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…z jednání rady
Pfiíroda s námi hraje vrhcáby. Vánoce
jsou opravdu na zápraÏí a v zahradách
kvetou sedmikrásky, dokonce i pampeli‰ky, nûkde chryzantémy, ba i hofice. Louky
jsou zelené a nûkdy potkáme i hmyz. V‰eobecnû platí, Ïe: „v lednu za pec si sednu“
ale pokud „v lednu roste tráva, neúroda se
oãekává“. Myslím si, Ïe kromû lyÏafiÛ nikomu nevadí, Ïe sníh si dává na ãas
a mráz s ním drÏí basu.
30. listopadu se rada mûsta se‰la na své
druhé schÛzi, kde hlavními body byly se-

známení se se zápisy do kroniky za rok
2005 a finanãní záleÏitosti. Kroniku pfiedloÏil radû ‰trambersk˘ kronikáfi Josef Marek a radní schválili zápisy za rok 2005.
Panu Markovi patfií dík za peãlivû vedenou kroniku, ale i dal‰í aktivity, které
zpestfiují spoleãensk˘ a kulturní Ïivot
v na‰em mûstû. Je opravdu málo takov˘ch
lidí, jako on, je tfieba si jich povaÏovat.
Rozpoãtové opatfiení ã. 4, návrh rozpoãtu mûsta ·tramberka na rok 2007 a návrh rozpoãtového provizoria na rok 2007
zpracoval vedoucí finanãního oddûlení
ing. Josef Babulík a rada tyto zprávy doporuãila zastupitelstvu mûsta k projedná-

ní. Pfii projednávání úkolÛ byly splnûné
úkoly vyãlenûny a nové uloÏeny. Tajemnici Evû Vefimifiovské rada uloÏila zpracovat
vnitfiní pfiedpis t˘kající se pfiípravy podkladÛ pro schÛze rady mûsta, metodikÛm
a pfiedsedÛm komisí zpracovat pÛsobnost
jednotliv˘ch komisí, vedoucímu Technické správy Josefu Va‰kovi pfiipravit podklady pro stanovení sazby místního poplatku
za provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu vãetnû sazeb pro
podnikatele na rok 2008, starostce Vûfie
Michnové a místostarostovi ing. Pavlu
Podolskému jednat s právníkem ve vûci
uzavfiené smlouvy za prodej b˘valé Oãní
léãebny. V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech rada schválila smlouvu
o budoucí smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene na Dolní Ba‰tû — kabely NN s âEZ
Distribuce, a. s. Dûãín a doporuãila zastupitelstvu ke schválení smlouvu o dílo
s firmou EMTEST, spol. s r. o. âesk˘ Tû‰ín
a zároveÀ i dodatek k této smlouvû se
stejnou firmou. V ostatních organizaãních záleÏitostech rada schválila jednací
fiád rady mûsta s pfiipomínkami, jednací
fiád komisí mûsta ·tramberka s pfiipomínkami, byli schváleni pfiedsedové a ãlenové
jednotliv˘ch komisí pro volební období
2006—2010. Rada udûlila plnou moc mûstu Novému Jiãínu k jednání ve vûci zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti na území
okresu Nov˘ Jiãín. Byla zru‰ena stávající
smlouva o nájmu a podnájmu nebytov˘ch
prostorÛ pfiíspûvkové organizace DDM
Kopfiivnice a následnû schválena nová
smlouva z dÛvodu zmûny zfiizovatele tohoto zafiízení s mûstem Kopfiivnicí k 1.
lednu 2007. Byla schválena smlouva o v˘pÛjãce na náhradní prostor Mgr. Pavlínû
Kvasniãkové s pfiipomínkami a dohoda
o úhradû neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch s plnûním povinné ‰kolní docházky
ÏákÛ mezi mûstem ·tramberkem a obcí
Îenklavou. Dále byla schválena kupní
smlouva na prodej vozidla ·koda Pick-up
se zájemcem o odkup za odhadní cenu
a rada povûfiila starostku k podepsání
v‰ech v˘‰e jmenovan˘ch smluv. Rada sta-

novila ãleny rady mûsta, ktefií budou mít
právo nosit závûsn˘ znak (kromû starostky): místostarostu ing. Pavla Podolského,
Mgr. Pavlu Jurkovou a Jindfii‰ku Kundlovou. Radní vzali na vûdomí zmûnu struktury fiízení Z· a M· ·tramberk ke dni 1.
9. 2006 v oblasti v˘chovného poradenství
a návrhy na pfiedsedy a ãleny v˘borÛ zastupitelstva mûsta a tyto návrhy doporuãila zastupitelstvu k projednání.
Za pár dní jsou tu Vánoce. Tû‰íme se na
nû, vrací se vzpomínky na dûtství a mládí
a protoÏe slovy klasika (Goethe): „Mládí
není období Ïivota, ale du‰evní stav“, zachovejme si ho na vûky. Pfieji vám v‰em
do nového roku zdraví, pohodu, laskavost, pfiátelství, lásku, ‰tûstí, dobrou práci, klidn˘ Ïivot, pûkné poãasí, úspûch,
skvûlou kondici, mladého ducha, vstfiícnost, porozumûní, dobré sousedy, ‰Èastnou rodinu, uspokojivou finanãní situaci
a veselou mysl.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta se se‰lo v pondûlí
18. 12. v sále kulturního domu na Námûstí. Na programu jednání byly zprávy
t˘kající se finanãnictví, tzn. rozpoãtové
opatfiení ã. 4, návrh rozpoãtu mûsta na
rok 2007 a návrh na rozpoãtové provizorium na rok 2007. Zprávy pfiipravil vedoucí finanãního oddûlení Josef Babulík
a pfiednesl je ing. Jan David. Byly projednány návrhy na mûsíãní odmûny neuvolnûn˘m ãlenÛm zastupitelstva a cestovní
náhrady. Byli schváleni pfiedsedové a ãlenové v˘borÛ zastupitelstva — finanãní
a kontrolní v˘bor. Jako delegát mûsta byl
na Valnou hromadu SmVaK schválen
místostarosta ing. Pavel Podolsk˘. Byl
projednán návrh na zadání zmûny územního plánu ã. 3 a schválena smlouva o dílo vãetnû dodatku mezi spol. s r. o. EMTEST âesk˘ Tû‰ín a mûstem ·tramberkem na ãerpání dotace ze Státního pro-
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gramu na podporu úspor energie a vyuÏití obnoviteln˘ch zdrojÛ energie.
V. M.

Z kalendáře starostky
29. 11. Beskydy Vala‰sko v Novém Jiãínû
— dozorãí rada
30. 11. 2. schÛze Rady mûsta ·tramberka
11. 12. jednání sdruÏení Povodí Sedlnice
spolu s místostarostou ing. Podolsk˘m, kter˘ byl zvolen místopfiedsedou sdruÏení — víceúãelové zafiízení SnûÏenka v Sedlnicích
12. 12. Dvû svatby — oddávající
Divadelní pfiedstavení pro dûti
s Mikulá‰skou nadílkou Vymûnûná princezna v Kulturním domû,
Mikulá‰ na Námûstí (firma ·míra-print, s. r. o. Ostrava) a v areálu hradu ·tramberka (Techno
projekt a. s. Ostrava)
14. 12. stíÏnost obãana, fie‰eno s Mûstskou policií
Jednání s paní fieditelkou Z· Mgr.
Bronislavou Hyklovou — organizaãní záleÏitosti, uzavfiení M· na
Zauliãí od 22. 12. do 2. 1. 2007
Jednání kvÛli zaji‰tûní tûlocviãny
na vánoãní turnaje pro na‰e
sportovní oddíly
15. 12. Pfiijetí zástupce Krajského úfiadu
Moravskoslezského kraje k provedení kontroly v˘konu státní
správy na úseku Stavebního úfiadu ve ·tramberku
Valná hromada agentury r.a. c.r.
Beskydy–Vala‰sko ve·tramberku,
starostka zvolena do pfiedstavenstva Beskydy-Vala‰sko
16. 12. Pfiijetí zástupce Krajského úfiadu
Moravskoslezského kraje k provedení kontroly v˘konu státní
správy na úseku v˘konu státní
správy na úseku silniãního hospodáfiství

18. 12. Jednání s JUDr. T. Pfiibilovou ve
vûci zastupování mûsta v kauze
Piscia
19. 12. Zlatá svatba obãanÛ z Bafiin —slavnostní ceremoniál na radnici
11. 12. Jednání s fieditelem Kotouãe ing.
I. Hájkem spolu s místostarostou
ing. Pavlem Podolsk˘m na slavnostním obûdû
Jednání a rozlouãení s ãleny b˘valé komise mládeÏe, sportu, vyuÏití volného ãasu a ‰kolské
12. 12. ‰kolení v Ostravû pofiádané firmou
Regionpartner spolu s místostarostou ing. Pavlem Podolsk˘m
13. 12. jednání ve vûci uzávûrky grantu
Jednotného komunikaãního stylu z fondÛ EU s vedoucím projektu ing. Josefem JalÛvkou, starostou mûsta Kopfiivnice
Jednání Redakãní rady Zpravodaje mûsta ·tramberka
14. 12. Porada vedení
Jednání s obãanem ve vûci mûfiení hluãnosti na Kozinû
Slavnostní otevfiení parãíku na
Bafiinách
Slavnostní rozlouãení s ãleny b˘valé komise kulturní a cestovního
ruchu a posezení se zástupci firmy Technoprojekt, a. s. Ostrava
Vûra Michnová, starostka

Na slovíčko…
s novou starostkou města,
paní Věrou Michnovou, a novým
místostarostou, panem
ing. Pavlem Podolským
Na radnici usedla do nejvy‰‰ího kfiesla
Ïena a mnozí se v duchu ptají, jaké zmûny to pro ·tramberk mÛÏe pfiinést. Îeny
a muÏi pfiistupují k fie‰ení stejn˘ch otázek
ãasto odli‰n˘mi zpÛsoby. Je to dáno tím,
Ïe Ïeny pouÏívají pravou i levou hemisfé-
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ru mozku souãasnû, kdeÏto muÏi buì
pouze levou ãi pravou.
Jakou roli bude hrát Ïensk˘ prvek
v rozhodování o pfií‰tím smûfiování mûsta?
Vûra Michnová: Stát v ãele na‰eho
mûsta je pro mne ãest. Dûkuji v‰em, ktefií mi dali v tûchto volbách hlas. Roli, kterou bude hrát Ïensk˘ prvek v rozhodování o pfií‰tím smûrování mûsta? KaÏdá Ïena má v sobû tu starost o své bliÏní, o své
okolí zakódovanou v genech. Jsme pfiírodou urãeny b˘t matkami a s tím se pojí
i pfiístup k Ïivotu jako takovému. Tak, jak
jsem se vÏdy starala o na‰i rodinu, na‰e
dûti, tak mám v úmyslu se starat o na‰e
mûsto. V pfieneseném slova smyslu jde
o to, aby v‰e fungovalo jak má, to znamená zajistit základní potfieby, jako je mít
kde bydlet, co jíst, co si obléci, kde se vyspat, kde se najíst, kde studovat a vzdûlávat se, dostat se domÛ autobusem, vlakem, pû‰ky, na kole, zasportovat si, pobavit se a to stejné se t˘ká obãanÛ, jde
o bydlení, sítû, obchody, dopravní obsluÏnost, kvalitní silnice, vzdûlávání dûtí
a mládeÏe v M· a Z·, ale také vyplnûní
volného ãasu – mít kam jít, mít co vidût,
mít co sly‰et, mít kde si odpoãinout, kam
se jít projít, pobavit a pouãit (knihovna,
kulturní dÛm, kino, hfii‰tû, dûtské koutky,
tûlocviãna, koupali‰tû, kulturní a spoleãenské akce, podpora spolkového Ïivota
a místní kultury apod.), zajistit pro dûti
a mládeÏ mimo‰kolní vyÏití napfi. v ZU·
nebo v DDM. Jde vÏdy a pfiedev‰ím o na‰e
obãany a na‰e mûsto. V tom je asi ten Ïensk˘ pohled — mít dobfie fungující domácnost a postarat se o v‰echny ãleny, tedy
o obãany a jejich potfieby
Vedení mûsta je jistû vrcholnou manaÏerskou pozicí. Vidíte v tomto pfiípadû nûjaké zásadní paralely s Va‰í dfiívûj‰í funkcí?
ing. Pavel Podolsk˘: Zcela urãitû. Existuje celá fiada podobností, i kdyÏ problematika mûsta je odli‰ná od problematiky
podnikatelské sféry. Je nutné se dívat na
vûci s nadhledem, mít schopnost vidût
problémy v souvislostech, prÛbûÏnû vy-

hodnocovat náklady a ãerpání rozpoãtu,
rozhodovat o smysluplném nakládání s finanãními prostfiedky, umût jednat se spolupracovníky, pracovníky rÛzn˘ch firem
a zástupci státních i samosprávn˘ch orgánÛ, umût pochopit práci spolupracovníkÛ
a správnû je motivovat a odmûnit, pfiipravovat a realizovat projekty. Odli‰n˘ je
v‰ak zpÛsob získávání finanãních prostfiedkÛ, coÏ se budu muset rychle nauãit.
Jaká je Va‰e vize pro následující 4 roky? âeho chcete dosáhnout a jaké jsou
priority?
Vûra Michnová: Samozfiejmû, Ïe v tom
celkovém mnoÏství rÛzn˘ch problémÛ,
rekonstrukcí, oprav, pfiípadného budování, které máme pfied sebou, hledání financí pro rozvoj mûsta, je tûÏké si urãit
priority. Donedávna jsem pracovala v oblasti kultury, sportu a cestovního ruchu
a myslím si, Ïe bychom se mûli zamûfiit
na rozvoj cestovního ruchu v na‰em mûstû, protoÏe to je zatím batole v plenkách,
neumíme prodat turistÛm to, co se samo
nabízí — krásy a zajímavosti na‰eho mûsta, ale také dobré a kvalitní sluÏby. Tady vidím velkou mezeru ve spolupráci s místními podnikateli participujícími na cestovním ruchu. Jsme druhou nejnav‰tûvovanûj‰í destinací regionu, hned za RoÏnovem
pod Radho‰tûm a sem je tfieba napfiít síly,
ing. Pavel Podolsk˘: Urãitou vizi jsme
naznaãili ve volebním programu Obãanské demokratické strany. Podrobnûj‰í
plán dal‰ího rozvoje mûsta (a zde úmyslnû nefiíkám na jaké období) je nutné také
s ohledem na moÏnosti ãerpání finanãních prostfiedkÛ z Evropské unie bûhem
pfií‰tích mûsícÛ zpracovat. V souãasné dobû sbírám informace, které budou slouÏit
k vypracování takového plánu. Teprve pak
lze hovofiit o tom, co bychom chtûli realizovat a o prioritách. Dobr˘ plán dal‰ího
rozvoje mûsta ale bude jen základem pro
dal‰í aktivity a budeme muset b˘t dÛslední, vytrvalí a budeme také potfiebovat notnou dávku ‰tûstí, abychom „dosáhli“ na
Evropské fondy.
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Jak chcete, aby na vás obãané po va‰em odchodu vzpomínali? S ãím by vás
mûli spojovat?
Vûra Michnová: Co oãekávám, Ïe po
mnû zÛstane po ãtyfiech letech? To si netroufám fiíci. Urãitû budu pracovat ze
v‰ech sv˘ch sil, poctivû a ãestnû. Na na‰em úfiadû je dnes kolektiv skvûl˘ch lidí,
odborníkÛ, ktefií denodennû odvádûjí spoleãnosti díl své práce. S takov˘mi lidmi se
nemám ãeho bát a co vybudujeme spoleãn˘mi silami, tak to bude ku prospûchu
v‰em.
ing. Pavel Podolsk˘: Udûlám v‰e pro
to, aby mohli obãané na konci volebního
období fiíct, Ïe správa mûsta byla v dobr˘ch rukou a Ïe rozvoj mûsta se nezastavil.
A. D.

Informace oddělení TS
V˘bûr poplatku za komunální
odpad na rok 2007
Poplatek za komunální odpad na rok
2007 se bude platit od 8. ledna 2007
v úfiední dny v pokladnû MûÚ a v kanceláfii TS, ulice ·ÀÛrková. V˘‰e poplatku na
rok 2007 je 380 Kã na osobu, která má
na území mûsta trvalé bydli‰tû. Poplatek
je moÏné hradit ve dvou stejn˘ch splátkách, a to 190 Kã/osobu nejpozdûji do
31. 3. 2007 a 190 Kã/osobu do 30. 9. 2007.
Nebudou-li poplatky zaplaceny vãas
nebo ve správné v˘‰i, bude poplatek nav˘‰en, dle zákona ãíslo 565/1990 Sb., § 11.
U obãanÛ, ktefií hradí poplatek za komunální odpad bezhotovostnû, zÛstává
ãíslo úãtu, variabilní symbol a ãástka jako
v roce 2006. Do 31. 3. 2007 budou popelnice vyváÏeny bez nálepek. Chalupáfii
a chatafii platí 380 Kã za nemovitost.

Ohlá‰ení poplatkové povinnosti
Poplatník je povinen oznámit písemnû
nebo ústnû do protokolu nejpozdûji do 15

dnÛ ode dne, kdy mu vznikla povinnost
platit poplatek, pfiíjmení, jméno, bydli‰tû
a rodné ãíslo, Zák. 337/1992 S., § 44. Za
nezletilé tuto povinnost nahlásí jeho zákonn˘ zástupce.
Pro obãana to tedy znamená: pokud se
nahlásí k trvalému pobytu, nebo nahlásí
k trvalému pobytu své dítû, a nebo obãan
dovr‰í vûku 18 let, vyplní na evidenci obyvatelstva nebo v kanceláfii TS pfiíslu‰n˘
tiskopis.
1. v˘voz komunálního odpadu 3. 1. 2007
Marie S˘korová, referent odd. TS

Informace pro občany
Informace lékárny
Úprava pracovní doby v období Vánoc:
25. a 26. 12. — zavfieno
27.—29. 12.
Lékárna Centrum Kopfiivnice 7.30—16.00
Lékárna ·tramberk
7.30—15.00
V ostatní dny bûÏn˘ provoz zaji‰tûn
Centrum Kopfiivnice
7.30—17.00
Sobota
8.00—11.00
Lékárna ·tramberk
7.30—16.00

Víte co je SOS?
Nevíte si rady s délkou záruãní doby,
s podmínkami odstoupení od smlouvy,
pfiípadnû s dal‰ími základními informacemi o právech spotfiebitele? Je tady pro vás
SOS.
SdruÏení obrany spotfiebitelÛ (SOS) je
nezisková, nevládní a nepolitická organizace. JiÏ od roku 1993 se v‰emi dostupn˘mi prostfiedky snaÏí hájit práva spotfiebitelÛ, poskytuje základní informace o reklamaãním fiízení, o délce záruãní doby,
lhÛtû k vyfiízení reklamace nebo podmínkách odstoupení od kupní smlouvy.
SOS vydává od svého zaloÏení vlastní
ãasopis s názvem „·tít spotfiebitele“, dále
vydává fiadu letákÛ, broÏur i CD s informa-
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cemi a doporuãeními, jak postupovat v obtíÏn˘ch situacích. V zájmu ochrany spotfiebitelÛ SOS pfiipomínkuje zákony, usiluje
o bezpeãné potraviny, v˘robky a sluÏby.
SOS pomáhá získávat znalosti o spotfiebitelsk˘ch právech a umoÏÀuje bezplatnû
konzultovat spotfiebitelské problémy nejen na internetovém serveru www.spotrebitele.info nebo na poradenské lince SOS
po telefonu 900 08 08 08 (8 Kã/min.),
Ale také ve sv˘ch Spotfiebitelsk˘ch informaãních centrech (SIC), které pÛsobí
jiÏ ve v‰ech 12 krajích âR.
V Moravskoslezském kraji mohou svÛj
spotfiebitelsk˘ problém obãané bezplatnû
konzultovat v regionální poradnû SIC
SOS v Bohumínû na OkruÏní ulici 1068,
kaÏdé pondûlí od 9.00 do 12.00 hodin
a kaÏd˘ ãtvrtek od 15.00 do 17.00 hodin.
Tel., fax: 596 018 012, e-mail: ostrava@spotrebitele.info.
V prvním pololetí roku 2007 se mohou
spotfiebitelé tû‰it na otevfiení regionální
poradny v Ostravû.
Pfiijìte se dozvûdût více o sv˘ch právech!
Marcela Reichelová, koordinátorka SIC SOS

Policejní koutek
V pondûlí dne 13. 11. 2006 byl zadrÏen
pfii krádeÏi dvou 50 metrÛ dlouh˘ch kabelÛ v prostorách cementárny obãan K. P.
z Kopfiivnice. Následnû byl pfiedán Policii
âR.
I kdyÏ podzim je tepl˘ a hezk˘, kaÏdou
chvíli nás mÛÏe pfiekvapit zima v plné síle. UpozorÀuji obãany, Ïe jako v loÀském
roce, bude omezeno parkování v urãit˘ch
lokalitách z dÛvodu prÛjezdnosti a zimní
údrÏbû. Pokud jste tak dosud neuãinili,
tak si ukliìte v‰e, co by pfiekáÏelo pfii odhrnování a odklízení snûhu na místních
komunikacích.
UpozorÀuji obãany na „podomní obchodníky“, ktefií nabízí nekvalitní zboÏí

a stává se, Ïe mají podvodné jednání, kdy
potom pfiedev‰ím star‰í obãané zjistí, Ïe
jsou po náv‰tûvû okradeni. Dle moÏností
tyto osoby nepou‰tûjte do sv˘ch bytÛ a
domovÛ…!
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Něco málo o počasí
kolem Vánoc
Kalendáfi hospodáfisk˘ na rok 1844 napsal, Ïe roku 1332 byla „tak volná zima,
Ïe se v âechách po cel˘ ãas orati mohlo“
a v roce 1494 byla rovnûÏ „velmi mírná
zima, tfie‰nû kvetly v lednu“. Franti‰ek
Palack˘ ve své knize Stafií letopisové ãe‰tí
uvádí, Ïe v roce 1539 bylo teplo „utû‰ené
a nesl˘chané aÏ do sv. Mikulá‰e“. Podle jin˘ch kronikáfiÛ byla o Vánocích roku
1443 naopak neobvykle krutá zima, navíc
se pfiemnoÏili vlci a nebáli se vnikat do
chlévÛ i do obytn˘ch stavení. V roce
1781 o ·tûdrém dnu silnû pr‰elo a strhlo
se krupobití a o pût let pozdûji bylo zase
teplo jako v létû. Ze záznamÛ praÏského
Klementina vypl˘vá, Ïe nejteplej‰í ·tûdr˘
den byl v roce 1977, kdy prÛmûrná denní
teplota vystoupila na 12,9 °C a nejchladnûji bylo v roce 1870, kdy byl mráz –20,3
°C. Rekordy dal‰ího vánoãního svátku
jsou 14,6 °C v roce 1983 a –23,4 °C v roce 1870.
V. M.

Vánoční pohlednice
JiÏ více neÏ sto padesát let si lidé navzájem pfiejí „‰Èastné a veselé“ Vánoce
prostfiednictvím vánoãních pohlednic.
Vznik tohoto oblíbeného vánoãního zvyku zÛstává dodnes zahalen tajemstvím.
První pohlednice k VánocÛm pocházejí
snad ze Skotska, zdobil je nápis „Pfiíjemné svátky“ a vytiskla je v roce 1841 tiskár-
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zdobit korálky, látkou, stuÏkami, barevn˘mi sklenûn˘mi stfiípky, umûl˘m snûhem, pefiím aj. Populární zÛstala i technika kolorování.
V ãesk˘ch zemích se je‰tû kolem roku
1900 prodávaly pfieváÏnû pohlednice s nûmeck˘mi nápisy. âesky psaná blahopfiání
se objevují aÏ v roce 1918. Na na‰ich pohlednicích se objevily motivy vánoãního
stromeãku, jesliãek, zasnûÏené krajiny
s malebn˘mi chaloupkami, andûlíãky. Nûkteré pohlednice byly pocukrované a Jezulátko, andûlé a Tfii králové mûli pfiipevnûné opravdové vlásky.
Tento vánoãní zvyk je ze v‰ech obyãejÛ
nejmlad‰í, ale dne‰ní doba ho pomalu
a jistû vytlaãuje jednodu‰‰ími formami
blahopfiání pomocí mobilních SMS nebo
e-mailem. Ale není to opravdu ‰koda?
V. M.

foto Jaroslav Michna

Vánoční ozdoby

na v Edinburgu. Posílaly se v zalepené
obálce. V Anglii je povaÏován za vynálezce vánoãních pohlednic Henry Cole. VÏdy
dodrÏoval etiketu a aby pfiede‰el spoleãenskému faux pas, kdyby nepopfiál v‰em
sv˘m pfiátelÛm poklidné Vánoce, za‰el
v roce 1843 za — v té dobû znám˘m malífiem — J. C. Horsleyem a ten vytvofiil
pohlednici. Ta se stala hitem roku 1843
— obrázek nati‰tûn˘ na papífie a ruãnû
kolorovan˘.
Jiné prameny uvádûjí, Ïe autorem vánoãních pfiání je R. Tuck. První vefiejnû
prodávanou vánoãní pohlednici zdobil
obrázek královské rodiny sedící u ‰tûdroveãerního stolu. AÈ uÏ je autorem kdokoli, obohatila Anglie lidstvo nejen o kriket
a ragby, ale také o novou tradici rozesílání vánoãních pohlednic.
Pfiíkladu Anglie následovalo zanedlouho carské Rusko. V Moskvû se objevilo
v prodeji ti‰tûné vánoãní pfiání s námûtem ruského vánoãního trhu. Obrázek se
stal tak populární, Ïe ho pfiejali i pafiíÏ‰tí
v˘tvarníci. âasem se pohlednice zaãaly

Zvyk zdobit jehliãnat˘ stromeãek pochází uÏ ze 6. století, kdy se uctívala
ozdobená jedle jako symbol slunovratu.
KfiesÈanské vánoãní svátky pfii‰ly se
zdobením stromeãku pozdûji.
Zpoãátku se na stromky pfiipevÀovaly
svíãky a zavû‰ovaly ofiechy nebo jen ofiechové skofiápky, pfiípadnû jablka, medové
cukroví nebo su‰ené ‰vestky. Pozdûji se vyrábûly ozdoby z brambor a pozlacovaly se,
nebo se v mouce obalovaly ofiechy a ‰i‰ky.
V polovinû 19. století pfii‰la móda papírov˘ch, látkov˘ch a vatov˘ch ozdob, v 70. letech se objevilo sklo a na pfielomu století
se uÏ ozdoby vyrábûly z vosku, papíru, vaty, z dfievûn˘ch hoblin, ze ‰i‰ek, z cukroví
a dal‰ích materiálÛ. Objevovala se zejména
zvífiátka, ryby, ptáãkové, mot˘lci, hvûzdy
aj. Z té doby pocházejí i rÛznobarevné duté korálky podobné perlám, které na Jablonecku vyrábûli skláfii, navlékaly se na drátky a pak se tvarovaly do rÛzn˘ch podob.
Dvacáté století pfiineslo elektrické Ïárovky, prskavky, umûl˘ sníh, do staniolu
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zabalené ãokoládové bonbóny (kolekce).
Daly se koupit pfiedti‰tûné papírové hvûzdiãky, hlaviãky andûlíãkÛ. Vyrábûly se
ozdoby ze slámy, z papíru, ale i ze dfieva.
Dnes se zdobí stromeãky rÛzn˘m zpÛsobem, v nûkter˘ch rodinách se vracejí
k pfiírodním materiálÛm, jinde zdobí baÀkami, fietûzy a lametami. AÈ uÏ je stromeãek ozdoben ãímkoliv, proÏijte si vedle
nûj krásné Vánoce — tak tedy — „‰Èastné
a veselé“.
V. M.

Ze školy
ZÁPIS DùTÍ DO 1. T¤ÍDY
Z· a M· ·tramberk zve rodiãe s dûtmi,
budoucími prvÀáãky, na zápis do 1. tfiídy,
kter˘ se uskuteãní v pátek 19. 1. 2007
v podkroví (II. A, II. B a ‰kolní druÏinû)
Z· a M· ·tramberk (vchod od parku)
od 13.00 do 17.00 hodin.

Pomáháme si navzájem
„Dobr˘ den. Víte, Ïe 1. prosinec je Svûtov˘m dnem boje proti AIDS? Mohli bychom Vám nabídnout letáãek se základními informacemi?“
Tak asi takto oslovovali vybraní Ïáci deváté tfiídy, ktefií se zapojili do informaãní
a osvûtové kampanû âervená stuÏka, své
spoluobãany právû 1. prosince. Hlavním
cílem této akce bylo pfiipomenout vefiejnosti existenci AIDS, poskytnout základní
informace a zdÛraznit nutnost zabránit
dal‰ímu ‰ífiení této choroby u nás. Îáci
byli schopni také zodpovûdût pfiípadné
dotazy. ZároveÀ nabízeli odznak ãervené
stuÏky, která je celosvûtov˘m symbolem
solidarity s infikovan˘mi virem HIV.
Celkovû byla vybrána ãástka 3 434 Kã,
kterou âeská spoleãnost AIDS pomoc vyuÏije k prevenci na ‰kolách, k bezplatnému testování, na pomoc HIV pozitivním
atd. DÛleÏité v‰ak také je, Ïe si Ïáci upevnili znalosti o HIV a AIDS a mohli tyto
znalosti aktivnû vyuÏít.
Dûkuji v‰em zapojen˘m ÏákÛm a hlavnû v‰em, ktefií pfiispûli!
Lenka ·karková

Vezmûte s sebou rodn˘ list dítûte
a obãansk˘ prÛkaz.
— k zápisu se dostaví dûti narozené
od 1. 9. 2000 do 31. 8. 2001
— dûti s odloÏenou ‰kolní docházkou
— k zápisu mohou pfiijít i dûti vyzrálé,
narozené do konce kalendáfiního roku
2001 (od 1. 9. 2001 do 31. 12. 2001)

Zkou‰íme si netradiãní fiemesla
Zkusili jste si nûkdy vlastníma rukama
uplést ko‰ík nebo tfieba zvoneãek z proutí?
Na‰i Ïáci to s pomocí paní Janeãkové ze
sdruÏení Hájenka zvládli na v˘bornou.
Urãitû jejich ko‰íky zdobí mnohou va‰i
domácnost.
Dûkujeme za v˘znamnou pomoc a povzbuzení.

Tû‰í se na Vás uãitelé Z· a M· ·tramberk
·tramberské novinky 8

Pfiijde k nám Mikulá‰?
Takto se ptají dûti vût‰inou doma rodiãÛ, ve ‰kole tfiídních uãitelek. Pfii‰el!
Byl statn˘, laskav˘, rozdával pamlsky.
S sebou mûl svitu andûlÛ utû‰itelÛ i ãertÛ
divok˘ch, neodpou‰tûjících. V‰ichni si uÏili

mnoho legrace, vykoupili se z ãertov˘ch osidel recitací pûkné básniãky nebo písniãkou.
Nikdo nebyl odnesen do pekla, z toho vypl˘vá, Ïe dûti jsou hodné a hlavnû ‰ikovné.
A kdo byli oni ,,svatí“? No pfiece jako
tradiãnû na‰i nejstar‰í — deváÈáci.

Dûkujeme.

Vlasta Kalí‰ková

Turnaj ve florbalu
23. 11. 2006 se na‰i florbalisté (Ïáci 8.
a 9. tfiídy) zúãastnili tradiãního turnaje
‰kol. Jejich úãast v okrskovém kole byla
úspû‰ná a postoupili do okresního kola,
které bylo odehráno 13. 12. 2006. Zde
skonãilo na‰e muÏstvo na pûkném ãtvrtém místû.
DruÏstvo bylo oslabeno o nemocné
hráãe, proto stfiídalo velmi málo. I kdyÏ
v‰ichni vloÏili do hry v‰echny své síly, zápasy prohrávali jen s minimálním rozdílem branek v dÛsledku únavy ve druhé

pÛli zápasu. Odvedli v‰ak velmi pûknou
hru.
Za jejich snahu a nasazení jim dûkuji.
Miroslava Schäferová

A na závûr...
Dûkujeme v‰em rodiãÛm, pfiátelÛm,
pfiispûvatelÛm za jejich pochopení, podporu a pomoc na‰í ‰kole v uplynulém roce a do toho dal‰ího pfiejeme v‰em hodnû
zdraví, pohody, spokojenosti a vzájemného porozumûní.
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Z· ·tramberk

V roce 2007 probûhne sbírka pofiádaná âeskou katolickou charitou od 2. 1. 2007 do
15. 1. 2007
·tramberské novinky 10

Společenská rubrika
Zemfielí za listopad 2006
Milan Stoláfi
Miroslav Tichavsk˘
Bohuslava ·tûpánová

Narozené dûti za listopad 2006
Katefiina Geryková
Marek Gorak
Vendula Schwarzová

rovala autory k vytvofiení milostného pfiíbûhu mladé Ïeny fie‰ící dilema lásky ke
dvûma muÏÛm. V hl. rolích AÀa Geislerová, Roman Luknár a Josef Abrhám.
Nedûle 21. 1. 2007 vst. 49 Kã
SKRYTÁ IDENTITA
Krimi thriller, 149 min, titulky, od 16 let
Kde jsou hranice oddanosti? Lze je pfiekroãit? Je to pfiíbûh o dvou mlad˘ch, jejichÏ Ïivoty jsou formovány vnûj‰ími
okolnostmi. Institucí policie a zloãineck˘ch skupin. V hl. rolích Leonardo Di
Caprio a Matt Damon.
Nedûle 28. 1. 2007 vst. 49 Kã
MARTA
Drama, 77 min, od 12 let
Drama o lásce, Ïivotû a smrti. O vÛli pfieÏít a o schopnosti porozumûní mezi lidmi, kter˘m pro to scházejí pfiedpoklady.
V hl. rolích Petra ·palková a Jan Novotn˘.

Program kina Štramberk
na leden 2007

NA MùSÍC ÚNOR P¤IPRAVUJEME
ROCK PODVRAËÁKÒ
TEXASK¯ MASAKR: POKU·ENÍ
WTC
HAPPY FEET

Nedûle 7. 1. 2007 vst. 49 Kã
PRACHY DùLAJ âLOVùKA
Krimikomedie, 90 min. pfiístupn˘
Novodobí mu‰ket˘fii se dávají dohromady
tentokrát za úãelem mnohem prozaiãtûj‰ím neÏ ochraÀovat ãest královny. Tentokrát se budou shromaÏìovat miliony! Dûj
je zasazen do kulis Prahy, Srí Lanky, San
Franciska a Tunisu. V hl. rolích Tomá‰
Hanák, Ondfiej Vetch˘, Michal Suchánek,
Renata Visnerová a dal‰í.
Nedûle 14. 1. 2007 vst. 49 Kã
KRÁSKA V NESNÁZÍCH
Komedie, 110 min, od 15 let
Film Jana Hfiebejka a Petra Jarchovského
o sexu, penûzích a dobrém ãlovûku. Stejnojmenná báseÀ Roberta Gravese inspi·tramberské novinky 11

Kam do společnosti a za kulturou
26. prosince — letos poprvé
ÎIV¯ BETLÉM
Prostor areálu hradu ·tramberk oÏije
26. prosince 2006 v 15.00 hod.
biblick˘mi postavami.
Jako kaÏdoroãnû i letos pfiipravili ãlenové
divadelních spolkÛ „Pod vûÏí“,
„Kotouã“, „Dûtsk˘ divadelní spolek“
a pûvecké sbory,
ÎIV¯ BETLÉM, kter˘ dûtem i dospûl˘m
pfiiblíÏí zobrazení kfiesÈanské legendy
o narození JeÏí‰e Krista.
Z areálu hradu si bude moci kaÏd˘ odnést
pravé betlémské svûtlo. Zájemci si v‰ak
musí donést vlastní svíãky nebo lampiãky.
Nejen dûti, ale i dospûlé srdeãnû zve
Mûsto ·tramberk
ve spolupráci s Technoprojektem, a.s.

3. Silvestr pod Trúbou
nedûle 31. 12. 2006
Tradiãní historick˘ vlak s parní lokomotivou pfiiveze z Ostravy do ·tramberka
poslední den v roce!
Veselice na ‰tramberském námûstí
Vystoupení skupiny HEC od cca 20.00 hod.
prÛbûÏnû stfiídáno slavnostním troubením zámeck˘ch TRUBAâÒ z Kunína.
PÒLNOâNÍ OH≈OSTROJ
Veselice v provozovnách Mûstského pivovaru
V Kamenném ‰enku/Gotickém sklepû hraje
cimbálová muzika Mirka Urubka od cca 20.00 hod.
V Mûstském pubu vás potû‰í harmonikáfii.
V Apollo Burn Clubu diskotéka pro v‰echny generace
V 19.30 hod. vystoupení orientálních taneãnic skupiny FARRIDAH.
Srdeãnû zve Mûstsk˘ pivovar ·tramberk, penzion JaroÀkova pekárna a Gotick˘ sklep,
www.relaxvpodhuri.cz
Rezervace stolÛ není dopfiedu moÏná
·tramberské novinky 12

SILVESTROVSK¯ OCELOV¯ O¤:
odj. Ostrava hl. n.
20.00 hod
pfiíj. O-Svinov
20.11 hod.
odj. O-Svinov
20.15 hod.
pfiíj. ·tramberk
21.06 hod.

odj. ·tramberk
pfiíj. O-Svinov
odj. O-Svinov
pfiíj. Ostrava hl.n.

2.30 hod.
3.20 hod.
3.24 hod.
3.35 hod.

Jízdenky v pfiedprodeji na:
— Ostrava hl. n.
— nádraÏí Ostrava – Svinov
— Informaãní centrum Ostrava
— Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd ve ·tramberku
Cena: jízdenka (zpáteãní) 240 Kã …v cenû mini ‰ampaÀské, které bude pfiedáno na
‰tramberském námûstí

Mûsto ·tramberk vás v‰echny srdeãnû zve na koncert swingového orchestru

BIG BAND HOLE·OV
v pátek 5. 1. 2007 v 19.00 hod. do Kulturního domu ·tramberk
Vstupné 40 Kã.

Tradiãní Ples sportovcÛ
pofiádá oddíl kopané TJ kotouã ·tramberk
v pátek 19. 1. 2007 v 19.00 hodin.
Katolick˘ dÛm v Kopfiivnici
vstupné 100 kã
místní ‰tramberská specialita — gulá‰ z…, a mofikovská sekaná
doprovodn˘ kulturní program + tombola à la „Hofií má panenko“
k poslechu i tanci hraje ‰tramberská skupina RADEG
lístky v pfiedprodeji v Mûstském informaãním centru ·tramberk, tel. 556 812 085
nebo u ing. Emila Komaãky, tel. 556 494041

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na vernisáÏ v˘stavy

NEVIDITELN¯ SVùT
léãivé obrazy PhDr. Libu‰e Panáãové
sobota 20. 1. 2007 v 15.00 hodin
Muzeum ZdeÀka Buriana ve ·tramberku
v˘stava potrvá do nedûle 18. 2. 2007
otevfieno dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
·tramberské novinky 13

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku vás zve
20. 1. 2007 do Kulturního domu na Námûstí na

HASIâSK¯ BÁL
Zaãátek v 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje MSS Band Sklenovsk˘
Obãerstvení. Veãefie. Bohatá tombola.

Základní organizace ChovatelÛ po‰tovních holubÛ ·tramberk vás srdeãnû zve

na tradiãní Holubáfisk˘ ples
do Kulturního domu na Námûstí
v pátek 26. 1. 2007
Zaãátek v 19.00 hod., vstupné 60 Kã
K tanci a poslechu hraje skupina Radeg
I. cena sele

·Èastn˘, úspû‰n˘ a na dobré zprávy bohat˘ rok 2007 v‰em ‰trambersk˘m obãanÛm pfieje Technoprojekt, a. s.

Poděkování
Odborová organizace Divadelního spolku Pod vûÏí, dûkuje tímto vedení Divadelního spolku Pod vûÏí reÏisérovi Josefu
Markovi, za jeho obûtav˘ pfiístup ke ãlenÛm odborové organizace spolku, za práci s reÏií v leto‰ním roce a do roku 2007
mu pfiejeme hodnû zdraví, BoÏí poÏehnání a pevné nervy do nácviku nov˘ch her
a jednání s odbory a slibujeme, Ïe to nebude mít jednoduché.
Za v‰echny ãleny Odborové organizace
Divadelního spolku Pod vûÏí
Petr David, pfiedseda odbor. organizace
Jifií Navrátil, jednatel odbor. organizace

Přání
Pfiíjemné proÏití sváteãní atmosféry vánoãních svátkÛ a hodnû úspûchÛ, ‰tûstí
s zdraví v roce 2007 v‰em obãanÛm mûsta ·tramberka pfieje
Místní sdruÏení ODS

provozovatel areálu hradu ·tramberk

Kam za sportem
Jóga ve ·tramberku
Cviãení jógy podle systému Jóga v denním Ïivotû bude pokraãovat v úter˘ 2. ledna 2007 v 17.45 hod. v tûlocviãnû Staré
‰koly. Informace na tel. 606 166 340 paní
Kubicová

Sportovní turnaje v tûlocviãnû na
Zauliãí
26. 12. 2006
Rodinn˘ volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch
ãtverek (2+2)
Registrace v 9.30
Startovné 50 Kã/osoba,
200 Kã/druÏstvo
Informace podá Regina ·mahlíková
DDM ·tramberk,
tel. 556 813 019, 774 941 733
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27. 12. 2006
Fotbalov˘ turnaj ulic
Registrace v 8.00, zaãátek v 8.30

pase na ·tûpánka z KromûfiíÏe. O 3. místo porazil Pospíchala z Olomouce.

28. 12. 2006
Turnaj v malé kopané
8.00—16.00 hod., pofiádá Viagra team
30. 12. 2006
Turnaj ve florbale
8.00—16.00 hod.
Informace podá Jifií Hanzelka
Registrace v 8.00

Dva star‰í Ïáci ze ‰tramberského oddílu Juda startovali na Mistrovství âR v Mohelnici. Oba se bl˘skli na pfieborech kraje,
kde David Zátopek (38 kg) zvítûzil a Tomá‰ Kuãera (71kg) byl druh˘. Zde v‰ak
zÛstali daleko za oãekáváním a skonãili
hluboko v poli poraÏen˘ch.
Josef ·tábl, trenér oddílu Judo

·ipky

Noãní turnaj 26. 1.—27. 1. 2007
Registrace 18.00 hod.
Startovné 250 Kã/druÏstvo
Informace podá Regina ·mahlíková
DDM ·tramberk,
tel. 556 813 019, 774 941 733
DDM vás zve
na AEROBIC S BALÓNEM — cviãení
s overbally
KaÏd˘ ãtvrtek od 18.00 do 19.00 hod.;
20 Kã/osoba; karimatku s sebou
Vede Mgr. Pavlína ·krabalová

Ze sportu
Judo
âtverka ‰trambersk˘ch benjamínkÛ se
zúãastnila turnaje JUDO v Uherském Brodû. Nejlíp si vedl Jan Zátopek do 21 kg.
Zvítûzil skupinu. V „pavouku“ vyfiadil Galusku z Hulína, ale ve finále nestaãil na
zlínského Jani‰e, se kter˘m má dlouhodobû nepfiíznivou bilanci. Obsadil 2. místo. Do 24 kg bojoval Adam Polá‰ek
a z druhé pfiíãky ve skupinû postoupil do
semifinále. Tam ho vyfiadil Macíãek z Brna. Ondra Vesel˘ byl ve váze do 28 kg úspû‰nûj‰í. Skupinu zvítûzil, v dal‰ích bojích nestaãil na Suchánka z Hulína. O 3.
místo v‰ak nedal ‰anci vsetínskému Urbanovi. Dal‰í bronzovou medaili získal
Adam Kfiístek do 43 kg. Ve skupinû byl
druh˘. Ve ãtvrtfinále nestaãil v prvém zá-

Po pÛlroãní pfiestávce jsou tu opût ‰ipky. Leto‰ní turnaje zaãly opût v Îenklavû,
a to sobotním ránem 25. 12. 2006, na kterém se úãastnilo celkem dvacet dva hráãÛ. ·tramber‰tí ‰ipkafii „Obecní hospoda“
se jich úãastnili také a po tûÏk˘ch bojích
se nakonec umístil nejlep‰í z nás Jifií Juraãák, a to na krásném bronzovém místû.
První dvû místa zabrali kamarádi ze
Îenklavy, a to Ra‰ka Vítûzslav a druh˘ Hykel Roman, kter˘ se bude moc snaÏit zb˘vající turnaje v Îenklavû vyhrát, aby obhájil loÀské prvenství.
Dal‰í turnaj v pofiadí se konal na domácím území, na kterém se úãastnilo celkem dvacet hráãÛ, za podpory na‰ich
sponzorÛ: Obecní hospoda Vratislav Lo‰ák, Radegast a. s. No‰ovice, Cukrárna
SOPO p. ZdeÀka Lo‰áková, Staropramen
a. s. Praha.
Na tom jsme
museli zabodovat,
protoÏe chceme,
aby nám zÛstal vysnûn˘ putovní pohár na domácí pÛdû. JenomÏe z dÛvodÛ zamûstnání
a nemoci se neúãastnili ãtyfii klíãoví hráãi. I pfies v‰echna
úskalí, která nám nastala, se nám podafiilo probojovat aÏ do finále a skonãit na
stfiíbrném místû a za to dûkujeme Jaromíru Hoffmannovi. Jako první se umístil
hráã ze Îenklavy Parma Richard.
Na pfií‰tím turnaji ZDAR
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J. H.

Vesele i vážně,
ale převážně nevážně…
Chemik, inÏen˘r, fyzik a obchodník dostali kaÏd˘ jeden barometr a úkol zmûfiit
pomocí nûj v˘‰ku jedné vysoké budovy.
Chemik velmi peãlivû zmûfiil atmosférick˘
tlak u paty budovy. Pak jel v˘tahem aÏ na
stfiechu a zmûfiil tam také atmosférick˘ tlak.
Pak vytáhl kalkulaãku a peãlivû vypoãítal
v˘‰ku z rozdílu atmosférick˘ch tlakÛ. InÏen˘r jel hned v˘tahem nahoru na stfiechu.
Na‰el dlouh˘ provaz u takové té vûci na mytí oken zvenku, pfiivázal k nûmu barometr.
Pak jej spou‰tûl ze stfiechy aÏ na úroveÀ terénu. Pak jej vytáhl zpátky a pfiitom zmûfiil
v˘‰ku budovy v 'rozpaÏeních', coÏ pr˘ je asi
metr a pÛl. Fyzik také ihned jel nahoru.
Pfiekroãil lano a ‰el ke hranû stfiechy. Vyndal
stopky a pustil barometr ze stfiechy. Ze zmûfiené doby volného pádu a znalosti gravitaãního zrychlení vypoãítal v˘‰ku budovy. Obchodník vÛbec nejel nikam. V pfiízemí za‰el
za správcem domu a fiekl mu: „KdyÏ mi povíte, jak je tenhle dÛm vysok˘, dám vám
tenhle prima barometr.“
Tfii pfiátelé geograf, fyzik a matematik si
pfii v˘letu ve Vysok˘ch Tatrách v‰imli kamzíka na hfiebenu protûj‰ích skal. Geograf na
to reaguje v˘rokem: „V Tatrách Ïijí hnûdí
kamzíci, fiíkal jsem vám to!“
„Pane kolego, buìme ve sv˘ch soudech
opatrní“ opravuje jej fyzik, „mÛÏeme pouze
konstatovat, Ïe v Tatrách Ïije alespoÀ jeden
hnûd˘ kamzík.“
Nespokojen˘ matematik to v‰ak je‰tû
upfiesÀuje: „Je zfiejmé, Ïe v Tatrách existuje
alespoÀ jeden kamzík, kter˘ je alespoÀ
z jedné strany hnûd˘.“
Paní uãitelka se ptá dûtí ve tfiídû, kdo si
myslí, Ïe je hloup˘, aÈ se postaví. Postaví se
Pepíãek.
,,Pepíãku, ty si myslí‰, Ïe jsi hloup˘?“
,,Ne, já jsem si stoupl, abyste nestála sama.“
Syn si pfiinese ze ‰koly poznámku: „Vá‰
syn mû vÛbec neposlouchá a dá jenom na
rady hlupákÛ a darebákÛ. Prosím Vás, promluvte si s ním!“

Otec se rozãílí na syna: „Zase jsi dostal
pûtku z dûjepisu!“
Syn se brání: „Táto, ale to zavinil Alexandr Velik˘!“
Tu vykoukne maminka z kuchynû: „Tak si
najdi jiného kamaráda!“
Pepíãek ve ‰kole zlobil a paní uãitelka mu
napsala poznámku: „Vá‰ syn dnes ve ‰kole
moc zlobil.“
Tatínek jí odpovûdûl: „Vá‰ Ïák nesnûdl
k veãefii maso.“
Pfiijde Pepíãek ze ‰koly a maminka se ho
ptá: „Co jste dûlali ve ‰kole?“
Pepíãek odpovûdûl: „V˘buch se semtexem.“
„A co budete dûlat zítra ve ‰kole?“ ptá se
maminka.
Pepíãek odpovûdûl: „V jaké ‰kole?“
Pfied písemkou: „Doufám, Ïe nikoho neuvidím opisovat.“
Z prostfiední fiady se ozve: „Taky doufáme.“
Telefonát do ‰koly:
„Dobr˘ den, pane uãiteli. Omluvte, prosím, dnes Honzu z vyuãování. NemÛÏe pfiijít do ‰koly, velmi prochladl.“
„V pofiádku. A kdo volá?“
„MÛj otec.“
Pfiijde paní uãitelka do tfiídy a povídá:
,,Tak dûti, kaÏdé pondûlí vám poloÏím otázku a kdo ji uhodne, nemusí cel˘ t˘den chodit do ‰koly.“
V pondûlí zadá paní uãitelka otázku: ,,Tak
dûti, kdo ví kolik kg písku je na Sahafie?“ Ve
tfiídû je ticho — nikdo neví.
Dal‰í pondûlí pfiijde paní uãitelka do tfiídy, sedne si za katedru a zajeãí: ,,Kdo sem
dal tu chcíplou my‰???
Ládíãek se pfiihlásí a povídá: ,,Já, tak nashledanou za t˘den!“
Mlad˘ adept právnické fakulty dostane
u zkou‰ek otázku: „Co je to podvod?“
Podvod je, jestliÏe mne teì necháte propadnout.“
„Jak to?“, ptá se profesor.
„ProtoÏe paragraf 265 trestního zákoníku
zní: Kdo zneuÏije nevûdomosti nûãí, aby jej
po‰kodil, dopustí se podvodu…“
Uãitelka napsala Ïákovi do Ïákovské kníÏky: „Smrdí, um˘vat!“
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Otec odepsal: „Uãit, neãuchat!“
Uãitel hudby varuje Ïáka:
„Jestli mne bude‰ dále takhle zlobit, tak
namluvím tvé matce, Ïe má‰ velk˘ talent.“

Perliãky ze ‰kolních úloh:
Zástupcem ÏahavcÛ je nefiád hnûd˘.
(Správnû nezmar)
Nejznámûj‰ím Ïivoãichem na‰ich polí
a luk je klokan.
Koãka se líhne z vajec.

Ve starovûkém ¤ímû byli patricijové
a plájbojové.
Rozdûlení obyvatelstva ve starovûku: panovník, fiemeslníci, rolníci a poskoci.
DÛleÏit˘m pfiedstavitelem národního obrození byl Jan Apo‰tol Purkynû.
Potravu ãlovûku pfiijímá sluchem.
Pramen:
http://www.zasmejse.cz
http://www.boretice.cz/newspaper/1999/1/
Kulihrach.doc

Inzerce
Pronajmu garáÏ na Bafiinách. Tel. 776 120 170

Prodej zaãíná
20. 12. 2006 v 9.00 hodin
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Pojištění osob, majetku, podnikání,
odpovědnosti za škodu, motorových vozidel
• GENERALI Pojišťovna, a. s.
Spoření se státním příspěvkem s možností
čerpání úvěru či hypotéky na bydlení
• WÜSTENROT — stavební spořitelna, a. s.
Antonín Kramoliš, Hraničky 650,
742 66 Štramberk
Tel. 731 963 907, 556 852 325

Zveme Vás do nově otevřeného Fotoateliéru
v Kulturním domě v Kopřivnici.
Služby: — fotky všeho druhu (na průkazky, občanky, řidičáky)
— focení dětí, rodin, svateb atd.
— sběrna fotoprací
Provozní doba: PO—PA
8.00—12.00
13.00—17.00 hod.
SO
— svatby dle objednávky
Telefon: 604 837 917, 777 059 029

V˘roba nábytku
‚ kuchyÀské linky na míru vãetnû
zamûfiení a montáÏe ceny od 7 000 Kã
za metr vãetnû pracovní desky a dfiezu
‚ dûtské a ob˘vací pokoje
‚ loÏnice a vestavûné skfiínû
‚ pokládání plovoucích podlah vãetnû
materiálu
Zdenûk HrivÀák, Zauliãí 139, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 808 822, mobil 608 942 334

VODA – TOPENÍ – PLYN

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

tel. 556 852 550 mob. 775 305 382

Ka‰párek Jaroslav
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