rada je vzala na vûdomí.
Je ãas se pomalu a jistû nastavit na pfiíchod
jara. Ale bohuÏel, musíme se je‰tû obrnit urãitou dávkou trpûlivosti, neboÈ: „Jsme posedlí ‰ílenstvím pfiedhonit ãas…“ (G. Green)
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Tentokrát se na svém 15. mimofiádném
zasedání se‰li zastupitelé v Kulturním domû, aby projednali a schválili smlouvu o poskytnutí grantu na projekt „Dopravní dostupnost k turistick˘m objektÛm ve mûstû
·tramberku, jako pfiedpoklad rozvoje místního podnikání — prÛtah mûstem 2. etapa“.
V. M.

Na slovíãko…
pane Nûmãe…
Dnes jsem si za‰la na slovíãko za pracovníkem MIC Jaroslavem Nûmcem a protoÏe
se zúãastnil za poslední 2 mûsíce 3 veletrhÛ,
poloÏila jsem mu 3 otázky:
1. Jak˘ v˘znam pro cestovní ruch mají
veletrhy?
Veletrhy jsou v˘znamnou souãástí prezentace moÏností cestovního ruchu a v‰ech
jednotliv˘ch produktÛ v této oblasti. Je to
druh reklamy a kaÏdá reklama je pro cestovní ruch dÛleÏitá, jelikoÏ nabídka rÛzn˘ch moÏností pobytÛ a cest je velká a obstát v této konkurenci je tûÏké, zejména pokud je tato reklama finanãnû limitovaná.
Hlavním úkolem veletrhÛ je pfiilákat do dané lokality náv‰tûvníky.
2. Je prospû‰ná úãast pracovníka MIC
na veletrzích?
Stánek na veletrhu chápu jako pfienesené
MIC na jiné místo. K pultu chodí lidé a ptají se na to, co je zajímá, nebo si vezmou informaãní materiály, prostû stejná situace jako v domovském MIC. Mûsto v‰ak nemá
svÛj vlastní stánek, vystavuje vÏdy v rámci
jin˘ch, zejména MSK, Agentury Beskydy
–Vala‰sko, ãi Vala‰ského království. Na leto‰ním brnûnském veletrhu Regiontour
jsme pfiedstavili ·tramberk ve stánku firmy
·míra–print, s. r. o.
Vzhledem k velké finanãní nároãnosti
prezentace na veletrzích, je pracovník MIC
nutn˘m minimálním pfiedpokladem úspû‰né prezentace mûsta na veletrzích. Tento
pracovník mÛÏe na místû za‰kolit hostesky
a brigádníky na stáncích zastupujících
·tramberk, vysvûtlit jim v‰e potfiebné a b˘t
k dispozici pro pfiípadné podrobnûj‰í dotazy.
Navíc je na veletrzích vynikající moÏnost pro
nejrÛznûj‰í jednání a setkání s kolegy z oboru, je zde moÏnost porovnat na‰e produkty
s na‰í konkurencí a mnoha dal‰ích uÏiteãn˘ch konzultací, získávání nov˘ch zku‰eností v oboru atd.
DÛleÏitá je i role urãité „kontroly“, tzn.,
jestli je ·tramberk dostateãnû zviditelÀován
v rámci jednotliv˘ch zastoupení.
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3. Srovnání tfií veletrhÛ?
Tento rok jsem nav‰tívil brnûnsk˘ veletrh
„Regiontour“, olomouck˘ „Tourism Expo“
a praÏsk˘ „Holiday World“, ãeká mne je‰tû
ostravská „Dovolená“. ·tramberk je také zastupován MSK, i na veletrzích v zahraniãí.
KaÏd˘ tento veletrh má svá specifika, svá
pro a proti, svÛj druh náv‰tûvníkÛ. Na podrobnûj‰í anal˘zy je je‰tû brzy, ale dnes mohu fiíci, Ïe jsme v rámci moÏností, zejména
finanãních, obstáli dobfie. Urãité nedostatky
lze samozfiejmû nalézt, ale v‰e se dá fie‰it
a pro pfií‰tû udûlat jinak — lépe, koneckoncÛ i z tohoto dÛvodu je pfiítomnost na veletrzích dÛleÏitá a v mnohém pouãná.
Oproti minul˘m letÛm byl ·tramberk zastoupen kvalitnûji a tak mohl pfiilákat více potencionálních náv‰tûvníkÛ. Rozdali jsme pfies
deset tisíc kusÛ materiálÛ o ·tramberku, aÈ uÏ
to jsou materiály MIC nebo soukrom˘ch subjektÛ. Nejúspû‰nûj‰í byla úãast na „Regiontour“ v Brnû, díky stánku firmy ·míra–print,
s. r. o. a díky vÛni ‰trambersk˘ch u‰í peãen˘ch
na místû panem Ladislavem Hezk˘m. Pokud
se do reklamy investují dostateãné finance,
úspûch je zaruãen a náv‰tûvníkÛ mûsta tím
pádem více. A to je to hlavní o co nám jde,
protoÏe díky turistickému ruchu se mÛÏe
·tramberk rozvíjet, kultivovat a prosperovat.
Dûkuji za rozhovor i ãas.
V. M.

Velikonoãní sváteãní tabule
KaÏdé svátky v minulosti mûly nejen své
typické obyãeje, ale i charakteristickou tabuli, která moudfie vycházela z potravin
v té dobû dostupn˘ch a zdraví prospû‰n˘ch.
Je zajímavé, Ïe nûkteré pokrmy tak typické
pro dobu velikonoãní, zachovává i doba moderní.
Velikonoãním svátkÛm pfiedcházel ãtyfiicetidenní pÛst, kter˘ byl kdysi velmi pfiísn˘.
Nejedlo se maso, s˘ry ani vejce, nepilo se
mléko, nemastilo máslem ani sádlem, pouÏívalo se jen rostlinného oleje, a to lnûného,
makového nebo konopného. Jedlo se jednou dennû, a to jen zelenina, ovoce, chléb.
PÛst byl velmi prospû‰n˘ zdraví. Pozdûji se
pÛst zmírnil a dnes se uÏ skoro nedodrÏuje.

Na Kvûtnou nedûli se pekly „ptáãky“ z kynutého tûsta, stoãil se pramének v uzlík.
Krat‰í konec vytvofiil hlaviãku, del‰í ocásek
a místo oka se dala rozinka. Tento pekafisk˘
v˘robek symbolizoval pfiíchod jara a návrat
ptactva.
Na Zelen˘ ãtvrtek se i dnes v mnoha rodinách peãou „jidá‰e“, které mají rÛzn˘
tvar. Nûkde mají podobu plochého vdolku,
popíchaného vidliãkou nebo r˘hovaného
noÏem, nejãastûji ov‰em mají podobu spleteného provazu, na kterém se obûsil zrádce
Jidá‰. Pojídají se potfiené medem, a ten, kdo
sní „jidá‰ek“ s medem na laãn˘ Ïaludek, je
pr˘ chránûn cel˘ rok pfied ‰típnutím „hadÛv, ‰tírÛv i vãel a rÛznou nemocí“. Jak uÏ
jméno naznaãuje, na Zelen˘ ãtvrtek se má
jíst nûco zeleného a proto se na stole na‰ich
pfiedkÛ objevovala zelená polévka z jarních
bylinek: libeãku, popence, fiebfiíãku a fialkového a také jahodového listí.
Velk˘ pátek b˘val dnem nejpfiísnûj‰ího
pÛstu vÛbec. Hospodáfi vût‰inou cel˘ den
nevzal do úst, jen po západu slunce snûdl
vajíãko. Také nekoufiil, ne‰Àupal a nepil
Ïádné alkoholické nápoje, tedy ani pivo.
Îeny vût‰inou také nejedly nic a dûtem se
vafiila chlebová polévka nebo dostaly brambory s mlékem a v nûkter˘ch krajích se jedla kyselá polévka z kysaného zelí, mléka
a vajec.
Na Bílou sobotu veãer pÛst konãil a po
návratu ze Vzkfií‰ení zasedli v‰ichni i s ãeládkou ke slavnostní veãefii. Jedla se „hlaviãka“ nebo velikonoãní svítek, do kterého
se pfiidávalo uzené maso, sekané kopfiivy
a jiné jarní byliny. Typick˘m velikonoãním
peãivem zÛstaly dodnes mazance. Tûsto má
mít dostatek ÏloutkÛ, aby byly mazance vevnitfi Ïluté. Byly znamenané kfiíÏkem, tvarem a barvou pfiipomínaly záfiivé jarní sluníãko, vstupující do lidsk˘ch pfiíbytkÛ. Obfiadním pokrmem byl také peãen˘ beránek,
dávn˘ symbol ãistoty a nevinnosti, kter˘ se
spolu s mazanci a vejci nosíval do kostela ke
svûcení a dûlil se mezi v‰echny ãleny domácnosti, aby jim zajistil pevné zdraví po
cel˘ rok. Kdo nemûl moÏnost opatfiit si skuteãného beránka, upekl si ho z kynutého
tûsta a nûktefií chudí past˘fii na sala‰ích si
dûlali beránky ze spafieného ovãího s˘ra.
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Na BoÏí hod velikonoãní se kromû peãení
z beránka, kÛzlete, kohoutka nebo holoubátka jedl zvlá‰tní pokrm z krájené praÏené
slaniny a klobásek, zalit˘ch smetanou, do
kter˘ch se zamíchalo trochu mouky a hodnû ãerstv˘ch vajec. Vejci se o Velikonocích
ne‰etfiilo, byla v‰ude, i v mazancích, jidá‰cích, jedla se i samotná. Bylo zvykem, Ïe se
celá rodina podûlila o jedno vejce, aby cel˘
rok drÏela pohromadû. JestliÏe nûkter˘ z jejich ãlenÛ zbloudil a vzpomnûl si, s k˘m
o Velikonocích pojedl vajíãko, vyvázl ze
v‰ech nebezpeãenství.
Pondûlí velikonoãní dodnes provází vesel˘ kfiik a povykování, kdyÏ jsou Ïeny a dívky
podrobeny rituálu mrskání ãi polévání.
A nûkdy ani nevíme, proã se tento zvyk vyplácet jen dûvãata zachoval. Je to vlastnû
proto, Ïe v Jeruzalémû nûkteré Ïeny rozhla‰ovaly zprávu o zmrtv˘chvstání JeÏí‰e Krista a byly za to vefiejnû mrskány.
Zabrousila jsem do star˘ch knih a ãasopisÛ, abych pro vás na‰la pár zajímav˘ch informací o zvycích i jídelníãku na‰ich pfiedkÛ. Je to zajímavé a pouãné ãtení. Pfieji vám
v‰em hezké a sluneãné jaro, voÀav˘ vzduch
a dobrou náladu.
Vûra Michnová

Pfii zápisu dûti pfiedvedly své znalosti
i dovednosti, poprvé si „oÈukali“ prostfiedí,
kde stráví v budoucnu spoustu ãasu, rovnûÏ
rodiãe si mohli prohlédnout ‰kolu, seznámit se s jejím Ïivotem.
My, uãitelé 1. stupnû, máme ze zápisu do
1. tfiíd (budou otevfieny 2) pfiíjemn˘ pocit.
Pfii‰lo mnoho ‰ikovn˘ch dûtí a vstfiícn˘ch
rodiãÛ. A tak nezb˘vá, neÏ tû‰it se na nové
tvoreãky, ktefií se také tû‰í na to, Ïe se budou moci projevit sv˘mi Ïivotními postfiehy, dovednostmi…, Ïe uÏ vûdí, která ruka
je pravá a levá a Ïe je nûco modré jako sluníãko.
Dne 10. 2. 2005 probûhlo ve ‰kole „Naneãisto“ — setkání budoucích prvÀáãkÛ, rodiãÛ a uãitelÛ. Za úãasti 16 dûtí a jejich rodiãÛ se v‰ichni zúãastnûní setkávali s tématy,
o kter˘ch jsme vás jiÏ i prostfiednictvím NOVINEK informovali. Tû‰íme se na dal‰í setkání.
V loÀském roce probûhly na na‰í ‰kole
ekologické programy sdruÏení Hájenka. Dûti se dovûdûly více o na‰em mûstû, o rÛzn˘ch ekosystémech, proÏívaly pfiípravu na
Vánoce, uãily se správnû chovat k rÛzn˘m
ÏivoãichÛm, vyzkou‰ely si pletení z proutí.
Dûkujeme MûÚ ·tramberk za finanãní
podporu tûchto zajímav˘ch a podnûtn˘ch
aktivit.

Informace ze ‰koly
·KOLA A JÁ
MODRÉ jako SLUNÍâKO
V pátek 28. 1. 2005 se na obloze jen tûÏce hledala modrá barva a uÏ vÛbec nebylo
k vidûní sluníãko, pfiesto nav‰tívilo na‰i
‰koliãku mnoho rozesmát˘ch, ale i Ïádostiv˘ch nebo ‰petku nevûfiícn˘ch dûtí, budoucích prvÀáãkÛ. Konal se totiÏ ZÁPIS do 1.
tfiídy. Pfii‰lo 41 dûtí, z nichÏ nûkolik Ïádá
o odklad na základû doporuãení ‰koly ãi na
Ïádost rodiãÛ.
UPOZOR≈UJEME, Ïe kaÏdá ÎÁDOST
o ODKLAD musí b˘t doloÏena odborn˘m
vyjádfiením PEDAGOGICKO-PSYCHOLOGICKÉHO PORADENSKÉHO ZA¤ÍZENÍ
a PEDIATRA!
Nûktefií vyuÏili moÏnosti pfiijít k zápisu
i s dítûtem narozen˘m do konce kalendáfiního roku 1999.

VáÏení rodiãe, taky vám pfiipadá EVALUACE nepûkné a nesrozumitelné slovo?
(Dle slovníku jde o v urãení hodnoty, ocenûní, odhad…). Hovofime tedy o EVALUACI
jako o SEBEHODNOCENÍ ‰koly. Jednou
z forem sebehodnocení, která u nás probíhá
co 2 roky, je forma DOTAZNÍKU (urãeného
pro Ïáky i rodiãe). Patfií zde i hodnocení
kvality vzdûlávání prostfiednictvím testÛ
SCIO pro deváÈáky (z ãeského jazyka, matematiky a v‰eobecného pfiehledu), které jsou
i pfiípravou na pfiijímací zkou‰ky, jeÏ na
mnoha S· a SOU probíhají podobn˘m zpÛsobem. (O testech SCIO jsme informovali
v minul˘ch NOVINKÁCH). Pfiechod ÏákÛ
z 1. na 2. stupeÀ Z· testujeme kaÏd˘m rokem testem KALIBRO. V leto‰ním roce
jsme pfiivítali nabídku KALIBRA provést
CELKOVOU EVALUACI ·KOLY.
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Dotazníková forma pro Ïáky 2. stupnû
probûhla v listopadu, t˘kala se hodnocení
‰koly v rÛzn˘ch oblastech (ãinnosti, v˘chovy, vzdûlávání, atmosféra ve ‰kole, Ïáci se
mohli vyjádfiit k tomu, jak se ve ‰kole cítí,
jaké podmínky, formy práce jim vyhovují,
jak jsou vysly‰eni, do jaké míry se dle vlastního názoru podílejí na tom, jak ‰kola vypadá, jaká je…).
Bûhem mûsíce bfiezna bychom mûli znát
vyhodnocení. Koncem února obdrÏíme dal‰í dotazníky, tentokrát pro uãitele, vedení
‰koly a rodiãe.
Îádáme proto rodiãovskou vefiejnost
o pravdivé vyplnûní tûchto dotazníkÛ, které
obdrÏí prostfiednictvím sv˘ch dûtí.
Prosíme rovnûÏ o pomoc ÏákÛm niÏ‰ího
stupnû pfii vyplÀování dotazníku, kter˘ je
souãástí dotazníku rodiãovského.
S v˘sledky, vyhodnocením vás rádi (i formou NOVINEK) seznámíme.
Dûkujeme za pochopení.
Jana Bri‰ová

Zápisy dûtí
do matefisk˘ch ‰kol
M· Zauliãí
Neznáte je‰tû na‰i matefiskou ‰kolu na
Zauliãí? Rádi vás uvítáme, provedeme zafiízením, umoÏníme maminkám s dûtmi si
v na‰em zafiízení pohrát, a to v „T˘dnu
otevfien˘ch dvefií“ od 21. 3. do 25. 3. 2005,
vÏdy v dobû od 8.00 do 10.00 hod. a odpoledne od 14.00 do 16.00 hod.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

pfiímo v matefiské ‰kole. K samotnému zápisu dítûte do M· potfiebujete pouze základní
data a údaje o dítûti, rodinû, vãetnû rodného
ãísla dítûte. Uzávûrka zápisu dûtí k novému
‰kolnímu roku bude ukonãena 15. 4. 2005
v 16.00 hod. Na pozdûj‰í pfiihlá‰ky nemusí
b˘t brán zfietel. Ve svém zájmu vûnujte
zápisu patfiiãnou pozornost a pfiijìte vãas!
Provoz M· je Po—Pá 6.00—16.00 hod.
BliÏ‰í informace rádi sdûlíme i telefonicky
na ã. 556 812 692. Na nové kamarády se uÏ
moc tû‰íme.
Za dûti a kolektiv zamûstnancÛ
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

M· Bafiiny
Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny
vyhla‰uje zápis dûtí pro ‰kolní rok
2005/2006. Zápis bude probíhat po dobu
14 dnÛ, a to od 4. 4.—15. 4. 2005. V této
dobû si mÛÏete vyzvednout pfiihlá‰ky pro
své dûti, je tfieba v‰ak vyplnûnou a potvrzenou pfiihlá‰ku doruãit zpátky do matefiské
‰koly do 15. 4. 2005.
Chcete-li se blíÏe s matefiskou ‰kolou seznámit, prohlédnout si ji, nechat pohrát své
dítû v kolektivu kamarádÛ, jste srdeãnû oãekáváni v uvedeném termínu dennû od
14.00—16.00 hod.
Milí rodiãe, neãekejte na poslední chvíli.
Matefiská ‰kola má danou kapacitu, a proto
na opozdilé zájemce nemusí ve ‰kole zÛstat
volné místo.
Na nové kamarády se tû‰í dûti i zamûstnanci matefiské ‰koly.
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka

Policejní koutek

Pavla Bergerová

DÛleÏité upozornûní — zápis dûtí
k docházce do Matefiské ‰koly
Zauliãí ve ·tramberku
Zápis dûtí do matefiské ‰koly k 1. 9. 2005
pro nov˘ ‰kolní rok 2005—2006 probûhne
v Matefiské ‰kole na Zauliãí od 1. dubna do
15. dubna 2005. Zápis se vztahuje na nástup
dûtí i v prÛbûhu ‰kolního roku 2005—2006.
Pfiihlá‰ky jsou k dispozici u fiídící uãitelky

Leto‰ní zima zaãala pozdû, ale s o to vût‰í intenzitou. Ve mûstû napadlo velké mnoÏství snûhu, coÏ vût‰inû lidí hodnû komplikovalo Ïivot a v na‰ich úzk˘ch uliãkách pfiedev‰ím technick˘m sluÏbám. UÏ tak dost
komplikovanou situaci zhor‰ují i nezodpovûdní fiidiãi, ktefií ‰patn˘m parkováním automobilÛ ãasto znemoÏÀují prÛjezd odhrnovacím strojÛm. RovnûÏ problémy zpÛsobují i zábûry komunikace, nebo jejího okolí
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rÛzn˘mi skládkami. Proto vás Ïádám
o ohleduplné parkování a uvolnûní cest od
rÛzn˘ch hromad.
Topná sezóna je v plném proudu a toho
zneuÏívá i nûkolik na‰ich spoluobãanÛ ke
spalování rÛzného nevhodného odpadu,
hlavnû umûl˘ch hmot. Mnoho lidí si stûÏuje na zápach, kter˘ se vine do ‰irokého okolí.
Proto v pfií‰tích dnech bude na‰e ãinnost
zamûfiena na kontrolu dodrÏování vyhlá‰ky
mûsta.

Zemfielí
Augustin Hoffmann
Marie Ja‰ková
Rudolf Ple‰ek
Marie ·mahlíková

Upfiímnou soustrast
Zprávy z hradu

Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
na mûsíc bfiezen 2005
75 let Emil Kelnar, Závi‰ická
80 let Miloslav Kulhav˘, Pod Palárnou
AneÏka Marková, Dolní Ba‰ta
81 let Jitka Sochová, NádraÏní
Josef Hru‰kovsk˘, Závi‰ická
84 let Hermína Îáãková, Bafiiny
Vlastimila Ja‰ková, Hornychovice
85 let Jifiina Gzylová, Bafiiny
86 let Ludmila Dobeãková, Dolní ulice
87 let BoÏena R˘dlová, Dolní Ba‰ta
Ing. Jan Socha

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em
jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu

„·tramberk magick˘ a mystick˘“
Technoprojekt, a. s. Ostrava, nov˘ nájemce hradu ·tramberka, vyhlásil soutûÏ na
nejoriginálnûj‰í zpracování ‰trambersk˘ch
legend a povûstí v kategoriích próza, poezie,
v˘tvarné zpracování s názvem ·tramberk
magick˘ a mystick˘.
Své práce mÛÏete poslat po‰tou s uvedením jména, pfiíjmení a celou adresou a kontaktem (tel. ãíslo, e-mailovou adresou) do
11. 3. 2005 nebo osobnû odevzdat na hradû nebo v MIC do 13. 3. 2005.
Nejlep‰í práce budou ocenûny.

Dne 4. 2. 2005 probûhla na hradû Snûhulakiáda. Bylo postaveno celkem 2756
snûhulákÛ. Zúãastnilo se ve dvanácti druÏstvech pfies 100 dûtí. Vûkové rozmezí bylo
od dûtí z matefisk˘ch ‰kol aÏ po sedmnáctileté. Snûhuláci byli opravdu kouzelní, a tak
byli nakonec odmûnûni v‰ichni kouskem
v˘borného dortu a hrnkem horkého ãaje.
Zástupci Technoprojektu, a. s. Ostrava
dûkují za nezi‰tnou a úãinnou pomoc pfii
této akci ing. Danû Markové a Josefu Markovi.

Podûkování

Narozené dûti
Natálie Bajerová
Nikola Chovaneãková
Sebastian Jaão
Matûj Macháã
Natálie Maternová
Eli‰ka Matulíková

Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk upfiímnû
dûkuje v‰em sponzorÛm, ktefií poskytli dary
do tomboly X. divadelního bálu, konaného
dne 5. 2. 2005, a touto formou pfiispûli na
ãinnost souboru.
·tramberské novinky 6

Kam do spoleãnosti a za kulturou
VIII. ·tramberská divadelní pfiehlídka
amatérsk˘ch divadelních souborÛ
14. 3. 2005 RODINA JE ZÁKLAD STÁTU
19.30 hod.
Ray Cooney
DS CHAOS Vala‰ská Bystfiice
11. 3. 2005 BLBEC K VEâE¤I
19.30 hod.
Francis Veber
DS ·AMU ·títina

Milé dûti, mûsto ·tramberk
vás v‰echny zve do divadla.
Pfiijede k nám divadlo Gordia aÏ z Prahy,
aby vám jeho ãlenové zahráli krásnou

Pohádku o lín˘ch stra‰idlech
v sobotu 12. 3. 2005 v Kulturním domû
zaãátek je v 15.00 hod. Vstupné 35 Kã
Tû‰íme se na vás.

18. 3. 2005 HRD¯ BUDÎES
19.30 hod.
Irena Dousková
DS VICENA Ústí nad Orlicí
11. 4. 2005 CHVILKOVÁ SLABOST
19.30 hod.
Donald Churchill
DS TYL Drahotu‰e
18. 4. 2005 BROUK V HLAVù
19.30 hod.
Georges Feydeau
DS KOTOUâ ·tramberk
10. 4. 2005 NA KUS ¤EâI…
19.00 hod.
Závûreãn˘ veãer — slavnostní
vyhodnocení
Posezení s J. âejkou,
V. Glazarem, Z. Tro‰kou
a V. Mayerovou
Vstupné: 140 Kã jednotlivé pfiedstavení
190 Kã závûreãn˘ veãer
230 Kã permanentka na 6
pfiedstavení
Pfiedprodej vstupného v Mûstském
informaãním centru.
Prodej vstupného v den pfiedstavení
pÛl hodiny pfied zaãátkem.
Pofiadatelé:
Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
Mûsto ·tramberk
Sponzofii:
FOTO MORAVA Kopfiivnice,
Mûsto ·tramberk, Hotel ·IPKA,
Tiskárna Michálková Nov˘ Jiãín
Severomoravská stavební spoleãnost
Nov˘ Jiãín,
Nábytek Kramoli‰ová RoÏnov p. R.

Ve dnech 12. 3.—13. 3. 2005
probûhne na Námûstí ve ·tramberku
akce pofiádaná firmou ·míra–print,
s. r. o. Ostrava vûnovaná zahrádkáfiÛm
i ostatní vefiejnosti

„Otevírání zahrádek“
s prodejní v˘stavou
a doprovodn˘m programem

Pozvánka
na valnou hromadu
Honebního spoleãenstva
Závi‰ice — ·tramberk,
která se koná dne 18. bfiezna 2005
v 18.00 hodin v restauraci Dallas
Srdeãnû zvou pofiadatelé

26. 3. 2005 v zasedací místnosti
Kulturního domu na Námûstí bude dal‰í
pfiedná‰ka z cyklu pfiedná‰ek o zdraví

„SebevraÏda vidliãkou a noÏem“
pfiedná‰í MUDr. Pavel Sikora
zaãátek v 16.00 hod.
Pofiádá OS Îivot a zdraví Kopfiivnice ve
spolupráci s mûstem ·tramberkem
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Program kina ·tramberk
na mûsíc bfiezen 2005

Ze sportu
„·ipky“

Nedûle 6. 3. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

SVùT ZÍT¤KA
Retro sci-fi, 106 min, titulky, pfiístupn˘
Pfiíjdou bez varování, zaútoãí bez slitování,
zmizí beze stopy. V hlavních rolích JUDE
LAW, ANGELINA JOLIE, GWYNETH PALTROW.
Nedûle 13. 3. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

RESIDENT EVIL: APOKALYPSA
Sci-fi horor, 94 min, titulky, od 15 let
Noãní mÛra neskonãila, Milla Jovovich obdafiená nov˘mi schopnostmi a silou v pokraãování populární podívané Resident Evil.
Nedûle 20. 3. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

MILENCI A VRAZI
Drama, 108 min, od 15 let
VraÏdí, protoÏe milují. Milují aÏ by vraÏdili.
Rozsáhl˘ román Vladimíra Párala je jedním
z vrcholÛ ãeské prózy. V hl. rolích J. Langmajer, O. Vetch˘, Z. Adamovská a dal‰í.

Dne 12. 2. 2005 zajelo ‰tramberské druÏstvo na turnaj neregistrovan˘ch hráãÛ do
Îenklavy, kterého se zúãastnilo 18 hráãÛ,
z toho 8 ze ·tramberka. Na‰im hráãÛm se dafiilo jen do doby, kdy byly tzv. rozstfiely. To
znamená, Ïe dva hráãi mají stejn˘ poãet bodÛ. Pak nás ‰tûstí opustilo. Pfii v˘borné atmosféfie turnaje se na 1. místû umístil Petr Ra‰ka ze Îenklavy, druh˘ byl Radim Kotonsk˘ ze
·tramberka, tfietí byl Roman Hykel a ãtvrt˘
Michal Hrachovec — oba ze Îenklavy.
Umístûní dal‰ích ‰trambersk˘ch hráãÛ:
16. Václav Jan‰a
17. Rudolf Kotonsk˘
18. Zdenûk Kalmus
10. Jaroslav Socha
12. Jaromír Hoffmann
13. Petr Kuãera
16. Antonín Lacka
Dal‰í turnaj se koná v sobotu 5. 3. 2005
ve 14.00 hod. ve ·tramberku v Obecní
hospodû na Námûstí.
R. K.

Nedûle 27. 3. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

WIMBLEDON
Romantická komedie, 94 min, titulky, pfiíst.
Nová romantická komedie od tvÛrcÛ Notting Hill a Deník Bridget Jonesové.

NA MùSÍC DUBEN P¤IPRAVUJEME
ALEXANDR VELIK¯
KAME≈ÁK 3
ZAHULÍME, UVIDÍME

Ztráty a nálezy
Dne 22. 12. 2004 bylo Policii âR Kopfiivnice zaji‰tûno pfii krádeÏi na Bafiinách dámské jízdní kolo zn. Super de Luxe. Majitele
se nepodafiilo zjistit, a proto bylo pfiedáno
na MÚ ·tramberk. V pfiípadû, Ïe v˘‰e
uvedené kolo postrádáte, obraÈte se na MÚ
·tramberk, K. Sochovou, kanceláfi ã. 1 nebo
se kontaktujte na tel. 556 812 084.

Informace
V˘tûÏek z cimbálového veãera, pofiádaného 18. 2. 2005 byl 8 124 Kã. Dûkujeme BM
optice Mrvová–Mrva Kopfiivnice, Lasselsberger, s. r. o. Studénka, Gastroinstantu
Kopfiivnice, Orland Antonína Orlity Kopfiivnice, BKNT Vladimíra Hanzlíka a vám
v‰em, ktefií jste pfiispûli na hudbu, tombolu
nebo svojí pfiítomností podpofiili my‰lenku
na pomoc lidem v Asii. âástka bude odeslána na konto 991 991 991/0300.
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Eli‰ka Hyklová

DÛleÏité upozornûní
Chtûl bych touto cestou upozornit v‰echny
obãany ·tramberka a pfiilehlého okolí, i ty,
ktefií zde nebydlí, ale mají na území mûsta nûjak˘ pozemek (louku, zahradu, les) a mûli by
zájem o jeho údrÏbu, Ïe se mohou na mne obracet se Ïádostí o tyto sluÏby.
Vzhledem k organizaci práce by bylo vhodné oznámit pfiípadn˘ zájem o tyto sluÏby nejpozdûji do konce dubna.
Opravdu není v m˘ch silách realizovat
v‰echny poÏadavky vznesené uprostfied sezony
(v období ãervenec—fiíjen). Z v˘‰e uveden˘ch
dÛvodÛ docházelo v minul˘ch letech k nedorozumûním, za která bych se pfiesto chtûl touto cestou omluvit.
Vûfiím, Ïe od leto‰ního roku bude v‰e lep‰í
a Ïe Ïádného zájemce nezklamu. Kompletní
seznam ãinností vãetnû ceníku sluÏeb najdete
pfiímo u mne nebo na Mûstském úfiadu
·tramberk u Mgr. Radky Krysové.
Tû‰ím se na dal‰í spolupráci.
Josef Vaja˘ ml.
Kontakt: Josef Vaja˘, Kozina 655, 742 66
·tramberk, tel. 556 852 779, 603 876 850
e-mail: E.O.Tajga@quick.cz

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
‚ ManÏelka: „Dnes ráno v metru vstali tfii
mladí chlapi, aby mi uvolnili místo!“
ManÏel: „A ve‰la ses?“
‚ Pfiijde paní na policejní stanici ohlásit, Ïe
se jí ztratil manÏel.
Policista: „MÛÏete mi dát jeho popis?“
Paní: „No, v˘‰ka 160 cm, váha 110 kg, ple‰,
velké bfiicho, umûlé zuby… hmm… víte
co, stáhnûte to pátrání.
‚ Letí vrána lesem a vesele si prozpûvuje
„krá, krá, krá“. Vtom vrazí do stromu
a upadne na zem. Chvíli nechápavû sedí,
pak se otfiepe: „ciri, ciri? kuku, kuku,? huuu, huuu? Do prãic, jak to bylo?“
‚ Pfiijde takhle malá Ïelviãka ke stromu, povzdychne si a zaãne se na nûj drápat. Leze,
leze aÏ vyleze do koruny stromu, tam roztáhne tlapiãky a skoãí. Rozplácne se dole na
zemi… Po chvíli se probere a znovu se do-

‚

‚

‚

‚

‰ourá ke stromu a v‰e se nûkolikrát opakuje.
Na vedlej‰ím stromû se na to rozpaãitû dívají dva ptáci a jeden povídá: „Nemûli bychom jí uÏ koneãnû fiíci, Ïe je adoptovaná?“
Policie nedávno zatkla podvodníka prodávajícího pilulky, které mûly zajistit zákazníkÛm vûãné mládí. Pfii kontrole jeho trestního rejstfiíku vy‰lo najevo, Ïe se jedná
o recidivistu, kter˘ byl za tent˘Ï pfiestupek
trestán v letech 1794, 1856 a 1928.
„Vy máte krásné zuby, sleãno!“
„Ty jsem zdûdila po mamince“.
„Nefiíkejte, ale sedí vám perfektnû!“
Jaké je nejvût‰í pfiekvapení muÏe po ãtyfiicítce? âeká druhou mízu a zatím pfiijde
první infarkt.
„Sleãno, vá‰ úsmûv mû ohromil“
„Vy jeden lichotníku!“
„Îádn˘ lichotník, zubafi!“
V. M.

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Ka‰párek Jaroslav
tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

• Star‰í manÏelé hledají podnájem.
Tel. 604 526 037.
• Pronajmu zavedenou prodejnu v centru
·tramberka — 60 m3 — b˘valá pekárna
·trambersk˘ch u‰í. tel. 723 457 457
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