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…z jednání rady
Na Mikulá‰e pr‰elo, hfimûlo a nakonec
snûÏilo. To tedy nevím, jak z toho ven,
protoÏe podle pranostik: „KdyÏ na Mikulá‰e pr‰í, zima lidi hodnû zkru‰í a hfimûní
v prosinci zvûstuje silné vûtry“ se máme
na co tû‰it.
Rada mûsta ·tramberka se se‰la na
svém leto‰ním posledním jednání, v pofiadí 18., dne 9. 12. 2003 a na programu mûla kontrolu plnûní programu rozvoje,
hodnocení roku 2003 a úkoly na rok
2004. Se v‰emi zprávami vystoupil starosta
Ing. Jan Socha a rada je vzala na vûdomí.
Mnozí nevíte a nûktefií víte, Ïe vedoucí
finanãního oddûlení pana Alena ZrÛnková
uÏ konãí k 31. 12. 2003 a na její místo nastoupil vítûz v˘bûrového fiízení Ing. Josef
Babulík a hned obdrÏel úkol zpracovat
rozbor nákladÛ a pfiíjmÛ na investice
a pronajímání bytÛ v stfie‰ních nástavbách v domech ãp. 814—819 na Bafiinách. Rada schválila datum a program
jednání 6. Zastupitelstva mûsta ·tramberka na 15. 12. 2003. V organizaãních
majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila ukonãení nájemní smlouvy na
ãást pozemkÛ na Bafiinách s obãanem
z této lokality, vzala na vûdomí v˘povûì
z nájmu nebytov˘ch prostorÛ v prodejnû
textilu pod Námûstím a Ïádost o odprodej
pozemku v lokalitû Novojiãínská. Zastupitelstvu doporuãila rada ke schválení odprodej ãásti pozemku v lokalitû Kopec Ïadateli a nedoporuãila Ïádost o pfievod pozemku na Dolní Ba‰tû za Domem zdraví.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
rada schválila sloÏení ústfiední i dílãích

inventarizaãních komisí na rok 2003, darovací smlouvu na poãítaã a pfiíslu‰enství
od Siemens Automobilové systémy, spol.
s r. o. Fren‰tát pod Radho‰tûm, v˘‰i poplatku za odvoz a separaci komunálního
odpadu pro podnikatele, smlouvu o bezúplatném pfievodu ãtyfi kusÛ d˘chacích
vzduchov˘ch pfiístrojÛ z majetku Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje v Ostravû do majetku mûsta,
finanãní odmûny matrikáfice pfii obfiadech
Sboru pro obãanské záleÏitosti a stanovila licenãní poplatek za uÏívání ochrann˘ch známek ·tramberské u‰i na rok
2003 a 2004. Byl uloÏen úkol místostarostce mûsta Jindfii‰ce Kundlové navrhnout koncepãní fie‰ení oddûlení bytová
správa. Zastupitelstvu rada doporuãila ke
schválení zadání zmûny ã. 1 územního
plánu mûsta v souladu s pfiíslu‰n˘mi paragrafy zákonÛ o obcích a o územním
plánování a s tím souvisejících nutn˘ch
krokÛ, tj. projednání vypofiádání se stanovisky a podnûty dotãen˘ch orgánÛ, obcí,
fyzick˘ch a právnick˘ch osob a pfiedání
v‰ech podkladÛ projektantovi ze strany
oddûlení stavebního úfiadu, územního
plánování, silniãního hospodáfiství a dopravy, Ïivotního prostfiedí. Dále byly doporuãeny zastupitelstvu ke schválení
obecnû závazné vyhlá‰ky o místním poplatku ze psÛ, o místním poplatku za lázeÀsk˘ nebo rekreaãní pobyt, o místním
poplatku za uÏívání vefiejného prostranství, o místním poplatku ze vstupného
o místním poplatku z ubytovací kapacity
a o místním poplatku za provozovan˘ v˘herní hrací stroj a nav˘‰ení rozpoãtu na
v˘daje v Mûstském informaãním centru

na rok 2004. Rada povûfiila starostu mûsta, Ing. Jana Sochu, podpisem v˘‰e projednávan˘ch smluv. Bylo vyhlá‰eno v˘bûrové fiízení na odkup pozemku v lokalitû
Novojiãínská a rada vzala na vûdomí havárii ãisticí stanice Z· ·tramberk.
UÏ opravdu moc ãasu nezb˘vá do tak
dlouho touÏebnû oãekávan˘ch vánoãních
svátkÛ.
Ty pfiedchází obvykl˘ shon, ale my se
pfiece tû‰íme na svátky pokoje a míru, na
dobu klidu a rozjímání, na svátky lidské
lásky a porozumûní: „Jaké ‰tûstí mít kaÏd˘ okamÏik naplnûn˘ obrovsk˘m zájmem, jímÏ srdce roste a roz‰ifiuje se,
kdyÏ ãlovûk nemÛÏe b˘t k niãemu lhostejn˘.“ (H. d. Balzac). Tak si uÏijte vánoãního ãasu, rodinného ‰tûstí a pohody.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Závûreãné jednání zastupitelstva probûhlo 15. 12. 2003. Na programu byly poslední úpravy rozpoãtu v roce 2003 a návrh rozpoãtu na rok 2004. Oba pfiedloÏené dokumenty, které pfiedloÏil Ing. Pfiemysl Hajník, pfiedseda finanãního v˘boru,
zastupitelstvo schválilo. Zprávu o ãinnosti rady mûsta za období záfií aÏ prosinec
pfiednesla místostarostka Jindfii‰ka Kundlová, zprávu o ãinnosti finanãního v˘boru
Ing. Pfiemysl Hajník a zprávu o ãinnosti
kontrolního v˘boru jeho pfiedseda Ing. Jifií ·ebek. Zprávy hodnocení roku 2003,
kontrola programu rozvoje mûsta a úkoly
na rok 2004 pfiedloÏil starosta Ing. Jan
Socha. Zastupitelé v‰echny zprávy vzali
na vûdomí. V organizaãních záleÏitostech
majetkoprávních zastupitelstvo schválilo
odkup pozemku v Libotínû a odprodej pozemku na Horní Ba‰tû a neschválilo odprodej pozemku na Libotínû. V ostatních
organizaãních záleÏitostech zastupitelé
souhlasili s postupem k zadání zmûny
v územnû plánovací dokumentaci
a schválili její zadání. Dále byly schváleny
obecnû závazné vyhlá‰ky o místním po-

platku ze psÛ, o místním poplatku za lázeÀsk˘ a rekreaãní pobyt, za uÏívání vefiejného prostranství, poplatku z ubytovací kapacity a o místním poplatku za v˘herní hrací stroj. Dále byly schváleny odmûny pro obãany mûsta, ãleny v˘borÛ,
komisí a zvlá‰tních orgánÛ za práci pro
mûsto v souladu se zákonem o obcích. Vedoucímu oddûlení stavebního úfiadu,
územního plánování, silniãního hospodáfiství, dopravy a Ïivotního prostfiedí Miroslavu Lo‰ákovi byl uloÏen úkol pfiedat
v‰echny podklady ke zpracování konceptu zmûny územního plánu projektantovi

Záhadná rostlina Vánoc
K vánoãním svátkÛm neodmyslitelnû
patfií jmelí, cizopasná, stále zelená rostlina, kterou najdeme vysoko na kmenech
a vûtvích rÛzn˘ch dfievin. Kofieny zapu‰tûné do dfieva ãerpají pouze vodu a v ní
rozpu‰tûné Ïiviny, a tak svému hostiteli
pfiíli‰ ne‰kodí. Má neopadavé listy a její
plody v podobû bíl˘ch kuliãek dozrávají
právû v prosinci, v dobû, kdy ostatní pfiíroda odpoãívá v hlubokém spánku. Je to
léãivá rostlina, která odedávna slouÏila lidem. Jmelí má pfiízniv˘ vliv na sniÏování
tlaku, tlumí bolesti hlavy, závratû, pÛsobí
antiskleroticky, zastavuje krvácení, pÛsobí jako kardiosedativum,odstraÀuje návaly krve do hlavy, reguluje vyluãování Ïluãi do stfiev, ovlivÀuje ãinnost slinivky, má
protirevmatické úãinky, potlaãuje chorobnû zv˘‰enou ãinnost ‰títné Ïlázy a dal‰í.
V dobû pohansk˘ch obfiadÛ si lidé mysleli, Ïe jmelí ztûlesÀuje Ïivoucího ducha.
Bylo symbolem Ïivota a mûlo ochrannou
úlohu, lidé ho nosili jako talisman. Jmelí
má lepivá semena (z lat. viscum — lepidlo), a tak se mu pfiisuzovala moc udrÏet
svazek mezi dvûma lidmi.
Podle legend jmelí uctívali pfiedev‰ím
Keltové. Jejich knûÏí, druidové, sklízeli
tuto rostlinu pouze pomocí rituálních srpÛ zhotoven˘ch ze stfiíbra. Vûfiilo se, Ïe
jmelí chrání pfied ohnûm a zavû‰ovalo se
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do domÛ, aby bránilo v pfiístupu ãarodûjnicím a zl˘m duchÛm. Stafií ¤ekové jmelí pouÏívali jako protijed a ochrann˘ prostfiedek proti ufiknutí a uhranutí zl˘mi
duchy podsvûtí. Jmelím se pr˘ otevírala
brána podzemní fií‰e mrtv˘ch. V ¤ímû
mûlo jmelí svou nezastupitelnou úlohu
o saturnáliích. V âechách nikdy nechybûlo v mo‰niãkách babek kofienáfiek, které
ho ordinovaly na padoucnici, na tanec sv.
Víta, mdloby, závratû a jako speciální lék
na neplodnost. Odvar ze jmelí dostávají
je‰tû dnes v nûkter˘ch oblastech Polska
jalové krávy, aby se hospodáfii doãkali telátka. Ve ·v˘carsku chodívají o ·tûdrém
dni brzy ráno lesníci a lovci s prvním kuropûním do lesa vyzbrojení star˘mi ku‰emi a ‰ípy po vzoru Viléma Tella a snaÏí se
sestfielit jmelí ze stromu. KdyÏ zachytí
padající jmelí do levé ruky, mají podle legendy zaji‰tûn v‰elék na dûtské nemoci,
kdyÏ do pravé, mají základní ingredienci
do nápoje lásky. V Norsku plnilo funkci
ratolesti míru. KdyÏ se setkali Norové pod
stromem, kde rostlo jmelí, museli zapomenout na sváry, odloÏit zbranû a usmífiit
se, jinak by na sebe pfiivolali hnûv bohÛ.
Podle kfiesÈanské legendy kdysi jmelí
bylo mohutn˘m stromem, z jehoÏ vûtví
Josef o Vánocích vyfiezal kolébku pro JeÏí‰ka. O tfiiatfiicet let pozdûji strom porazili ¤ímané, vyrobili z nûj kfiíÏ a JeÏí‰e na
nûm ukfiiÏovali. Jmelí je pfiedstavitelem
dobra i zla. Potomci stromu jmelí se hanbou za kfiíÏ na Golgotû tak stydûli, Ïe se
seschli do velikosti kefiíkÛ a stejnû jako
vûfiící jsou Ïivi z Kristova tûla, tak jmelí
Ïije z tûl jin˘ch stromÛ.
Vûtviãka jmelí, kouzelného parazita
z fií‰e rostlin, opfiedená povûstmi a legendami, by nemûla chybût v Ïádné rodinû.
Jmelí, zavû‰ené hlavou rodiny za prvního
kuropûní 24. prosince nad ‰tûdroveãerní
tabuli, pfiinese do domu ‰tûstí a poÏehnání, splní kaÏdému stolovníku jedno pfiání,
pokud ho za‰eptá do plamínku první zapálené svíãky vánoãního stromeãku, zajistí v pfií‰tím roce bohatou úrodu a polibkem pod zavû‰en˘m jmelím si utuÏujete

lásku na cel˘ pfií‰tí rok. A pokud se vám
bude o Vánocích zdát o jmelí, dobfie si sen
zapamatujte, protoÏe vánoãní sny mají
podle lidové povûry velikou moc. Umí
pfiedpovídat budoucnost a ukázat cestu ke
‰tûstí.
Jmelí ve snu vidûti — brzká svatba.
Zlaté jmelí — rychlé zbohatnutí bez
námahy.
Zelené jmelí ve vrcholku stromu —
velká námaha je cestou k úspûchu.
Jmelí zavû‰ené nad vchodem do domu
ãi místnosti — kfitiny.
Jmelí zavû‰ené nad postelí v hlavû —
ve snu mezi ãarodûjnice se dostane‰
a kdyÏ je zavû‰eno v nohách — nemoc
z prochladnutí.
Vázat jmelí do kytice — bohatství.
Nosit jmelí na krku — pevné zdraví,
Ïenám mnoho dûtí.
Zavû‰ovat jmelí — ‰tûstí pfiichází do
tvého domu.
Sundávat jmelí — unáhlenost v jednání, téÏ finanãní ãi citová újma.
Zahazovati jmelí — ‰koda tû nauãí opatrnosti.
V kaÏdém pfiípadû, aÈ uÏ vûfiíte magickému kouzlu jmelí nebo ne, ozdobte si
svÛj domov touto stále zelenou rostlinou
s bíl˘mi korálky plodÛ, která vás urãitû
potû‰í, protoÏe k VánocÛm neodmyslitelnû patfií.
Pfieji vám v‰em kouzelné Vánoce se
splnûn˘mi vánoãními sny.
Vûra Michnová

PouÏitá literatura: V. Vavfiinová Malá
encyklopedie Vánoc, J. Janãa, J. A. Zentrich Herbáfi léãiv˘ch rostlin
A je‰tû na závûr recept na vánoãního
kapra podle Magdalény Dobromily Rettigové Kapr na modro:
Trhni kapra, ale neo‰krab ho, vyndej
z nûho vnitfinosti, rozsekej ho na kusy,
pfiemyj, narovnej na mísu ‰upinami navrch a polej ho osolen˘m vafien˘m vinn˘m octem, ãímÏ hezky zmodrá; pak ten
ocet slej na pánev, dej k nûmu ãesnek, cibuli, pepfi, zázvor, nové kofiení, hfiebíãek,
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kousek dymiánu, dva bobkové listy, jednu
petrÏel, jednu mrkev a pÛl celeru, v‰e na
nudle nakrájené, osol to trochu, pfiilej
k tomu je‰tû vinného octa, a je-li tuze ostr˘, polovic studniãní vody, aby to nebylo
pfiíli‰ kyselé, pfiikryj pánev pokliãkou
a nech pÛl hodiny vafiit, pak do toho vloÏ
kapra, opût ho pfiikryj a nech nûco pfies
ãtvrt hodiny vafiit; potom vyndej rybu na
mísu, proceì na ni ten rosol a nech ve
studenu ztuhnout, naãeÏ to pûknû okrá‰li citrónovou kÛrou a dej na stÛl.
Dobrou chuÈ.
V. M.

Zhodnocení roku 2003
a plány roku 2004
V leto‰ním roce se v na‰em mûstû leccos zmûnilo k lep‰ímu. Zhruba po 6 letech se realizovalo pomûrnû mnoho akcí
stavebního charakteru (36 akcí) viz pfiíloha, které v˘raznû zlep‰ily podmínky k Ïivotu, vyfie‰ily netû‰en˘ stav nebo napomohly k dal‰ímu rozvoji mûsta.
Z tûch vût‰ích akcí pfiipomeÀme odstranûní vad panelové v˘stavby domu ã. p.
814—815 (vãetnû zateplení, nové fasády
a sedlové stfiechy) a vybudování 6 nov˘ch
bytov˘ch jednotek 2+1 ve stfie‰ní nástavbû, koneãnû zrealizování záchytného parkovi‰tû pro min. 54 stání pod hfibitovem
s moÏností budoucího roz‰ífiení, svedení
spla‰kov˘ch odpadních vod ãtvrti DráÏné
na âOV Bafiiny (díky investici SmVaK
a. s.) nebo opravu havarijní zdi a chodník
u pfiejezdu Kozina. Museli jsme neplánovanû opravovat podkroví domu ã. p. 444
tamtéÏ po pfiedchozím niãivém poÏáru,
pfii kterém zahynul 1 ná‰ mlad˘ spoluobãan. Po letech pfiíprav jsme slavnostnû
otevfieli ‰tramberskou ãást La‰ské nauãné
stezky a mj. zprovoznili nové webové
stránky mûsta, kde obãan i turista najdou
ve‰keré informace a mohou svÛj názor
vyjádfiit téÏ v probíhajících anketách (nyní aktuálnû 4, viz.www.stramberk.cz)

Nepodafiilo se zejména:
— zrealizovat smysluplné vyuÏití postupnû chátrajícího areálu b˘valé
oãní léãebny
— urychlit pfiípravné práce k zahájení
v˘stavby RD
— odkanalizovat dal‰í ãásti a úseky ve
mûstû aj.
Kromû tûchto na první pohled viditeln˘ch krokÛ mûsta, projednávaly orgány
mûsta desítky záleÏitostí, o kter˘ch jste
byli prostfiednictvím ·N pravidelnû informováni. V˘raznû se podle mého názoru
zlep‰ila péãe mûsta o vefiejná prostranství
(úklid, seãení trávy, zimní údrÏba) a starost o domy v majetku mûsta. NaplÀovány jsou v‰echny oblasti Programu rozvoje mûsta ·tramberka na roky 2003 aÏ
2006,
kter˘
schválili
zastupitelé
v 03/2003. I pracovníci Mûsta, kter˘ch je
oproti loÀskému roku o 4 ménû, potvrdili, Ïe jsou na sv˘ch místech.
Na dobr˘ch v˘sledcích se podílejí jak
radní a zastupitelé mûsta, tak zamûstnanci, ale téÏ dobrovolníci z fiad obãanÛ, ktefií iniciativnû pracují v 11 v˘borech, ãi odborn˘ch komisích. Celkem jsem napoãítal více neÏ 130 lidí, ktefií se aktivnû podílejí na správû a fiízení tohoto mûsta.
Zvlá‰tní podûkování zaslouÏí 2 Ïeny v ãele mûsta a sice paní místostarostka Jindfii‰ka Kundlová, která fiídí samosprávn˘
sektor (Technické sluÏby, investiãní akce,
Bytovou správu aj.) a tajemnice Eva Vefimifiovská, která zavedla pofiádek do organizace správních ãinností a personálních
otázek. Osobnû bych rád dále vyzvedl práci paní Aleny ZrÛnkové, která k 1. 1. 2004
odchází z MÚ z pozice vedoucí finanãního
oddûlení, dále s prací vedoucího TS mûsta Josefa Va‰ka a paní Vûry Michnové na
postu ved. oddûlení kultury, cestovního
ruchu, sportu a volnoãasov˘ch aktivit.

Úkoly mûsta v roce 2004
Rok 2004 je rokem vstupu âR do EU
a rokem volebním (ãerven volby do EP,
podzim volby senátní a do krajsk˘ch zastupitelstev). Z tohoto dÛvodu je tfieba ty-
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to troje volby organizaãnû zvládnout.
Vstup do EU ovlivÀuje Ïivot kaÏdého obãana zejména srovnáním legislativních
norem a pravidel spoleãného liberalizovaného hospodáfiského prostfiedí (napfi. danû spotfiební, DPH aj.). ZároveÀ umoÏní
zejména „chud‰ím“ regionÛm vyuÏívat
dotace ze strukturálních evropsk˘ch fondÛ, na coÏ se máme intenzivnû pfiipravit,
aÈ jiÏ sami (napfi. areál koupali‰tû) ãi ve
spolupráci se svazem obcí povodí Sedlnice (fie‰ení ãistoty vod).
V roce 2004 bude pravdûpodobnû zahájena v˘stavba nového závodu na v˘robu
cementu. Zde je tfieba, abychom byli korektními, ale dÛsledn˘mi partnery pro investora a fie‰ily se akutní problémy mûsta
zakotvené v programu rozvoje mûsta
·tramberka na léta 2002—2006, zejména:
• sníÏení dopravní zátûÏe zejména v lokalitû Kozina vãetnû budování infrastruktury (obchvat, odkanalizování, chodník)
• podpora aktivit k zaji‰tûní nov˘ch pracovních míst
• dÛsledná kontrola a monitoring hlavních zdrojÛ zneãi‰tûní, hluku, prachu,
emisí a otfiesÛ
• pfievod majetku a péãe o NPP ·ipka na
Kotouãi
• v˘pomoc investora pfii fie‰ení dopravní
zátûÏe (oprava komunikací, pomoc pfii
opravách státních a místních komunikací a chodníkÛ)
âeká nás zahájení 1. roku provozu nového parkovi‰tû u hfibitova.
V roce 2004 by mûla b˘t zahájena a dokonãena rekonstrukce ubytovny ã. p. 751
na objekt nájemního bydlení, a to pokud
moÏno s minimální spoluúãastí mûsta.
RovnûÏ by mûly b˘t zahájeny práce na budování infrastruktury pro budoucí v˘stavbu RD v lokalitû Pískovna.
Je pfiedpoklad, Ïe pfii úspûchu v získání
finanãních dotací od státu ãi evropsk˘ch
fondÛ bude zahájena rekonstrukce koupali‰tû Libotín na Areál rekreace a relaxace.
Nemûlo by se zapomenout na desítky
akcí, které ke spokojenosti vût‰iny obyvatel vykonává BS a TS mûsta. Po zku‰enos-

tech z roku 2003 by do plánu realizace
stavebních akcí mûly b˘t zahrnuty opût
alespoÀ ty nejdÛleÏitûj‰í na údrÏbu bytového i nebytového fondu.
Do vínku jsme si dali vytváfiení podmínek pro udrÏení úrovnû pfied‰kolní a ‰kolní v˘chovy. I zde jsou problémy k fie‰ení.
Pokraãovat bude, jak pfiedpokládám, dobrá spolupráce na úseku péãe o staré a nemocné spoluobãany a ve zdravotní péãi.
Pfiedpokládám, Ïe své tempo udrÏí kultura, sport i CR a MIC a propagace mûsta.
Zlep‰ením podmínek pro práci Mûstské
Policie oãekávám i kvalitní práci na úseku
dodrÏování vyhlá‰ek mûsta, vefiejného pofiádku, prevence kriminality a negativních jevÛ.
Jsou vytvofieny pfiedpoklady pro pokraãování úprav památkov˘ch objektÛ
v rámci Programu regenerace MPR
·tramberk. Majetkoprávnû by se mûly dofie‰it záleÏitosti pronájmÛ a provozování
obou muzeí. Bylo by ideální, kdyby se zahájila rekonstrukce nové v˘stavní sínû
v objektu Muzea na Námûstí ã. p. 31. JelikoÏ máme schválenu státní dotaci (10
mil. Kã) na rekonstrukci tûlocviãny, musíme ji v roce 2004 organizaãnû dÛkladnû
zabezpeãit. Existují urãité pfiísliby, Ïe obdrÏíme dar od nadace Duhová energie
âEZ a vybudujeme 1 víceúãelové sportovní hfii‰tû a zastupitelé musí rozhodnout,
kde.
Vûfiím, Ïe naváÏeme na úspû‰né loÀské
·tramberské kulturní léto a dÛstojné
oslavy DnÛ mûsta.
Mûli bychom koneãnû najít definitivní
fie‰ení pro areál b˘valé oãní léãebny.
Rok 2004 se v tomto svûtle jeví jako rok
nadûjn˘ch oãekávání. Teprve svou kvalitní prací v orgánech mûsta, v jeho vedení,
správû mûsta a jeho oddûlení se za rok
mÛÏeme poohlédnout, jak jsme tato oãekávání promûnili v realitu pro rozvoj na‰eho mûsta.
Pfieji v‰em obãanÛm hodnû zdraví,
alespoÀ tro‰ku ‰tûstí, spokojenosti a hodnû síly a elánu ovlivÀovat chod vûcí budoucích k obrazu svému.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka
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Pfiíloha ã. 1

STAVEBNÍ AKCE ROKU 2003
Pofi. ã. Název
01.
Nástavba 814—815
02.
Nátûry oken a oprava budov MûÚ
ã. p. 9 a 310
03.
Oprava fasády po‰ty
04.
Oprava stfiechy objektu
ã. p. 45 ul. ·ÀÛrková
05.
Oprava havarijní zdi na Kozinû
06.
Odvodnûní objektu 818—819
07.
Oprava fasády M· Zauliãí + okapy
08.
Oprava komunikace Pod Palárnou
09.
Oprava ‰títu Hrstkovy Chaty
10.
Stavební úpravy v objektu hasiãárny
11.
Oprava havarijních zdí mûst.
opevnûní Trúba
12.
Rozdûlení okruhÛ v DDM +
termoventily
13.
Rozdûlení okruhÛ energií, oprava
svodÛ a sociálního zafiízení v Saunû
14.
Úpravy v Národním sadu
15.
Úpravy na hfii‰ti Bafiiny
16.
Doplnûní mûstského mobiliáfie,
dopravní znaãky oprava koryta,
pomníku padl˘ch, nátûr hist. svít.
17.
Zfiízení parkovacích stání
na Dolní Ba‰tû
18.
Instalace termoventilÛ u bytÛ
767—769, 779—784,
19.
Oprava fasády domu
ã. p. 726—728, Bafiiny
20.
Oprava jistiãÛ vefiejného osvûtlení,
osvûtlení, Horeãka, Libotín, most âD
u garáÏí Paneláky a Bafiiny,
Pod Palárnou, Libotín
21.
Vybudování ‰tramberské
nauãné stezky
22.
Opravy v NPP ·ipka
23.
Spoluúãast mûsta na opravy dfievûnic
24.
Oprava sociálek v MûÚ v ã. p. 9 a 310
25.
Dokonãení znaãení ve mûstû
26.
Oprava komunikací Finské domky,
Libotín, Lichnov Bafiiny
27.
Oprava komunikací Libotín
Halamík — Ïel. voda

Hodnota (tis. Kã)
5 938+511,9 fasáda…

org.
370

Skuteãnost
6 449 tis Kã

0 100+19
0 300 po‰ta, MP

372
372

119 tis Kã
300 tis Kã

0
0
0
0
0
0
0

621
621
621
621
621
324
503

222
300
215
390
420
150
106

0 250

324

250 tis Kã

0 120

350

120 tis Kã

0 100
0 100
0 090

372
z rezervy 621 na 344
z rezervy 621 na 343

102 tis Kã
100 tis Kã
22 tis Kã

0 100

z rezervy 621 na 379

114 tis Kã

0 050

rezerva 621

65 tis Kã

0 250

373

— tis Kã

0 250 komín

373

72 tis Kã

0 150

375

151 tis Kã

0
0
0
0
0

250
rezerva
300 zídka, chod. rezerva
210
rezerva
300 zateplení rezerva
250 kufr
rezerva
150
100

100
395
100 pfiesun Jar. útulna 327
150
326
050
384+604
040
330

100
200
150
70
40

tis
tis
tis
tis
tis
tis
tis

tis
tis
tis
tis
tis

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

Kã
Kã
Kã
Kã
Kã

0 200

211

205 tis Kã

0 100 kanalizace

211

150 tis Kã
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Projekty:
28.
Projekt generální opravy bazénu
a pfiíslu‰enství koupali‰tû Libotín
29.
Projekt 1 centrálního parkovi‰tû
30.
Zámûr zfiízení odstavné plochy
a garáÏí u Zdravotního stfiediska
31.
Projekty kanalizací a komunikací
Pískovna 68, Kozina 32,
pasport 7 kanal. 84
Celkem:

0 500
0 100

621
619

932 tis Kã
60 tis Kã

0 005
0 200

619
619

5 tis Kã
191 tis Kã

10 903 tis.

Navíc:
— opravy ZU· — Ïaluzie + svûtla
— hromosvody na hasiãárnû
— opravy v restauracích mûsta (koupali‰tû, obecní hospoda)
— odstavné parkovi‰tû u hfibitova
— oprava vyhofielého bytu v ã. p. 444
Celkem

11 770 tis Kã
13 tis
18 tis
28 tis
8 245 tis., (transfer rostlin 18 tis.)
822
20 868 tis Kã

Ekologické okénko
Název „Vánoãní ãíslo ·trambersk˘ch
novinek“ mû pfiímo vybídl, abych z posledních tfií témat vybrala téma: STRAVA
aneb nepozfií‰ stravy, jeÏ vede k devastaci planety a Tvého tûla.
Potravní fietûzce (kdo ãi co je v pfiírodû
komu potravou) je jedním ze základních
ekologick˘ch vztahÛ. Jeden v˘znamn˘ japonsk˘ filozof fiekl: „âlovûk je to, co jí“.
DÛvody, proã se zab˘vat svou vlastní
stravou jsou dva:
— vyuÏíváním potravin ãlovûk v˘raznû
ovlivÀuje zdroje i zdraví a krásu
krajiny.
— v˘bûrem, pfiípravou a konzumováním potravy ãlovûk v˘znamn˘m
zpÛsobem ovlivÀuje své zdraví. Svûtová zdravotnická organizace uvádí,
Ïe ze 60 %.
Îebfiíãek hodnocení potravin je u rÛzn˘ch autorÛ jin˘. Jiné hledisko má potravináfi, hygienik, lidov˘ léãitel, makrobiotik, jogín. V následujícím v˘ãtu jsou uvedeny rady a návrhy, na kter˘ch se shoduje vût‰ina z tûchto názorov˘ch skupin
a jsou víceménû pfiátelské vÛãi pfiírodû.

Potravina s touto znaãkou pochází ze
zemûdûlsk˘ch plodin pûstovan˘ch bez
pouÏití umûl˘ch hnojiv a pesticidÛ nebo
ze zvífiat chovan˘ch v lidsk˘ch podmínkách.
Garantuje ji svaz organick˘ch zemûdûlcÛ PRO-BIO pod dozorem Ministerstva zemûdûlství.
Co bychom tedy mûli zafiadit do jídelníãku?
v Ovoce, zeleninu — nejlépe v syrovém
stavu. Obsahují celou fiadu vitamínÛ,
enzymÛ, organick˘ch kyselin, minerálních látek a vlákniny — ta je dÛleÏitá, protoÏe na sebe pfii trávení navazuje ‰kodlivé látky a odvádí je z tûla. Pro
na‰e zdraví i z hlediska ochrany pfiírody (dlouhá doprava) je lep‰í konzumo-
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v

v
v

v
v

v

vat ovoce a zeleninu z na‰eho klima
tického pásma.
Celozrné obiloviny — (pohanka, proso, oves, jeãmen, Ïito) — je zdrojem
sacharidÛ, bílkovin, vitamínu B, stopov˘ch prvkÛ, vlákniny.
Lu‰tûniny, ofiechy, otruby — minerální látky, vláknina
Tekutiny — dennû bychom mûli vypít
alespoÀ 2 litry tekutin (nejlépe bylinné
ãaje, ‰Èávy ze syrového ovoce a zeleniny, minerálky — ty bychom mûli stfiídat z hlediska prevence vzniku ledvinov˘ch kamenÛ.)
Mléãné v˘robky je lépe konzumovat
kva‰ené a s˘rové (jogurty a s˘ry). Zdroj
vápníku a fosforu.
Maso — staãí jednou ãi dvakrát t˘dnû.
Maso ve stfievech je zdrojem hnilobn˘ch baktérií, zpomaluje pohyb tráveniny a zvût‰uje pravdûpodobnost rakoviny
tlustého stfieva. Z purinov˘ch látek obsaÏen˘ch v mase se tvofií kyselina moãová,
která mÛÏe krystalizovat v kloubech
a tkáních (dna, revmatismus). Maso by
mûlo b˘t libové, nejlépe vafiené ãi du‰ené.
Vejce — Lépe jíst 1´ t˘dnû. Obsahuje
sice vitamín B 12, minerály, ale i velké
mnoÏství cholesterolu.

Co bychom naopak mûli omezit?
v Klobásy, párky, salámy — obsahují
velké mnoÏství tuku, soli, pfiísad, konzervaãních ãinidel, barviv, dochucovadel.
v Potraviny z bílé mouky — obsahují
malé mnoÏství vlákniny — zpÛsobuje
zácpy a ‰patné trávení.
v ZtuÏené a Ïivoãi‰né tuky — zv˘‰en˘
pfiíjem podporuje vznik srdeãních chorob, vede k obezitû. PouÏíváme radûji
pfiírodní rostlinné oleje (sluneãnicov˘,
olivov˘,…)
v Cukry — rafinovan˘ cukr postrádá vitamíny, minerály. MÛÏeme nahradit
medem, v peãivu rozinkami, mrkví,
su‰en˘m ovocem.
v SÛl — zvy‰uje krevní tlak, riziko cévních pfiíhod, srdeãní onemocnûní, selhání ledvin. Podporuje vyluãování
vápníku z tûla.
v Polotovary, konzervy, rychlé obãerstvení, instantní pokrmy. Obvykle jsou
zdrojem vysokého mnoÏství tukÛ, cukrÛ, solí.
v I zdravé potraviny — pokud jsou plesnivé, nahnilé nebo nakyslé — pfiedstavují pro nás jedy.
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DÛleÏité není jen CO jíme, ale i JAK
to jíme.
• Jíme radûji v sedû, v klidu, pomalu a pofiádnû Ïv˘káme.
• Nepfiejídáme se a nejíme na noc.
• Hodinu pfied tûÏkou prací nejíme.
• Na proãi‰tûní tûla je dobré 1 ´ mûsíãnû
drÏet pÛst
• Indové fiíkají: „Kdo syt˘ ‰tve se, nedoÏije roku“
K jídlu bychom se mûli chovat s úctou
a pokorou. Je to nutná podmínka na‰eho
Ïivota vykoupená Ïivotem jin˘m, kter˘ se
zapoãal na poli, zahradû, v sadu ãi ve
chlévû. Mûli bychom si tedy jídla váÏit
a neobracet se k nûmu s vulgární samozfiejmostí. Pro 10 % lidí na Zemi, ktefií trpí podv˘Ïivou to samozfiejmostí není.
Tím ménû pro 180 000 z nich, ktefií dennû hlady umírají.
Pokud nemáme moÏnost si potraviny
pûstovat nebo chovat sami, a pfiesto chceme mít jistotu, Ïe potrava, kterou jíme je
zdravá, poznáme ji podle toho, Ïe má na
obalu znaãku BIO. Dostaneme ji vût‰inou
v obchodech se zdravou v˘Ïivou. Pro v˘robce není jednoduché ji získat. My ale
pak mÛÏeme fiíci: „Vím, co mám na talífii.“
S vyuÏitím knihy Desatero domácí ekologie od Ale‰e Máchala a materiálÛ Hnutí
Duha pfiipravila Mgr. Radka Krysová.

pojili do v˘tvarné a literární soutûÏe, kterou vyhlásila Mûstská knihovna v Kopfiivnici, a do soutûÏe „O historii ·tramberka“
vyhlá‰ené Mûstskou knihovnou ve ·tramberku.
V pátek 5. 12. nav‰tívil na‰i ‰kolu jiÏ
tradiãnû Mikulá‰ s andûly a ãerty.
V pfiedvánoãním ãase Ïila ‰kola hudbou
(koncert skupiny JablkoÀ a hudebnû-v˘chovn˘ pofiad „Letem svûtem hudby k dûtem“).
SPORT
Také na poli sportovním jsme byli docela úspû‰ní. Nejdfiíve se chlapcÛm v malé kopané podafiilo probojovat do okresního kola, ale dal‰í postup nevybojovali. 1.
12. probûhlo v na‰í ‰kole pro nás úspû‰né
okrskové kolo ve florbalu chlapcÛ. Zajistili si postup do okresního kola. I dívky se
úãastnily turnaje v malé kopané.
EKOLOGIE
V rámci ekologické v˘chovy se uskuteãnily vzdûlávací programy sdruÏení Hájenka. Dûti se taky podílely na sbûru ka‰tanÛ a ÏaludÛ pro lesní zvífiata. Probíhá
i finanãní sbírka na pomoc zvífiatÛm
v Barto‰ovicích, popfiípadû v ZOO Ostrava.
A teì uÏ se v‰ichni tû‰íme na ty nejkrásnûj‰í svátky v roce. Pfiejeme v‰em pfiíjemné proÏití Vánoc a do nového roku
splnûní v‰ech pfiání.
Za Z· ·tramberk Jana Milichová

Zprávy ze ‰koly
Kalendáfiní rok se pomalu ch˘lí ke konci, zanedlouho pfiijdou oãekávané vánoãní svátky a brzy po nich i pololetní vysvûdãení. âas bûÏí velmi rychle, Ïivot je
naplnûn mnoha aktivitami. Nejinak je tomu i v na‰í základní ‰kole.
KULTURA
V druhé polovinû fiíjna zhlédli Ïáci prvního stupnû kulturní pofiad „Komu patfií
svût“ a „Pekelnou pohádku“ divadélka
Mrak. V rámci spoleãenské v˘chovy se Ïáci devát˘ch roãníkÛ seznámili s ukázkami
stolování v hotelu Gong. I sami Ïáci se za-

Z ãinnosti JSDH
Za období 9.—11. mûsíce roku 2003
zasahovala jednotka u dvou pfiípadÛ úniku látek spoleãnû s mûstskou policií a vyjela k poÏárÛm v Novém Jiãínû, a. s. Kotouã ·tramberk, ve ·tramberku, v Pfiíbofie a Kopfiivnici. Dva ãlenové se úãastnili
t˘denního ‰kolení v Jánsk˘ch Koupelích.
Celá jednotka pak ‰kolení na stanici HZS
v Novém Jiãínû. Dne 30. 10. probûhlo
v dopoledních hodinách cviãení IZS v Novém Jiãínû za úãasti 11 jednotek na vûÏov˘ dÛm.
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Pfii v˘jezdech za tento rok strávili ãlenové 337 hodin v terénu: 5´ technická
pomoc — 43 hodin, 12´ poÏár — 320 hodin, 1´ cviãení IZS — 14 hodin. Pfii zásazích bylo pouÏito 12´ d˘chacích pfiístrojÛ
S7 — 17,5 hod.
Jednotka byla bûhem roku dovybavena
hliníkov˘m Ïebfiíkem, motorovou pilou,
ãtyfimi kusy zásahov˘ch oblekÛ Fireman
III a speciální proudnicí Rambo Jet 02
z prostfiedkÛ mûsta. Dále jsme obdrÏeli
vybavení z prostfiedkÛ Moravskoslezského kraje, a to 4 kusy náhradních lahví
k d˘chaãÛm, 4 kusy osobních svítidel
Survivor a osvûtlovací agregát s pfiíslu‰enstvím.
Bûhem mûsíce listopadu byly provedeny firmou stavební úpravy sociálního zafiízení.
Velitel jednotky pfieje v‰em pfiíslu‰níkÛm jednotky, jejich rodinám a v‰em spoluobãanÛm klidné proÏití vánoãních svátkÛ, Silvestra a do nového roku hodnû
‰tûstí a zdraví.
velitel JSDH Jifií Hoffmann

Vyhodnocení soutûÏe
Z historie na‰eho mûsta
Mûstská knihovna ve ·tramberku vyhlásila soutûÏ pro dûti Z· Z historie na‰eho mûsta a zde jsou v˘sledky:
1. místo Marek Milich 9. tfiída
2. místo Pavla Hanzelková 9. tfiída
3. místo Eli‰ka Krutílková 7. tfiída
V‰em v˘hercÛm blahopfiejeme a doufáme, Ïe se pfií‰tû zapojí je‰tû vût‰í poãet ÏákÛ.
Libu‰e Bûlunková, knihovnice MK ·tramberk

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
zase tu máme Vánoce a konec roku. Je
to doba hodnocení a vzpomínek. Cel˘ rok
z hlediska Mûstské policie ·tramberk byl
naplnûn rÛzn˘mi radostmi, ale i starostmi a problémy, které se nám podafiilo vyfie‰it ke spokojenosti vût‰iny z nás.
Touto cestou chci je‰tû jednou podûkovat v‰em sponzorÛm, ktefií pfiispûli k zakoupení automobilu pro potfieby MP
·tramberk.
Do nového roku pfieji v‰em spoluobãanÛm pevné zdraví, spokojenost a pohodu,
hodnû ‰tûstí v osobním i pracovním Ïivotû.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP ·tramberk

Tel. 737 670 513, 606 909 624,
mp-stramberk@sendme.cz

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Z kníÏky: Dûti pí‰í Bohu
Mil˘ BoÏe!
Vánoce by mûly b˘t dfiív, protoÏe dûti
nemÛÏou pfiece vydrÏet b˘t tak dlouho
hodné. Tvá Bûtka
Mil˘ BoÏe, dej prosím, je‰tû nûjak˘ svátek mezi Vánoce a Velikonoce, teì tam
není nic, co by za to stálo. Standa
Mil˘ BoÏe, já jsem adoptovan˘. Je to
stejné jako kdybych byl opravdick˘? Jenda
Mil˘ BoÏe, jsi opravdu neviditeln˘ nebo
je to jen trik? Lucka
Mil˘ BoÏe, já jsem âech a co ty? Franti‰ek
Mil˘ BoÏe, opravdu jsi chtûl, aby Ïirafa
vypadala takhle, nebo jsi ji trochu zpackal? Dora
Pamatuje‰, jak nám odpadla ‰kola, protoÏe bylo hroznû moc snûhu? Ne‰lo by to
udûlat znovu? Olda
V. M.
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Pár úsmûvÛ starosty pod
stromeãek ·tramberákÛm
1. ¤íká kapr chlápkovi, kter˘ ho nese v síÈovce domÛ: „Sakra, chlape, nemohl
bych uÏ mít pokoj? Ráno jsem byl
v rybníku, potom v kádi a ty mne táhne‰ do vany. To jsem zvûdav, kde skonãím veãer!?“
2. Jin˘ kapr chce splnit svému majiteli 3
pfiání. „Tfii pfiání? Tak se klepni, obal
a usmaÏ…!“
3. Nevím, co mám koupit manÏelce k vánocÛm. „Tak se jí zeptej.“ „Jo, kamaráde, tak tolik penûz zase nemám.“
4. „ManÏelka chtûla k VánocÛm nûco od
zlata…“. „Tak cos jí pofiídil?“ „Zlaté
stránky!“
5. Dva mûst‰tí policajti se zastaví u bezdomovce a Franta povídá:“ Na ·tûdr˘
den nemá b˘t nikdo sám. Tak pane, pÛjdete s námi!“
6. Jindy je zas volali ke krádeÏi v autû. ¤idiã K. B. si stûÏoval: „Ukradli mi volant, brzdu, pedály, dokonce i celou palubní desku…“ „Pane fiidiãi, vy jste asi
vypil, vÏdyÈ sedíte na zadním sedadle?!“
7. „Kdy vás napadlo, stráÏníku, Ïe je fiidiã
podnapil˘?“ „No, kdyÏ hodil peníze do
parkovacího automatu a zafival: »To je
hrÛza.« Já váÏím jenom 10 kilo!“
8. „Tati, letos budeme mít na Vánoce
spoustu cukroví.“ „Jak jsi na to pfii‰el,
Pepíãku?“ „Sousedka Jepepeová fiíkala,
Ïe na‰e máma uÏ mûsíc peãe s cukráfiem.“
9. „Co jsi dostal pod stromeãek?“ „Kytici
od Erbena..“ „A co od ostatních?“
·kolákÛm:
1. V hodinû ãe‰tiny se ptá uãitelka: „Budu
se vdávat, jak˘ je to ãas?“ Pepíãek se
podívá na uãitelku a prohlásí: „ToÏ já
myslím, Ïe absolutnû nejvy‰‰í…“
VojákÛm:
1. Mlad˘ voják, baÏant dostal z domu balík a protfiepává ho jak ten z reklamy
na IKEU. Ostatní to nevydrÏí a ptají se
ho, co furt hledá. „Nic, jenom mi ma-

ma pí‰e, Ïe ta moja je v tom a já ju tu
nikde nevidím…“
A na ples taneãníkÛm:
1. „Je ta Ïidle volná, sleãno?“ „Ano prosím, Ïidle taky.“
2. „Sleãno, nejste zadaná na pfií‰tí tanec?“ „Ne, náhodou nejsem.“ „Fajn,
tak mi podrÏte to cigáro, pÛjdu si trochu zatrsat.“
Netvafite se jak tvarÛÏky v kysli, do nového roku s veselou myslí!
Pfieje vám Jan Socha

Na slovíãko…
pranostiky…
Dnes jsem si dala dostaveníãko s lidovou moudrostí, s vesel˘mi i váÏn˘mi pranostikami, které lidé souÏitím a pozorováním pfiírody za celé vûky nashromáÏdili:
1. V prosinci zima je‰tû la‰kuje, ale v lednu uÏ kraluje.
2. KdyÏ prosinec bystfií, po Vánocích jiskfií.
3. KdyÏ v prosinci hrom je‰tû huãí, rok
pfií‰tí stále vítr fuãí.
4. Mléãná dráha v prosinci jasná, bude
v pfií‰tím roce úroda krásná.
5. Po‰murn˘ prosinec dobré je znamení
pro sady, luãiny i v‰echno osení.
6. Není-li prosinec studen˘, bude pfií‰tí
rok huben˘.
7. Mraziv˘ prosinec, mnoho snûhu, Ïízniv˘ roãek bude v bûhu.
8. Prosinec promûnliv˘ a vlah˘, nedûlá
nám zima tûÏké hlavy.
1. prosinec — Edmund Kampián, Eligia
KdyÏ mráz na prvního prosince, vyschne
nejedna studnice.
O svatém Edmundu Kampiánû ledov˘ vítr fiãí ze stránû.
3. prosince — Franti‰ek Xaversk˘
O svatém Franti‰ku Xaveru ledov˘ vítr fiãí od severu.
4. prosince — Barbora
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Svatá Katefiina prádlo máchá a Barbora je
‰krobí.
Po snûhu Bára s Mikulá‰em ‰la.
Po svaté Baru‰i stfiez nosu i u‰í.
Jaké poãasí na svatou Barboru, takové b˘vá cel˘ advent.
O svaté Barbofie leÏívá sníh na dvofie.
6. prosince — Mikulá‰
Na svatou panu Katefiinu slu‰í se schovati pod pefiinu; pak na svatého Mikulá‰e
tuÈ jest zima v‰ecka na‰e.
Svat˘ Mikulá‰ splachuje bfiehy.
Svatá Barbora mosty mostí, Sába hfieby
ostfií, svat˘ Mikulá‰ je pfiibíjí.
13. prosince — Lucie
KdyÏ pfiijde svatá Lucie, najde tu uÏ zimu
Na svatou Lucii jasn˘ den, urodí se konopí i len.
Svatá Lucie noci upije, ale dne nepfiidá.
Svatá Lucie ukazuje svou moc, neb nám
dává nejdel‰í noc.
16. prosince — Albína
O svaté Albínû schovej se do sínû.
Závûj svaté Albíny zavaluje doliny.
17. prosince — Lazar
O svatém Lazaru ucpi v senci kaÏdou spáru.
21. prosinec — Tomá‰ apo‰tol
Na svatého Tomá‰e zima se rozpá‰e.
O svatém Tomá‰i meluzína stra‰í.
24. prosinec — Adam a Eva, ·tûdr˘ den
Na Adama Evu ãekejte oblevu.
Jitfiní jasné a obloha ãistá, úroda hojná
pfií‰tí rok jistá.
Na ·tûdr˘ veãer hvûzdiãky — ponesou vajíãka slepiãky.
Padá-li na ·tûdr˘ den v noci sníh, urodí se
hojnû vína a chmele.
25. prosinec — Hod boÏí vánoãní
Do Vánoc není ani hladu, ani zimy.
Vánoce — vánice.
Zelené Vánoce — bílé Velikonoce.
Vánoce bez snûhu pfiiná‰í velikou noc
snûÏnou.
Mráz na BoÏí narození — zima udrÏí se
beze zmûny.
Jasné Vánoce — hojnost vína i ovoce.
26. prosinec — ·tûpán muãedník

Svítí-li na den svatého ·tûpána slunce,
bude drahé ovoce.
Na svatého ·tûpána, kdyÏ vítr prudce zavûje, víno pfied zkázou jistou se chvûje.
KdyÏ na ·tûpána siln˘ vítr boufií, vinafi
smutnû oãi mhoufií.
28. prosinec — Mláìátka betlémská
Na Mláìátka kdyÏ pr‰í, os˘pají se dûti.
Je-li na Mláìátka mha, mrou dûti.
Na Mláìátka mlha na Lysé hofie, kobzole
se neurodí a mladí lidé budou mfiíti.
O Mláìátkách den se omlazuje.
31. prosinec — Silvestr
O Silvestru papeÏi sníÏek si jiÏ poleÏí.
Na Silvestra-li vûtry a ráno slunce svítí,
nelze nám dobrého vína se nadíti.
Jak byl cel˘ rok samá voda a bláto, na Silvestra nenapadne zlato.
Na Silvestra-li jiÏní vítr duje, pfiízniv˘ rok
to ohla‰uje; západní vítr ryb dává nejvíce;
severní zimu a Vánoce; v˘chodní vítr slibuje hojnost plodÛ a severov˘chodní znaãí nepohodu.
Doufám, Ïe si kaÏd˘ najde pro sebe tu
pravou pranostiku, které chce uvûfiit nebo se jí fiídit. Pfieji pfiíjemnou zábavu.
V. M.

Program kina ·tramberk
na leden 2004
Nedûle 4. 1. v 17.00 a 19.30 vst 44 Kã
MATRIX REVOLUTIONS
Sci-fi, 140 min, titulky, od 12 let
Poslední pokraãování trilogie o Matrixu.
Svût lidí se potácí na pokraji zkázy, ale
stále je‰tû zb˘vá poslední nadûje. V hlavní
roli KEANU REEVES.
Nedûle 11. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
LARA CROFT TOMB RAIDER –
KOLÉBKA ÎIVOTA
Akãní, titulky, pfiístupn˘
ANGELINA JOLIE znovu zachraÀuje svût.
Druh˘ díl navazuje na obrovsk˘ diváck˘
úspûch první filmové verze jedné z nejpopulárnûj‰ích poãítaãov˘ch her.
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Nedûle 18. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
LIGA V¯JIMEâN¯CH
DobrodruÏn˘ akãní, 108 min, titulky, pfiíst.
Sedm mocn˘ch se spojí v jednu ligu. Lovec.
Vûdec. ·pión. Upírka. Nesmrteln˘. Netvor.
Neviditeln˘. V hlavní roli SEAN CONNERY.
Nedûle 25. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã
PRCI, PRCI, PRCIâKY – SVATBA
Komedie, 92 min, titulky, od 15 let
Vzru‰ující vyvrcholení Prciãkové ságy.
Tfietí a asi poslední díl na lehce lechtivé
téma konãí jak jinak neÏ „happyendem.“
NA ÚNOR 2004 P¤IPRAVUJEME
JEDNA RUKA NETLESKÁ, ZELENÉ PEKLO, NUDA V BRNù, JEEPERS CHEEPERS

Jubilanti
70 let
75 let
80 let
81 let
82 let
84 let
89 let
90 let
95 let

Kam si mÛÏete jít
v lednu zaplesat
TJ Kotouã, oddíl volejbalu ·tramberk zve
v‰echny tance milovné pfiíznivce na svÛj

SPORTOVNÍ PLES
do tûlocviãny na Zauliãí v pátek
16. 1. 2004, zahájení plesu je v 19.30 h,
Vstupné 100 Kã
Obãerstvení, bohatá tombola, program
i hudba k tanci jsou zaji‰tûny.
Pfiijìte se pobavit.
Pfiedprodej vstupenek je ve dnech
7. 1., 9. 1. a 14. 1. 2004 v tûlocviãnû
na Zauliãí od 16.00 do 18.30 hod.
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ·tramberk
vás zve na

HASIâSK¯ BÁL,

na mûsíc leden 2004
Vûra Jakubcová
Josef Palack˘
BoÏena Doãkalová
Rudolf Kotonsk˘
Gabriela Geberová
ZdeÀka Mandová
Emilie Geryková
Anna Matalíková
Marie Sochová
Marie Ja‰ková
BlaÏena Nûmcová

kter˘ se koná dne 17. 1. 2004
v Kulturním domû na námûstí
K tanci a poslechu hrají
Promûny Honzy Hanibala
Zaãátek plesu je v 19.00 hod.
a vstupné 60 Kã

ZO CHOVATELÒ PO·TOVNÍCH HOLUBÒ
VÁS SRDEâNù ZVE

NA HOLUBÁ¤SK¯ PLES

Blahopfiejeme

SPOZ

31. 1. 2004 V KULTURNÍM DOMù
NA NÁMùSTÍ
K POSLECHU I TANCI HRAJE MSS BAND
JSOU P¤IPRAVENY DOMÁCÍ SPECIALITY
VSTUPNÉ 70 Kã

Zemfielí za listopad
Petr Bárta
Anna Kutáãová
Jifií Pokluda
Bohumír Socha

SPOZ
·tramberské novinky 13

Kam za kulturou
a do spoleãnosti
Dne 26. 12. 2003 se v jeskyni ·ipce
na Kotouãi ve ·tramberku
uskuteãní pásmo
podle evangelia sv. Luká‰e

ÎIV¯ BETLÉM
Vystoupí ãlenové divadelních souborÛ
Pod vûÏí a Kotouã,
hudební skupina Augustina Hykla
a ÏesÈové kvinteto Ale‰e Kubûny
a jako host Mofiic Jureãka.
Zatanãí soubor Zdeny Havlové
z Kopfiivnice
Zaãátek ve 14.00 hodin.
V˘tûÏek z dobrovolného vstupného
bude vûnován na zhotovení
·tramberského betlému
Základní ‰kola ve ·tramberku,
matefiské ‰koly na Zauliãí a Bafiinách,
DÛm dûtí a mládeÏe ve ·tramberku
a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou
na v˘stavu

DùTSK¯CH PRACÍ
v Muzeu ZdeÀka Buriana
V˘stava bude zahájena 8. ledna 2004
v 15.00 hod. a potrvá do 1.února 2004
Zveme srdeãnû v‰echny vystavovatele,
jejich rodiãe a sourozence, babiãky,
dûdeãky, tety, str˘ce a kamarády

Ze sportu
Zprávy z oddílu juda
274 závodníkÛ, pfieváÏnû medailistÛ
jednotliv˘ch krajÛ na‰í vlasti, se sjelo 22.
listopadu do Mohelnice na mistrovství âR
star‰ích ÏákÛ. Po úspûchu ‰trambersk˘ch
judistÛ na mistrovství kraje se na tfiech
mohelnick˘ch Ïínûnkách pfiedstavili
hned ãtyfii.

Nejlépe si vedl Marek Ondrejka do 66
kg, kdyÏ se ‰esti v˘hrami obsadil 5. místo
ze 32 startujících v této hmotnosti.
O bronz tûsnû prohrál s Kuruczem z Mostu. Petr Bayer, ve stejné váze, zÛstal trochu za oãekáváním, kdyÏ obsadil 7. pfiíãku.
Nedafiilo se Radkovi Bárovi do 55 kg,
kdyÏ se mezi 28 úãastníky umístil kolem
12. místa. Ne‰Èastnû soutûÏ dopadla i pro
Václava Vafka (50 kg — 37 úãastníkÛ),
pro nûhoÏ skonãila soutûÏ uÏ v 1. kole.
29. listopadu se konala v Praze mezinárodní Velká cena mlad‰ích a star‰ích ÏákÛ. Necelé ãtyfii stovky nadûjí se utkaly na
‰esti Ïínûnkách v hale USK Praha Na Folimance, známé spí‰e v basketbalov˘ch
kruzích. V tradiãní úãasti âR, Nûmecka
a Polska se tentokrát objevili i tfii mladí
zástupci z kolébky juda, z Japonska a tû‰ili se pomûrnû velké pozornosti. Byli to
dûti zástupcÛ ambasády, pokraãující ve
svém sportu u nás, v pofiádajícím oddíle.
Ze ‰trambersk˘ch judistÛ zahájil Martin Kocourek do 50 kg. Po pÛlroãní pauze
podal optimální v˘kon a vypadl ve 2. kole
s domácím Vesel˘m.
Do 55 kg skonãil uÏ v úvodu Jan Baìura po prohfie s Ra‰kou z Kamenice. Radek
Bár, ve stejné váze, dostal velmi tûÏkou
skupinu, kde vévodili dva medailisté z nedávného mistrovství âR, vãetnû vítûze
a navíc narazil v postupu na jednoho z JaponcÛ Matsuzakiho, drÏitele nejvy‰‰ího
v˘konnostního stupnû. Po vcelku dramatickém oÈukávání získal Radek vedení za
5 bodÛ a tûsnû pfied koncem vyvrcholil
zápas krásn˘m bodem ve prospûch ‰tramberského závodníka. Také v dal‰ím postupu byl Radek suverénní, aÏ o postup do finále nestaãil na úfiadujícího mistra Razmika z Brna. O 3. místo pak navíc nezvládl úvod s Bekem z USK Praha. 5. místo
bylo dost velk˘m zklamáním po perfektním zaãátku.
Do 66 kg startovali je‰tû Petr Bayer
a Mirek Ondrejka, i kdyÏ druh˘ jmenovan˘ poprvé musel upravovat váhu.
Ondrejka ve skupinû zvítûzil a v boji
o finále prohrál tûsnû s libereck˘m Kyt˘rem. O 3. místo bojoval s oddílov˘m kole-
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gou Bayerem, kter˘ mezitím vyhrál opravy, kdyÏ jej ve 2. kole pfied tím vyfiadil vícemistr âR Jakubec z Jiãína. ·tramberské
malé finále pro sebe rozhodl Ondrejka.
Na Bayera zbylo místo páté.
Zástupci juda z pod Trúby startovali
v dobré pohodû. V podobné formû mohla
b˘t i úãast na mistrovství âR, t˘dnem
pfied tím, snad medailová.
Josef ·tábl, trenér

— finanãní vyrovnání pfii podpisu kupní smlouvy,
— sloÏení vratné finanãní jistiny ve
v˘‰i 5000 Kã.
Závazné pfiihlá‰ky odevzdávejte nejpozdûji do 30. ledna 2004 v zalepené obálce
s názvem „v˘bûrové fiízení“ na MûÚ
·tramberk. Doklad o zaplacení finanãní
jistiny vloÏte do uvedené obálky.
Jindfii‰ka Kundlová,
místostarostka mûsta ·tramberka

·ipky
Dne 13. 12. 2003 se uskuteãnilo
v Obecní hospodû na Námûstí recesní
FINÁLE SVùTOVÉHO POHÁRU
V ·IPKÁCH
Zúãastnilo se ho celkem 15 hráãÛ
ze ·tramberka, Îenklavy a Kopfiivnice.
Ve vyprodané „Obecní arénû“
si zaslouÏené vítûzství odnesl
Roman Hykel ze Îenklavy
na 2. místû skonãil Jaroslav Socha
ze ·tramberka
na 3. místû Richard Parma ze Îenklavy
a bramborovou medaili si odnesl
Radim Kotonsk˘ ze ·tramberka.
V‰em v˘hercÛm blahopfiejeme

Anketa —
ke sportovnímu hfii‰ti
VáÏení ãtenáfii,
Mûsto ·tramberk poÏádalo na konci listopadu r. 2003 Nadaci duhové energie
spoleãnosti âEZ a. s. Praha o finanãní dar
ve v˘‰i 2 mil. Kã na v˘stavbu jednoho víceúãelového sportovního hfii‰tû pro vefiejnost a zejména mládeÏ. Nadace má své typizované projekty. Na sportovním hfii‰ti
se dá hrát na umûlém povrchu tenis, basketbal, volejbal, házená nebo mal˘ fotbal,
je oploceno a má rozmûry (44 ´ 22 m),
(viz. obrázek).

V˘bûrové fiízení
Mûsto ·tramberk vyhla‰uje v˘bûrové
fiízení na odprodej pozemku na v˘stavbu
rodinného domku. Pozemek se nachází
v lokalitû ul. Novojiãínská, ·tramberk.
Jedná se o parcelu ã. 1282/5 o v˘mûfie
629 m2.
SoutûÏní podmínky:
— cena za m2 minimálnû 100 Kã,
— termín realizace stavby do 2 let,

V pfiípadû úspûchu Ïádosti budou muset orgány mûsta rozhodnout, kde hfii‰tû
umístí. Byli bychom rádi, kdybyste nám
rozhodování ulehãili a své názory uvedli
v následující anketû. Anketu odevzdejte
do Mûstského informaãního centra, do
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sídla Bytové správy na Bafiinách nebo za‰lete na adresu Mûstského úfiadu ·tramberk, a to do 15. 1. 2004. Anketa bude

umístûna i na www.stramberk.cz, takÏe
mÛÏete hlasovat elektronicky i zde.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

ANKETA
Kde byste ve ·tramberku umístili víceúãelové sportovní hfii‰tû:
1. U tûlocviãny (Sokolovny)
2. U fotbalového hfii‰tû Bafiiny
3. U koupali‰tû v Libotínû
4. V pískovnû
5. Jinde. Kde?
6. Nikde.
Zde mÛÏete pfiidat svÛj komentáfi:

Oznámení MIC
Mûstské informaãní centrum ·tramberk v souãasné dobû zpracovává novou aktuální databázi podnikatelÛ, firem, organizací, sdruÏení, spolkÛ atd. pro rok 2004 — na území mûsta ·tramberka a obcí Îenklava, Závi‰ice, Vefiovice a Rybí.
Z tohoto dÛvodu vás Ïádáme o zaslání potfiebn˘ch informací na adresu:
Mûstské informaãní centrum
Námûstí 456, 742 66 ·tramberk
nebo na fax: 556 812 085
nebo e-mail: mic@stramberk.cz
Údaje: Jméno/název, adresa, kontakt, provozovna, provozní doba provozovny (lze pfiidat
i krátk˘ popis ãinnosti ãi logo).
Ve‰keré údaje a následné aktualizace údajÛ budou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách mûsta (www.stramberk.cz) a budou sloÏit pro potfieby MIC a vefiejnosti.
Na adresu MIC lze následnû zasílat i ve‰keré aktualizace a zmûny.

Inzeráty
Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce
— vodoinstalce
— ústfiední topení — kanalizace
Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847
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Odměna 10 tis. Kč
Nabízím odměnu ve výši 10 tis. Kč
tomu, kdo pomůže odhalit vandala,
který na mé zahradě ve Štramberku
na Plaňavě již dvakrát během posledních čtyř let, vždy v zimním období
poškodil stromy (3 modříny, 3 břízy
a 11 smrků ve stáří 20—40 let) tak,
že ve výšce asi 1 m nad zemí na každém stromu provede po obvodu hluboký tenký zářez. Zřejmě tímto počínáním sleduje jediný cíl, a to uhynutí
těchto stromů. Asi někomu tyto stromy z nějakého důvodu začaly vadit.
Stejná osoba stejným způsobem
poškozuje současně i všechny vzrostlé lesní stromy ve vedlejší zahradě
u paní Vodičkové. Kdo ví, ať se ozve
Jiřímu Schäferovi, Záhumenní 1352,
742 66 Kopřivnice

Stolafiství Va V
Výroba nábytku na míru
\ Kuchyňské linky \
\ Obývací stěny \
\ Vestavěné skříně \
\ Dětské pokoje \
\ Plovoucí podlahy \
\ Formátování materiálu \
Vše za příznivé ceny
Roman Vašut
Provozovna a. s. Tatra
Pod Zahradami 1293
Kopřivnice 742 21
Tel. 604 405 264
604 307 191
IČO: 731 26 292

Spolehlivû a rychle prodáme va‰i nemovitost, dÛm, byt, zahradu
nebo pozemek vÏdy za maximální cenu a s právní zárukou.
Nabízíme vám kompletní servis realitní kanceláfie.
Smlouvy, odhady, úvûry, jednání s úfiady…
Pro na‰e klienty stále hledáme v‰echny typy nemovitostí na prodej.
Jsme v prodeji úspû‰ní, sdílejte úspûch s námi!

…va‰e solidní jistota pfii obchodování s nemovitostmi.
Najdete nás na na‰í adrese:
Bohuslava MartinÛ 1884/1, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel.: 556 704 915, email reality@realityexpert.cz,
www.realityexpert.cz
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800 – 1600 – Pondûlí – âtvrtek
800 – 2000 – Pátek – Sobota
800 – 1800 – Nedûle

1000 – 1700 – Sobota
1000 – 1700 – Nedûle

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1550 ks, číslo 12/2003. Uzávěrka 20. každého měsíce.
Pro Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědný redaktor Věra Michnová. Vyrábí Beatris, Dobrá

