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…z jednání rady
Pfiehoupli jsme se pfiímo z babího léta do
du‰iãkového poãasí. I sníh nás postra‰il, zaãali jsme s pfiitápûním a teì uÏ jedeme naplno.
Depresivní ãas. „Tepl˘ fiíjen — studen˘ listopad“ anebo: „KdyÏ krtek v listopadu ryje, budou na Vánoce létat komáfii“. No doufejme, Ïe
si o Vánocích od komárÛ odpoãineme, letos
jich bylo aÏ, aÏ.
Rada mûsta se v mûsíci fiíjnu se‰la dvakrát.
16. schÛze byla 2. fiíjna a na programu bylo
v hlavních zprávách seznámení se zpracováním kroniky v roce 2006, kterou radû pfiedloÏil zpracovatel, kronikáfi pan Josef Marek. Je
zpracovávána pfiehlednû se zálohováním textÛ, fotografií i jin˘ch dokumentÛ na diskety
a existuje i její ti‰tûná podoba. Práce je s tím
dost a dost. Rada vzala na vûdomí toto seznámení s kronikou, podûkovala panu Markovi za
jeho zásluÏnou práci a schválila formu, zpÛsob a vûcn˘ obsah kroniky mûsta ·tramberka
za rok 2006. Jako dal‰í bod programu byla
zpráva o ãinnosti komise Sboru pro obãanské
záleÏitosti, s níÏ radní seznámila její pfiedsedkynû Mgr. ZdeÀka Svobodová. Mimo jiné sdûlila radû, Ïe práce v‰ech ãlenek komise je velmi zásluÏná a obûtavá. Také tuto zprávu vzala
rada na vûdomí. Se zprávou Sport ve mûstû
a vyuÏití volného ãasu mládeÏe a dûtí vystoupila v radû vedoucí oddûlení kultury, sportu,
vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu paní
Anna Ra‰ková. Radní se mohli seznámit s pfiehledem a ãinností jednotliv˘ch sportovních,
spoleãensk˘ch spolkÛ, organizací pÛsobících
na poli sportu a volného ãasu ve vztahu k dûtem a mládeÏi, o vzájemné spolupráci a propojení s mûstem. Rada vzala na vûdomí pfiedloÏenou zprávu. Poslední hlavní zprávou byla
ta, zab˘vající se ãinností komise ‰kolské, mládeÏe a sportu, kterou zpracoval a radû pfiedloÏil její pfiedseda ing. Oldfiich ·krabal. Pfiedmû-

tem diskuze byla i skuteãnost, jaká je vytíÏenost v‰ech prostorÛ tûlocviãny a ceník za
vstup. Nakonec bylo domluveno, Ïe za mûsíc
fiíjen bude zpracována anal˘za vyuÏití a náv‰tûvnosti a od toho se odvinou dal‰í kroky.
V rámci kontroly úkolÛ byly uloÏeny dal‰í
úkoly starostce mûsta ·tramberka provûfiit
zpÛsob udûlení souhlasu s dovolenou paní fieditelce pfiíspûvkové organizace Z· a M·
·tramberk, vyzvat nájemce hradu firmu Technoprojekt, a. s. Ostrava k podání zprávy o plnûní povinností vypl˘vajících z nájemní
smlouvy a Mgr. Radce Krysové vyzvat majitele
pozemkÛ v areálu retenãní nádrÏe, která je
v majetku Kotouãe, spol. s r. o., aby zajistil
úklid odpadkÛ vznikl˘ch zejména ãinností
âeského rybáfiského svazu v této lokalitû. V organizaãních záleÏitostech byl schválen zámûr
pronajmout kotelny v majetku mûsta, byla
schválena tfiíãlenná v˘bûrová komise pro zpracování a v˘bûr zakázky na Prodej bytov˘ch domÛ ve ·tramberku — Bafiinách a byla schválena v˘jimka v poãtu ÏákÛ 3. roãníku pro ‰kolní rok 2007/2008 na spojené vyuãování v nûkter˘ch pfiedmûtech dle Ïádosti fieditelky
Mgr. Bronislavy Hyklové. Rada vzala na vûdomí rozhodnutí fieditelky Z· a M· ·tramberk
Mgr. Bronislavy Hyklové o stanovení úplaty
v Matefisk˘ch ‰kolách za pfied‰kolní vzdûlávání
na období od 1. 9. 2007 do 31. 8. 2008 v souladu se zákonem 561/2004 Sb. a vyhlá‰kou
14/2005 o pfied‰kolním vzdûlávání.
Na své 17. schÛzi se rada mûsta se‰la dne
23. 10. 2007. Hlavní blok zpráv pfiednesl vedoucí Technické správy mûsta ·tramberka pan
Josef Va‰ek. Byla to zpráva o stavu domÛ v majetku mûsta. PfiestoÏe byly provedeny opravy
a úpravy na budovách, nelze fiíci, Ïe bychom
mûli na‰e budovy ve stoprocentním stavu. Je
toho dost, co by mûsto mûlo nechat opravit,
aby se odstranily v‰echny závady. Pan Va‰ek
seznámil radní i s pfiehledem, jaké opravy a investice vût‰ího rozsahu se budou provádût.

Dal‰í zpráva se t˘kala pfiípravy oddûlení TS na
zimní údrÏbu mûsta. Je tfieba je‰tû nakoupit
nûjaké posypové hmoty a zima mÛÏe zaãít. Ale
radûji aÈ zÛstane tam, kde je. Vzhledem k ne
zrovna nejnovûj‰í technice a poãtu pracovníkÛ
TS bychom radûji pfiivítali suchou, mírnou zimu s pfiíjemn˘m sluneãn˘m poãasím, s ukáznûn˘mi obãany a turisty. Obãany lze rozdûlit
na tfii kategorie — spokojené, ktefií si vût‰inou
nestûÏují, nereptají, a jsou pfiístupni domluvû,
nespokojené — ti zase nadávají a zlobí se permanentnû na v‰echno, ale i oni jsou pfiístupní
dohodû, a pak na ty neukáznûné, ktefií nedbají
na Ïádné vyhlá‰ky, zákony a neberou vÛbec
ohled na nikoho a kvÛli té tfietí kategorii pak
vznikají velké problémy, pfiedev‰ím pro pracovníky TS — v dobû svozÛ odpadu a pfii zimní údrÏbû. Postaví si auta tam, kde vyloÏenû
pfiekáÏejí a nedovolí prÛjezd sbûrn˘m vozÛm,
nebo technice na odhrnování snûhu. KaÏdoroãnû to fie‰íme, vyz˘váme, Ïádáme, prosíme,
ale letos budeme, pokud bude zji‰tûno poru‰ování, opravdu nekompromisnû trestat. Rada
vzala na vûdomí obû pfiedloÏené zprávy. Mimo
tyto hlavní zprávy je‰tû pan Va‰ek seznámil
radní i s ostatními ãinnostmi TS v oblasti lesního hospodáfiství, údrÏby zelenû, silniãního
hospodáfiství, kanalizace, údrÏbou areálu fotbalového hfii‰tû, vefiejné osvûtlení (nedávno
byly dokonãeny úseky osvûtlení na Libotínû
a instalován sloup vefiejného osvûtlení na Bafiinách) a dal‰í. Mají toho na údrÏbu a starosti
docela hodnû. Dal‰í zpráva pfiedloÏená radû se
zaobírala stavem bytÛ v majetku mûsta. Tento
pfiehled zpracovala pracovnice úseku bytového
hospodáfiství paní Karla Procházková a také
stav nûkter˘ch bytov˘ch domÛ není úplnû nejlep‰í. To jsou problémy, které jsou známé,
dlouhodobû nefie‰ené a kdy na nû pfiijde fiada,
to je‰tû nevíme. Víme jen, Ïe uÏ pfii‰el ãas hledat
finanãní zdroje na ty opravdu nejnutnûj‰í opravy
a investice. Také tuto zprávu vzala rada na vûdomí.
Pfii projednávání zpráv rada uloÏila úkoly
starostce mûsta Vûfie Michnové zpracovat návrh ve spolupráci s komisí ‰kolskou, mládeÏe
a sportu na moÏné provozování areálu fotbalov˘ch hfii‰È na Bafiinách oddílem fotbalu TJ
Kotouã ·tramberk, místostarostovi ing. Pavlu
Podolskému zajistit zpracování pfiehledu nutn˘ch oprav a investic k jednotliv˘m domÛm
v majetku mûsta jako podklad pro tvorbu rozpoãtu mûsta na rok 2008, dále projednat s panem Vladimírem Novobilsk˘m smûnu pozemkÛ umoÏÀujících bezproblémov˘ pfiístup pro

vefiejnost k areálu kostela sv. Katefiiny, vedoucímu finanãního oddûlení ing. Josefu Babulíkovi aktualizovat Zásady pro stanovení v˘‰e
nájemného z nebytov˘ch prostorÛ z roku
2000 a investorovi mûsta Janu Kozlovskému
ve spolupráci s pfiedsedou komise dopravní
specifikovat podmínky vlastníka ve vyjádfiení
pro povolení o zvlá‰tním uÏívání komunikace.
Rada mûsta vzala na vûdomí kontrolu úkolÛ
ke dni 23. 10. 2007. V majetkoprávních záleÏitostech rada schválila zvefiejnûní zámûru prodeje a koupû pozemkÛ, neschválila zvefiejnûní zámûru prodeje a pronájmu pozemkÛ a doporuãila zastupitelstvu mûsta k projednání prodej
a koupi pozemkÛ. Dále rada neschválila zvefiejnûní zámûru prodeje pozemkÛ a pronájmu pozemku.
V ostatních organizaãních záleÏitostech rada zru‰ila jeden bod usnesení ze zastupitelstva
ã. 12 ve vûci smlouvy o provozování koupali‰tû a schválila smlouvu o nájmu nemovit˘ch
a movit˘ch vûcí v úplném znûní v‰ech dodatkÛ na provozování koupali‰tû a smlouvu na
úhradu poloviny ceny za servisní sluÏbu provádûnou GHC Invest, s. r. o. po dobu trvající
záruky (48 mûsícÛ) na koupali‰tû Libotín s panem Robertem ·varcem. Byla schválena zmûna úãelového urãení investiãní dotace z rozpoãtu MSK pro jednotku sboru dobrovoln˘ch
hasiãÛ JPO II ·tramberk, dodatek k této
smlouvû a pfiijetí úãelové neinvestiãní dotace
a smlouvu na tuto dotaci ve v˘‰i 16 500 Kã
a povûfiila starostku Vûru Michnovou podpisem v˘‰e jmenovan˘ch dokumentÛ. Byl
schválen ceník za poskytování úkonÛ peãovatelské sluÏby v souladu s vyhl. 505/2006 Sb.,
zv˘‰ení pfiíspûvku pro DÛm dûtí a mládeÏe ve
·tramberku o 30 tis. Kã. Toto zv˘‰ení schválila jiÏ minulá rada v roce 2006, ale nebyla promítnuta do návrhu rozpoãtu pro rok 2007,
proto muselo dojít k následné úpravû v˘‰e
pfiíspûvku aÏ v leto‰ním roce na základû upozornûní fieditelky DDM Kopfiivnice. Byla
schválena smlouva o provedení reklamy ve v˘‰i 50 tis. Kã se spoleãností Kotouã, s. r. o. V˘tûÏek z této reklamy bude zohlednûn pfii opravû M· na Bafiinách (v˘mûna dosluhujících
bojlerÛ a dal‰í drobnûj‰í úpravy) a smlouva
o poskytnutí finanãních prostfiedkÛ ve v˘‰i
100 tis. Kã na dofinancování projektu kanalizace na Kozinû opût se spoleãností Kotouã,
s. r. o. Ze strany vedení Kotouãe, pana fieditele
a jednatele ing. Davida Va‰íãka, je to velmi
vstfiícn˘ krok právû k obyvatelÛm Koziny, ktefií nejvíce strádají provozem Kotouãe. Mûsto
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bylo úspû‰né ve dvou pfiípadech s Ïádostmi
o poskytnutí financí na zpracování projektové
dokumentace u KÚ MSK, a tak jsme dostali
pfiíslib na 240 tis. Kã na projekt na kanalizaci
Koziny a 175 tis. na projekt z oblasti cestovního ruchu na vybudování nového informaãního
centra. Díky pfiíspûvku Kotouãe mÛÏeme
sdruÏit prostfiedky na projekt na kanalizaci
Koziny, coÏ nám v souãtu pfiedstavuje 340 tis.
a projekt by mûl stát asi 360 tis., to znaãí doplnûní z mûstského rozpoãtu o ãástku cca 20
tis. Jak praví staré pfiísloví: „·tûstí pfieje pfiipraven˘m“, tak mi v tuto chvíli budeme pfiipraveni na moÏnost získání dotací z EU právû
na vybudování kanalizace v tomto úseku mûsta. Ráda bych podûkovala vedení Kotouãe,
spol. s r. o. také za to, Ïe se budují protihlukové zábrany podél trati vleãky, coÏ urãitû obãané Koziny kvitují s oãekávan˘m povdûkem.
Byly schváleny smlouvy na poskytnutí peãovatelské sluÏby s dal‰ími tfiemi zájemci
z fiad obãanÛ z Bafiin. Rada povûfiila starostku
mûsta podpisy v‰ech citovan˘ch smluv. Byla
schválena v koneãné verzi V˘zva k podání nabídky na zakázku Prodeje bytov˘ch domÛ ve
·tramberku — Bafiinách.
Rada doporuãila zastupitelstvu mûsta pfiijetí
dotace z rozpoãtu MSK z programu na podporu projektové dokumentace na projekt Turistického informaãního centra ·tramberk — mikroregionu Povodí Sedlnice s vazbou na La‰skou
Bránu, Vala‰sko-Beskydy a Vala‰ské království
a schválení smlouvy o poskytnutí této dotace.
Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení zámûr vytvofiení pû‰í zóny na Námûstí. Nebyly
schváleny smlouvy o budoucí smlouvû s Ïadateli o zfiízení vûcného bfiemene na stavbu zafiízení vefiejné technické infrastruktury — vodovodní pfiípojky. Je tfieba hledat jiné fie‰ení, aby
nebyl po‰kozen nov˘ povrch silnice, jejíÏ oprava v loÀském roce stála nûkolik miliónÛ korun.
Rada vzala na vûdomí vznik SdruÏení místních
samospráv âR, o. s. ve vztahu k boji mal˘ch obcí proti daÀové diskriminaci a informaci o mezinárodním setkání proti nukleárnímu zbrojení se starosty Brd ve mûstû Bfieznici.
V‰echno se v na‰í spoleãnosti aÈ pfiímo nebo nepfiímo odvíjí v závislosti na financích. Za
v‰ím hledej peníze. My, jako malé mûsto s obrovsk˘m historick˘m dûdictvím, máme hrdost
tûch mal˘ch a chud˘ch, jejich pohostinnost
a otevfienou náruã, ale obãas potfiebujeme
i nûjakou tu korunu, aby se dalo Ïít ne v pfiepychu, ale tak nûjak docela normálnû. „Za pe-

níze si mÛÏe‰ koupit dÛm, ale ne domov, postel, ale ne spánek, hodiny, ale ne ãas, knihu,
ale ne vzdûlání, pozici, ale ne respekt, léky,
ale ne zdraví, krev, ale ne Ïivot, sex, ale ne lásku…“. Hezk˘ podzim vám v‰em pfieje
Vûra Michnová

Informace pro obãany
Informace oddûlení technické
správy mûsta
Pfied nastávajícím zimním obdobím chci
znovu informovat obãany o Nafiízení mûsta ·tramberka ã. 1/2005.
Josef Va‰ek, vedoucí odd.TS
Nafiízení mûsta ·tramberka ã. 1/2005,
o rozsahu, zpÛsobu a lhÛtách odstraÀování
(zmírÀování) závad ve schÛdnosti na místních
komunikacích a prÛjezdních úsecích silnic
a úsecích místních komunikací, na kter˘ch se
nezaji‰Èuje sjízdnost a schÛdnost odstraÀováním snûhu a náledí — Nafiízení o zimní údrÏbû.
Rada mûsta ·tramberka se usnesla dne 15.
listopadu 2005 na své 49. schÛzi vydat dle § 11
odstavce 1) a § 102 odstavce 2) písm. d) zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zfiízení)
v platném znûní a v souladu s § 27 odstavcem
7) zákona ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znûní toto nafiízení obce.
âlánek 1
Vymezení pojmÛ.
1. Obecnû závazn˘mi právními pfiedpisy se
rozumí:
a1) zákon ã. 128/2000 Sb., o obcích (obecní
zfiízení), v platném znûní.
a2) zákon ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích, v platném znûní
a3) vyhlá‰ka Ministerstva dopravy a spojÛ
ã. 104/1997 Sb., kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích, v platném znûní.
2. Zimní údrÏbou pozemních komunikací
se rozumí zmírÀování závad, které vznikly povûtrnostními vlivy a podmínkami za zimních
situací na místních komunikacích a prÛjezdních úsecích silnic 1/.
3. Pozemními komunikacemi v podmínkách mûsta ·tramberka se rozumí silnice,
místní komunikace a úãelové komunikace.
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Silnice je vefiejnû pfiístupná pozemní komunikace urãená k uÏití silniãními a jin˘mi
vozidly a chodci.
Místní komunikace je vefiejnû pfiístupná
pozemní komunikace, která slouÏí pfieváÏnû
místní dopravû na území mûsta.
Úãelová komunikace je pozemní komunikace, která slouÏí ke spojení jednotliv˘ch nemovitostí pro potfieby vlastníkÛ tûchto nemovitostí nebo ke spojení tûchto nemovitostí
s ostatními pozemními komunikacemi.
4. Období zimní údrÏby zaãíná, dle zákona
13/1997 Sb.,o pozemních komunikacích
v platném znûní, kalendáfinû 1. listopadu
a konãí 31. bfiezna následujícího roku. Toto
období bude pfiesnû definováno v Plánu zimní
údrÏby pro dané zimní období. Pokud vznikne
zimní povûtrnostní situace mimo toto definované období, zmírÀují se závady ve sjízdnosti
(schÛdnosti) komunikace bez zbyteãn˘ch odkladÛ pfiimûfienû k vzniklé situaci.
5. Sjízdnost místních komunikací je takov˘ stav komunikací, kter˘ umoÏÀuje jízdu silniãních a jin˘ch vozidel pfiizpÛsobenou dopravnû technickému a stavebnímu stavu komunikace, povûtrnostním podmínkám a jejich
dÛsledkÛm 2/.
6. Závady ve sjízdnosti pozemních komunikací jsou takové zmûny ve sjízdnosti, které
nemÛÏe fiidiã pfiedvídat ani pfii jízdû pfiizpÛsobené dopravnû technickému a stavebnímu stavu komunikace, povûtrnostním podmínkám
a jejich dÛsledkÛm. Závadami ve sjízdnosti
nejsou úseky nebo ãásti a souãásti pozemních
komunikací, na nichÏ se podle této vyhlá‰ky
údrÏba neprovádí buì vÛbec nebo jen ãásteãnû 3/.
7. SchÛdnost místních komunikací a prÛjezdního úseku silnic je takov˘ stav tûchto
komunikací, kter˘ umoÏÀuje bezpeãn˘ pohyb
chodcÛ, kter˘m je pohyb pfiizpÛsoben˘ stavebnímu stavu a dopravnû technickému stavu komunikací, povûtrnostním situacím a jejich
dÛsledkÛm 4/.
8. Závadou ve schÛdnosti se rozumí taková zmûna ve schÛdnosti komunikace, kterou
nemÛÏe chodec pfiedvídat ani pfii pohybu pfiizpÛsobeném stavebnímu stavu a dopravnû
technickému stavu komunikace, povûtrnostním podmínkám a jejich dÛsledkÛm.
9. Vlastník nemovitosti, která v zastavûném území mûsta hraniãí se silnicí nebo míst-

ní komunikací, je fyzická nebo právnická osoba, která odpovídá za ‰kody uÏivatelÛm komunikací, jejichÏ pfiíãinou byla závada ve schÛdnosti na pfiilehlém chodníku, která vznikla
zneãi‰tûním náledím nebo snûhem.
âlánek 2
Rozdûlení místních komunikací
a harmonogram jejich sjízdnosti
v zimním období
Komunikace I. pofiadí — zmírnûní závad
ve sjízdnosti bude provedeno do 2 hodin po
ukonãení snûÏení.
prÛtah ·tramberkem, ulice NádraÏní, Zauliãí, Dolní Ba‰ta, Námûstí
Libotín — od kfiiÏovatky silnice na Rybí po
toãnu koupali‰tû a prÛtah na Îenklavu
Bafiiny — toãna autobusu a hlavní prÛtah
sídli‰tûm
prÛtah na Lichnov pfies DráÏné
Komunikace II. pofiadí — zmírnûní závad
ve sjízdnosti bude provedeno do 4 hodin po
ukonãení snûÏení.
DráÏné — okruh pfies DráÏné, Bafiiny —
sídli‰tû, Kozina — okruh pfies Kozinu
Hraniãky prÛtah Hraniãek k ulici NádraÏní,
Dolní ulice — komunikace k M· Bafiiny
Komunikace III. pofiadí — zmírnûní závad
ve sjízdnosti bude provedeno do 12 hodin po
ukonãení snûÏení.
Kozina — ostatní komunikace, DráÏné —
ostatní komunikace, ulice Pod Palárnou
ulice NádraÏní pfied domy 803—808 a ke
garáÏím, Horeãka, polní cesta a hfii‰tû kopané,
Libotín — ostatní komunikace, Hornychovice, ulice Závi‰ická — Paseky, Kopec — prÛtah po ulici JaroÀkova, ulice K oãnímu, ·ÀÛrková, ulice Závi‰ická ke statku, ulice Novojiãínská od ã. p. 611
d) Ostatní místní komunikace se neudrÏují.
âlánek 3
Závûreãná ustanovení
Toto nafiízení nab˘vá úãinnosti dne 2. 12.
2005.
1/ § 41, odst. 1 vyhlá‰ky ã. 104/1997 Sb.,
kterou se provádí zákon o pozemních komunikacích v platném znûní
2/ § 26, odst. 1 zákona ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znûní
3/ § 26, odst. 6 zákona ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znûní
4/ § 26, odst. 2 zákona ã. 13/1997 Sb., o pozemních komunikacích v platném znûní
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Mûstská knihovna informuje
Oznamujeme v‰em ãtenáfiÛm, Ïe v pondûlí
12. 11. 2007 bude Mûstská knihovna ve
·tramberku uzavfiena (‰kolení — Ostrava).
PÛjãovat se bude aÏ v úter˘ 13. 11. 2007 od
12.30 hodin do 17.00 hodin.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

KniÏní novinky v na‰í mûstské
knihovnû
S blíÏícími vánoãními svátky je aktuální
kniha „Nejlep‰í recepty sladké hrníãkové kuchynû“ od Svatavy Poncové a Vladimíra Horeckého s krásn˘mi barevn˘mi ilustracemi.
Pro milovníky cestopisné literatury jsme zakoupili knihu Jana Pospí‰ila „Africké putování“, knihu „Australsk˘ rok jako klokaní skok“
od Jana Rychetského a o Indii knihu Lubo‰e Y.
Koláãka „Indií za Dalajlamou“. Nezapomnûli
jsme ani na dûti, pro které máme pfiipravenu
knihu Jaroslava Neãase s ilustracemi Vojtûcha
Kuba‰ty „O Jankovi a dal‰í vala‰ské pohádky“.
BlíÏí se dlouhé zimní veãery, pfiijìte si
k nám vypÛjãit hezkou knihu!
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

MoÏnost získání státní dotace na
obnovu kulturních památek pro
rok 2008
Investor mûsta ·tramberka informuje tímto vlastníky kulturních památek, které se nacházejí na území Mûstské památkové rezervace ·tramberk o moÏnosti poÏádat o finanãní
pfiíspûvek z Programu regenerace mûstsk˘ch
památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón pro rok 2008. Tento pfiíspûvek je urãen v˘hradnû na podporu akcí nemovit˘ch
kulturních památek (napfi. obnova stfiechy, fasády, v˘plní otvorÛ, umûlecko fiemesln˘ch
prvkÛ), nelze pouÏít na modernizaci staveb.
Nevhodné akce, které nemají charakter památkové obnovy a jsou modernizací, nebudou
v Ïádném pfiípadû akceptovány. Finanãní prostfiedky z programu regenerace mûstsk˘ch památkov˘ch rezervací a mûstsk˘ch památkov˘ch zón pro rok 2008 nejsou zejména urãeny: na v˘mûny oken a dvefií, pokud se nenacházejí v havarijním stavu, kter˘ vyluãuje jejich opravu (v pfiípadû jejich nutné v˘mûny
budou akceptovány pouze tvarové a materiálové repliky), na modernizaci bytového fondu
a zfiizování nov˘ch bytov˘ch jednotek, na
technické zafiízení budov, projektovou doku-

mentaci a na kopie sochafisk˘ch dûl. Dotace je
pfiedev‰ím urãena na zv˘‰ené náklady spojené
se zachováním a obnovou autentick˘ch prvkÛ
a konstrukcí kulturní památky.
Pro podání Ïádosti o dotaci z v˘‰e uvedeného programu musí Ïadatel splnit následující
poÏadavky:
— objekt je zapsán v Ústfiedním seznamu kulturních památek âeské republiky a je na
území mûstské památkové rezervace, v˘jimeãnû je vnû, ale poblíÏ hranice mûstské
památkové rezervace, nebo se jedná o v˘znamné památky (dominanty) zahrnuté
v programu regenerace
— obnova musí probíhat podle zákona ã.
20/1987 Sb., o státní památkové péãi,
v platném znûní
— obnova (její etapa) musí b˘t dostateãnû
pfiipravena tak, aby mohla b˘t provedena
v roce 2008
— pfiipravenost akce (uveìte datum a ã. j. vydání závazného stanoviska obecního úfiadu
s roz‰ífienou pÛsobností, popfi. Krajského
úfiadu k obnovû kulturní památky, datum
a ã. j. vydání aktu územnû pfiíslu‰ného stavebního úfiadu (stavební povolení, sdûlení
k ohlá‰ení stavebních prací, popfi. Nafiízení
o udrÏovacích nebo zabezpeãovacích pracích. Akce obnovy vût‰ího rozsahu (s celkov˘mi roãními náklady nad 1 milion Kã)
je potfieba doloÏit rozpoãtem (odhadem
nákladÛ projektanta anebo stavební firmy), jinak nebude akce zapoãtena.
— fotodokumentace
Tiskopis Ïádosti „Akce obnovy pfiipravované
pro rok 2008“ si Ïadatelé mohou vyzvednout
v kanceláfii investora mûsta ·tramberka, nebo
v podatelnû Mûstského úfiadu ·tramberk —
budova ã.p. 310 Námûstí ve ·tramberku. Je také umístûn na internetov˘ch stránkách mûsta
·tramberka — www.stramberk.cz.
Vyplnûné tiskopisy Ïádosti, vãetnû pfiíloh,
mohou Ïadatelé odevzdat v podatelnû Mûstského úfiadu ·tramberk nejpozdûji do 13. 11.
2007, do stejného termínu zaslat na adresu
Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk., nebo e-mailem na adresu: podatelna@
stramberk.cz
Jan Kozlovsk˘, investor mûsta

Ztráty a nálezy
V polovinû fiíjna 2007 byly ve ·tramberku
v parku u základní ‰koly nalezeny stfiíbrné dioptrické br˘le. Dotaz na v˘‰e uveden˘ nález je
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moÏno uãinit osobnû nebo telefonicky na sekretariátu Základní ‰koly ·tramberk u paní
Svobodové, tel. 556 812 057.
Katefiina Sochová

Co — nabízí vám zvládnutí základních
technik a sami si vyrobit dárky nebo ozdoby.
Tû‰í se na vás instruktorka paní Huãíková.
Regina ·mahlíková

Obãanské prÛkazy

100 podob dobrodruÏství

Obãanské prÛkazy (rÛÏové barvy), které
mají uvedené datum vydání do 31. 12. 1998
platí POUZE do konce r. 2007. Nemusí je mûnit obãané narození pfied 1. 1. 1936.
Eli‰ka Hyklová

I pfies nepfiízeÀ poãasí, které nám v sobotu
9. záfií 2007 zrovna nepfiálo a se skautsk˘m
heslem: „Buì pfiipraven!“, jsme v sobotu ráno
vyrazili na Trúbu pfiipravit akci 100 podob dobrodruÏství. Bûhem dne bylo pro malé i velké
náv‰tûvníky pfiipraveno mnoho aktivit z ãinnosti na‰eho oddílu.

Pozvánka na vefiejné setkání
s obãany
Starostka mûsta ·tramberka zve srdeãnû
obãany na vefiejná setkání, která probûhnou
v mûsíci listopadu ve dnech:
11. 2007 v budovû Základní umûlecké ‰koly na Bafiinách
11. 2007 v Domû dûtí a mládeÏe na NádraÏní ulici
11. 2007 v zasedací místnosti Kulturního
domu na Námûstí
11. 2007 v Restauraci na koupali‰ti na Libotínû
Zaãátek v‰ech setkání je 15.30 hod. a plánované ukonãení nejpozdûji do 18.00 hod.
Tûchto schÛzek se zúãastní starostka, místostarosta, tajemnice, zástupci oddûlení stavebního úfiadu, Ïivotního prostfiedí, mûstské
policie, úseku investora, technické správy,
úseku bytové správy, zástupce finanãního oddûlení, zvolení zastupitelé za tuto oblast a budou odpovídat na va‰e dotazy a diskutovat
o tom, co vás nejvíce suÏuje a trápí.
Projednávaná problematika se bude t˘kat
oblastí investiãní v˘stavby, údrÏby bytÛ, domÛ, Ïivotního prostfiedí, dodrÏování a poru‰ování obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek, pronájmÛ
a prodeje pozemkÛ, nebytov˘ch prostorÛ, pronájmu vefiejného prostranství, budování parkovi‰È, zámûrÛ mûsta, budování a opravy kanalizace, opravy komunikací aj.
Tû‰íme se na setkání s vámi.
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberka

Paliãkování
DDM ·tramberk Vám nabízí kurz PALIâKOVÁNÍ
Kdy — kaÏdou stfiedu v DDM ·tramberk od
14.30 do 17.30 hodin
Kolik — zápisné na rok je 330 Kã pro mládeÏ a 480 Kã pro dospûlé

Program na Trúbû
Malí náv‰tûvníci si
mohli vyzkou‰et lasování, v˘robu rÛzn˘ch
vûcí z buÏírek ãi perliãek nebo Ïonglování a
v˘robu míãkÛ. Rodiãe
se zase mohli nûco dozvûdût o skautingu ãi
pfiímo o na‰em oddíle.

Lasování
Ve skautské klubovnû, která byla po cel˘
den také otevfiená, si
náv‰tûvníci mohli prohlédnout fotky a videa
ze skautsk˘ch akcí,
kroniky ãi ãasopisy.
Akci nav‰tívilo asi
30 dûtí, které si domÛ
Na‰e klubovna
jistû odnesli hezké záÏitky.
Za spolupráci dûkujeme Technoprojektu,
a. s. Ostrava a mûstu ·tramberk.
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MoÏná jste si také
v‰imli zvlá‰tního pfiedmûtu, kter˘ visel na
Trúbû ve dnech 3. 9.—
5. 9. 2007. Byl to obfií
skautsk˘ ‰átek o rozmûrech 20 m × 9 m.
BohuÏel kvÛli ‰patnému poãasí nevydrÏel
déle a byli jsme nuceni
jej sundat. Ale mÛÏete
se podívat na fotky, které najdete na na‰ich internetov˘ch stránkách www.skauting.cz/rytiri

Oznámení

Skautská drakiáda 2007

Novû zrekonstruovaná Nauãná
stezka Radegast

Je tu podzim a ten se neobejde bez Drakiády — setkání spousty poveden˘ch drakÛ na
jednom vzdu‰ném prostoru... :-). Ta leto‰ní
probûhla za hojné úãasti skautÛ ze ·tramberku, Závi‰ic i Kopfiivnice na louce pod VáÀov˘m
kamenem v nedûli 7. 10. 2007.
Po úvodním nástupu porota vyhodnotila
draky (dokud byli v celistvém stavu) a pak se
zaãali pou‰tût draci, kter˘m se na oblohu moc
nechtûlo (vûtrná podpora byla slabá). Následnû se zahrálo pár her, odmûnili se nejlep‰í draci, tedy spí‰e jejich tvÛrci, zakfiiãely se pokfiiky
a hurá domÛ, do teplíãka:-)
Fotky z akce a mnoho dal‰ího najdete na
www.skauting.cz/rytiri

SkfiíÀka na parte umístûná vedle Pizzerie
Piccolo je volnû pfiístupná v‰em obãanÛm
a v‰ichni si podle potfieby mohou vkládat i vyjímat parte, a to kdykoliv.

Podûkování
Divadelní soubor Pod vûÏí dûkuje tímto
Technoprojektu a. s. Ostrava za sponzorování
renesanãní hostiny pro divadelní pfiedstavení
Zkrocení zlé Ïeny.
Josef Marek

Stezka byla otevfiena 18. fiíjna roku 2007.
Nauãná stezka Radegast, kterou mohou náv‰tûvníci procházet jiÏ od roku 1981, byla po
‰esti letech kompletnû zrekonstruovaná za
podpory stejnojmenného pivovaru. Dne‰ní
stezka vede po hfiebeni mezi Pustevnami aÏ na
vrchol Radho‰È ke kapli sv. Cyrila a Metodûje,
kde je poslední 9. zastavení. Správa CHKO
Beskydy ve spolupráci s âSOP Salamandr tak
pfiipravila pro turisty mal˘ dárek v podobû zcela nov˘ch peãlivû uveden˘ch textÛ na jin˘ch
graficky atraktivnûj‰ích tabulích, které vtáhnou do informací o stavbách na Pustevnách,
prvních turistech v Beskydech, historii turistiky a o lesích na hfiebeni, které odolávají siln˘m vûtrÛm. Ale samozfiejmû také o bohu Radegastovi, kter˘ je s touto krajinou neodmyslitelnû spjat a stezka vám prozradí jak si vlastnû boha Radegasta pfiedstavovali pfied 200 lety.
Neménû zajímavé jsou informace o jeskyních
na Radho‰ti a rezervaci Radho‰È, kde rostou
vzácné druhy. A pokud vás zajímá jak zde dfiíve Ïili pastevci ovcí, nebo proã zrovna Beskydy se jmenují Beskydy, pak vás jistû tato stezka potû‰í. Neãekejte v‰ak „uãebnicová“ fakta ãi
trochu nudné seznamy rostlinn˘ch a Ïivoãi‰n˘ch druhÛ — spí‰ jde o pfiíbûhy, které pomohou lépe poznat a tedy i více si zamilovat Beskydy. Vûfiíme, Ïe rekonstruovanou stezku si
s chutí projdou i pravidelní náv‰tûvníci této
trasy.
Nauãná stezka Radegast má dnes 9 zastavení, je dlouhá asi 4 km a vede ze sedla Pustevny na vrchol Radho‰È. Nav‰tívit ji mÛÏete celoroãnû — pû‰ky, na kole nebo v zimû na bûÏkách. Pfiev˘‰ení na trase není velké a náv‰tûva
vám zabere 1—1,5 hodiny. Na Pustevny se
mÛÏete dostat lanovkou z Trojanovic, autobu-
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sem nebo osobním autem pfies Prostfiední
Beãvu. O stezce mÛÏete ãíst také na www.valasskakrajina.cz a www.beskydy.cz.
K vytvofiení rekonstruované Nauãné stezky
Radegast pfiispûli Radegast, a. s., CHKO Beskydy, Lesy âeské republiky s. p. a internetov˘
portál Beskydy.cz. Stezku vytvofiil âSOP Salamandr.

V˘sadba beskydsk˘ch stromÛ
2007
Jedná se o v˘sadbu sazenic stromÛ, které
v minul˘ch letech zajistila Správa CHKO Beskydy sbûrem semen z pÛvodních beskydsk˘ch
dfievin v nejcennûj‰ích pralesovit˘ch porostech.
Z tûchto semen byly následnû v lesních
‰kolkách vypûstovány sazenice bez pouÏití
umûl˘ch hnojiv a pesticidÛ a zároveÀ byly navíc stínûny, ãímÏ se napodobovaly pfiirozené
podmínky pfii obnovû lesa. Takové sazenice
jsou pak vyuÏívány pfii podsadbách, kdy se
umisÈují pod stávající porost, kde pod ochranou star‰ího lesa mají mnohem vût‰í ‰anci
odolat v˘kyvÛm poãasí. Hlavním smyslem v˘sadeb pÛvodních dfievin (jedle, javory, buky
a v men‰í mífie i velmi vzácné tisy) je zv˘‰it jejich nedostateãné zastoupení v lesích. V˘hledov˘m cílem péãe o lesy v rezervacích je samovoln˘ v˘voj lesních ekosystémÛ bez pfiímého ovlivÀování ãlovûkem. Beskydské pralesovité rezervace jsou skuteãn˘mi klenoty na‰í
pfiírody a mnohdy jsou unikátní, a to nejen
v rámci âeské republiky. V leto‰ním roce se
podafiilo takto vypûstovan˘ch sazenic vysadit
v zájmov˘ch lokalitách CHKO Beskydy cca
50 000 kusÛ. S v˘sadbami se bude pokraãovat
i v následujících letech. Finanãnû se na projektu podílí MÎP, Severomoravská plynárenská, a. s. a Radegast.
Na v˘sadbách se spolupracuje s Lesy âR s. p.,
správci lesních rezervací v Beskydech a âesk˘m
svazem ochráncÛ pfiírody Salamandr.
Tomá‰ Myslikovjan

Ze ‰koly
Drakiáda
KaÏdé roãní období je sv˘m zpÛsobem jedineãné, zvlá‰tní, ale krásné. O tom se pfiesvûdãili rodiãe a dûti z Matefiské ‰koly na Bafiinách.

Ve stfiedu 10. fiíjna jsme spoleãnû vyrazili na
zdej‰í fotbalové hfii‰tû pou‰tût draky. Den byl
pln˘ sluníãka, tepl˘, ale chybûl nám potfiebn˘
vítr. Nûkomu drak vzlétl, nûkomu ne. Jaké ale
bylo pfiekvapení, kdyÏ se na obloze objevily
velké padáky a z nich zaãaly padat jako malé
padáãky sladkosti. Ty byly urãeny právû tûm
nejmen‰ím jako odmûna za snahu. Podûkování patfií rodinû paní Chemijové, která zprostfiedkovala a zajistila potfiebné náleÏitosti.
V prostorách areálu hfii‰tû rodiãe pak sv˘m dûtem pomohli vyrobit malého papírového dráãka. Malovalo se, lepilo, dûti vyuÏily dostupn˘
pfiírodní materiál jako listy, klocíky, trávu,
fantazie pracovala na plné obrátky.
Jistû mal˘ dráãek, kterého si kaÏd˘ odnesl
domÛ, bude je‰tû dlouho dûtem pfiipomínat
radostné chvíle proÏité se sv˘mi rodiãi a kamarády
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Bafiiny

Poslední… ale rozjeli jsme to!
Tak a je to tady, koneãnû jsme vyrazili. UÏ
jsem se nemohl doãkat. Jeli jsme na kurz
praktické v˘uky na Kletnou. UÏ jednou jsem
tam se tfiídou byl a bylo to super, takÏe jsem
nemûl obavy, Ïe tam bude nuda.
Na Kletné, v areálu DDM Kopfiivnice, nás
ãekaly jiÏ známé tváfie pracovníkÛ DDM, ktefií
se o nás mûli celé tfii dny starat. Ubytovali
jsme se a uÏ na nás ãekaly první hry tfiíbící na‰i pozornost a pohotovost, v˘drÏ a smysl pro
humor, také první pády, na‰tûstí bez jak˘chkoli následkÛ na tûle i na du‰i.
Po v˘borném obûdû (ostatnû jako vÏdy, mají v˘borného kuchafie), jsme se pfienesli do historie a seznámili se s Franti‰kem Vavrdou a jeho závodnickou kariérou. Vy ho neznáte? Na
zaãátku 20. století to byl ,,nejúspû‰nûj‰í“ závodník na kole. Vyzkou‰eli jsme si jeho poslední závod a poslední vítûzství. VÛbec to nebylo
lehké. Franti‰ek byl jiÏ notnû stár a nemohl tudíÏ ‰lapat. Potfieboval pomocníky, ktefií ho vezli od startu do cíle cestou necestou. Nebojte se,
mûl na hlavû pfiilbu. V‰ichni Franti‰kové se
sv˘mi t˘my se do cíle ve zdraví dostali a byli po
zásluze odmûnûni. A taky fiádnû unaveni, takÏe
chvíle odpoãinku byla na místû.
V dal‰í ãásti nádherného dne (poãasí nám
opravdu pfiálo), jsme potfiebovali nejen svaly,
ale pfiedev‰ím hlavu, neboÈ na fiadu pfii‰ly problémové logické úkoly, které jsme mûli vyfie‰it. Zne‰kodnit bombu, prolézt pavuãinou,
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projít bludi‰tûm, uvûdomit si, které vûci bychom si nechali na pustém ostrovû jako nejdÛleÏitûj‰í. Byli jsme opût úspû‰ní, mnohdy se
nám z hlav pfiímo koufiilo.
Ov‰em pfied námi byl je‰tû veãer. âekal nás
doslova ‰ok! Jídelna se pfiemûnila na restaurace tfií rÛzn˘ch kategorií — byly to vlastnû aliance tfií úrovní státÛ — vyspûlé, ménû vyspûlé, rozvojové. Podle toho byli hosté obslouÏeni. Vzru‰ení v sále bylo veliké, zvlá‰tû, kdyÏ se
úãastníci z ,,rozvojov˘ch“ zemí setkali s ,,bezdomovcem“ a k jídlu mûli ,,jen chleba a vodu“.
A co bylo dál? Vyvinula se z toho strategická
logická hra Global trek, ve které si v‰ichni vyzkou‰eli, jaké je to spolupracovat, pomáhat si,
obchodovat a vydûlávat. Sami zjistili, Ïe nejchud‰í mûli nejlep‰í invenci a nejvût‰í snahu,
tedy i zisk. âím to asi bylo? V‰ichni se nakonec
velmi dobfie bavili a hlavnû mûli o ãem pfiem˘‰let. Veãer pak v klidu konãil. Kdo chtûl,
mohl si vyrobit mandalu z barevné r˘Ïe. Byly
opravdu úÏasné.
Druh˘ den nás probudil zataÏenou oblohou. Dopoledne jsme vûnovali reflexi ãinností
minulého dne. Hlavní ãást programu pfii‰la
odpoledne. Pfiedstavil se nám fieditel televizní
spoleãnosti TV BUâEK se sv˘mi spolupracovníky a zadal nám úkol vyrobit promo snímek
k budoucímu seriálu, kter˘ by televizní spoleãnost pak vysílala. Byl to docela ofií‰ek, protoÏe jsme museli vymyslet námût, scénáfi, najmout herce, kameramana, najít dûji‰tû a v‰e
natoãit. Po veãefii se konala pfiehlídka pfiihlá‰en˘ch pofiadÛ. Byly úÏasné. I vy budete moci
tyto snímky vidût, aÏ pfiijde ãas. Veãer jsme zakonãili bájeãnou diskotékou, kde jsme se parádnû rozjeli.
A pfii‰lo poslední ráno na‰eho pobytu. Tedy
byli jsme probuzeni jemnou hudbou, kterou
nám Rezi pustil, protoÏe v‰ichni spali jako ‰ípkové RÛÏenky. Po rozcviãce a snídani jsme uÏ
byli zase jako rybiãky.
Víte, jak se hraje ,,âlovûãe, nezlob se“ s Ïiv˘mi figurkami? My jsme si to vyzkou‰eli dokonce dvakrát a dost jsme si uÏili. Taky jsme si
dali pûknû do tûla. To víte, kdyÏ se nûkomu podafiilo hodit 6 a hned 5, bûÏel 11 koleãek, tak
to stálo za to.
Ale v‰echno jednou konãí. I ná‰ kurz se
ch˘lil k neodvratnému konci. Popovídali jsme
si o sv˘ch dojmech a pocitech a se smutkem
v oãích i na du‰i jsme uklidili a rozlouãili se.
Já jsem si uvûdomil, Ïe to byl poslední spoleãn˘ v˘let, poslední spoleãn˘ rok v na‰í ‰kole

s na‰imi kamarády a nebylo mi moc do zpûvu.
Ale kurz byl super, moc za nûj dûkujeme a budeme dlouho vzpomínat.
DÍKY! DÍKY! DÍKY! DÍKY! DÍKY! DÍKY!
DÍKY! DÍKY! DÍKY! DÍKY! DÍKY! DÍKY! DÍKY!
Roman ·tirba,
za v‰echny zúãastnûné deváÈáky

OKA-NÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓÓ aneb, jak
dlouho vydrÏíte kfiiãet a obíhat kruh? Ná‰ rekord byl tfii a pÛl krát.

Ze sportu
Pozvánka
DDM ·tramberk pofiádá 17. 11. 2007 volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch ãtvefiic (2+2). Registrace od 8.00 do 8.30 hod. Turnaj se koná v sokolovnû ve ·tramberku. Startovné 250 Kã za
druÏstvo. Informace podá Regina ·mahlíková,
tel. 556 812 887, mobil 774 941 733.

Volejbal
DDM ·tramberk nabízí dûvãatÛm i chlapcÛm 4., 5. a 6. tfiíd volejbalovou pfiípravku.
Tréninky jsou kaÏdé úter˘ a pátek od 14.30
hodin do 15.30 hodin.
Cena krouÏku je 350 Kã na rok.

Mikulá‰sk˘ turnaj v mariá‰i
Restaurace Dallas pofiádá 8. 12. 2007 mikulá‰sk˘ turnaj v Mariá‰i. Hraje se 5 kol po 50
minutách. Nejlep‰í a nejhor‰í kolo se ru‰í.
Hraje se korunov˘, ãervené draÏ‰í. Startovné
ãiní 200 Kã (zahrnuje obûd a jedno pivo). Startovné se platí pfii prezenci.
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Pfiihlá‰ky podávejte v restauraci Dallas, tel.
556 852 150, 732 729 626. BliÏ‰í informace
o turnaji na v˘‰e uvedeném mobilním ãísle.

Kam do spoleãnosti
a za kulturou

Spoleãenská rubrika

Mûsto ·tramberk a agentura Bastlová
vás zve na pohádku pro dûti

O zlé královnû,

Seznam jubilantÛ listopad 2007
86 let BoÏena Petrová, Kopec
Jaroslav Jefiábek, DráÏné
85 let Ludmila Bajerová, Dolní
Drahoslava Jefiábková, Námûstí

která se koná ve ãtvrtek 1. 11. 2007
v sále Kulturního domu
na námûstí ve ·tramberku
v 16.00 hod.
Vstupné dospûlí 40 Kã, dûti 30 Kã
V‰echny srdeãnû zveme

83 let Ján Pekník, Bafiiny
Anna Davidová, Dolní Ba‰ta
82 let Eva Hanzelková, Závi‰ická

Mûsto ·tramberk vás zve

81 let Marie Hru‰kovská, Bafiiny

na XIV. roãník

80 let Jifiina Stanislavová, K oãnímu

Posezení u cimbálu,

75 let Marie Svobodová, K oãnímu
70 let Antonín Lacka, Námûstí
Karel Vitásek, Bafiiny

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Vûra Michnová a ãlenky SPOZ

Dûti:
Veronika Kvitová
Jessica Julia Winkler

Zemfielí:
Jaroslav Baar
Antonín Bár
Kvûtoslava Dostálová
Vûra Jakubcová
AneÏka Locati

které se koná v pátek 9. 11. 2007
v sále Kulturního domu
na námûstí ve ·tramberku
od 18.00 hod. do 23.00 hod.
Hraje cimbálová muzika
Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic
Vstupné místenkové 100 Kã
Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru
od pátku 2. 11. 2007 dennû mimo pondûlí
v dobû od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit,
potû‰it, zazpívat si a ochutnat leto‰ní
úrodu vín z jiÏní Moravy, které vám
nabídnou manÏelé Stfiechovi
z Galerie vín pod radnicí

Relax v podhÛfií Beskyd
a Mûstsk˘ pivovar ·tramberk vás zvou na

4. roãník Slavnosti mlad˘ch vín
v sobotu 10. listopadu 2007
Doprovodn˘ program na ‰tramberském
námûstí od 11.00 do 17.00 hod.
Country skupina Cizinci, V˘jevy ze Ïivota
sv. Martina v podání Divadla Pod vûÏí
·tramberské novinky 10

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve
na koncert pfierovské hudební skupiny

MANCUSO
17. 11. 2007, 19.00 hodin
Kulturní dÛm ·tramberk
Vstupné dobrovolné

Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na dal‰í
v˘jimeãn˘ koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Richard Tesafiík a Yo Yo Band
V pondûlí 19. 11. 2007 od 19.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Jedineãn˘ koncert legendární kapely!
Zazní mega hity jako — Karviná, Kladno, Rybitví, Jó já jsem srab…
a mnoho dal‰ích! YO!
Vstupné 150 Kã.
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd ve ·tramberku
(tel. 556 801 935). Dále v MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín
·tramberské novinky 11

globálním v˘zvám a Homer provede nejhor‰í
vûc svého Ïivota.
Nedûle 18. 11. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

SKANDÁL

Program kina ·tramberk
na listopad 2007
Nedûle 4. 11. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

TRANSFORMERS
DobrodruÏn˘, sci-fi, titulky, 144 min, pfiístupn˘
Transformers patfií k nejoblíbenûj‰ím hraãkám v oblasti robotÛ. Jsou populární natolik,
Ïe se stali pfiedlohou k celoveãernímu filmu.
V hl. rolích Josh Dunamel a Rachael Taylor.
Nedûle 11. 11. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

SIMPSONOVI VE FILMU
Animovaná komedie, 90 min, ãesk˘ dabing,
pfiístupn˘
Jeden z nejúspû‰nûj‰ích televizních seriálÛ se
koneãnû doãkal prvního celoveãerního filmového zpracování. Populární rodinka Simpsonov˘ch ze Springfieldu bude tentokrát ãelit

Drama, titulky, 115 min, od 12 let
Nikdy nefiíkej pravdu, pokud stojí v cestû dobrému pfiíbûhu. V roce 1971 se spisovateli Cliffordu Irvingovi podafiilo vydat jedineãné dílo.
Na základû osobních setkání a rozhovorÛ sepsal biografickou knihu o Howardu Hudgesovi (svûtoznám˘ letec, reÏisér a dobrodruh).
V hlavní roli Richard Gere.
Nedûle 25. 11. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã

NEXT
Sci-fi, akãní thriller, titulky, 96 min, od 12 let
Film je adaptací povídky Golden man, od jednoho z nejvût‰ích velikánÛ svûtové sci-fi literatury F. K. Dicka. Chris Johnston je obdafien
schopností vidût do budoucnosti a také urãovat správn˘ tok budoucího ãasu. Novodob˘
mesiá‰, kter˘ musí spasit lidstvo a pfiedev‰ím
svou rodinu. V hlavních rolích Nicolas Cage
a Julianne Moore.

NA PROSINEC P¤IPRAVUJEME
KO¤ENÍ ÎIVOTA, RARATOUILLE,
MEDVÍDEK
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Pfiipravujeme:
Divadelní soubor Divadlo pod vûÏí
zve v‰echny dûti a rodiãe
na mikulá‰skou pohádku s nadílkou

Pro zahfiátí diskotéka a soutûÏe —
nejen v ãertovsk˘ch pytlích…
Stanley’s dixie Street band
Po 13.00 hod. Pohádka O Jeníãkovi
a Mafience a poté prÛvod do Perníkovky.

·vec Ondra a princezna Julinka
v sobotu 1. 12. 2007 v 16.00 hod. v sále
Kulturního domu na námûstí
Vstupné 25 Kã
Dárky se pfiijímají od 14. 30 hod.

1. 12. 2007 v 14.00 hod.
slavnostní otevfiení
stylové kavárny

PERNÍKOVKA
(na Zámeckém kopci pod Trúbou)
Svat˘ Mikulá‰ se sv˘m doprovodem
jiÏ neodmyslitelnû patfií k mûsíci prosinci
a dává tak i letos v‰em na vûdomí,
Ïe Vánoce jsou opût za dvefimi.
Mikulá‰, andûlé a ãerti na kaÏdém kroku,
plnûní ãertovsk˘ch úkolÛ,
pekelné ohnû na hradním nádvofií,
vÛnû opékan˘ch klobásek a dal‰ích dobrot,
lahodn˘ pekeln˘ a nebesk˘ nápoj.
To v‰e znamená i tentokrát jediné:
sobota 1. prosince 2007
od 10.00 hod do 15.00 hod.

Mikulá‰
na hradû ·tramberk
I letos ãeká dûti plnûní
pekeln˘ch úkolÛ a poté
otevfiení nebeské truhly
plné sladkostí. Po schodech
nahoru, kolmo a vzhÛru,
do pekla i k nebesÛm
na ‰tramberskou TRÚBU!
Nejen dûti, ale i dospûlé srdeãnû zve
Technoprojekt, a. s.

Relax v podhÛfií Beskyd
Tradiãní jízda historick˘m parním vlakem
a

3. ‰trambersk˘ Mikulá‰
v sobotu 1. 12. 2007
Doprovodn˘ program na námûstí
od 11.30 hod. do 16.30 hod.
V 11.00 hod. prÛvod v‰ech ‰trambersk˘ch
a ostravsk˘ch ãertÛ i Mikulá‰Û z nádraÏí
na námûstí.

Relax v podhÛfií Beskyd a Mûstsk˘ úfiad
·tramberk vás srdeãnû zve na dal‰í
v˘jimeãn˘ koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Vánoãní koncert
JI¤ÍHO STIVÍNA
„Sám se sv˘m stínem“
V úter˘ 4. 12. 2007 v 19.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Vstupné 150 Kã.
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd ve ·tramberku
(tel. 556 801 935). Dále v MIC Kopfiivnice,
·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín.

Zima zima je tu
Vánoce se blíÏí a my seniofii ze ·tramberka,
opût pfiipravujeme pro sebe mikulá‰ské posezení
s písniãkami a pfii kytafie. K tomu nám jako kaÏdoroãnû zazpívají a pfiedají vlastnoruãnû zhotovené dáreãky dûti z matefiské ‰koly Zauliãí.
V leto‰ním roce jsme se rozhodli, Ïe se
i s ostatními obyvateli mûsta (i pfiípadn˘mi náv‰tûvníky) podûlíme o vzpomínky, jak dfiíve
na‰e maminky a babiãky trávily vzácné chvíle
volna. Hlavnû v‰ak chceme ukázat, jak krásné
a vkusné doplÀky i do dne‰ních moderních
domácností dokáÏeme v souãasnosti vytvofiit
i pfiesto, Ïe dÛchodce „nemá nikdy ãas“.
Proto v‰echny zveme na v˘stavku ruãních
prací, která se uskuteãní v Klubu seniorÛ ve
·tramberku ve dnech 7. 12.—9. 12. 2007 od
9.00 do 17.00 hod. Obãerstvení zaji‰tûno.
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A z v˘stavy pfiímo do kulturního domu na
vánoãní pásmo „Pfiijìte na pobabu“. Vystoupí
cimbálová muzika Javorník. Vánoãní tradice
a zvyky v podání této folklórní skupiny.

VáÏnû i neváÏnû

rozbité krásné láhve vidí stát pomûrne atraktivního muÏe s turbanem na hlave. „Jste majitelem
domu?“, ptá se ho manÏel. MuÏ chvíli hledí na
manÏelsk˘ pár a potom odpoví: „Ne, já jsem byl
1000 let uvûznen v této láhvi a nûkdo stfiílel na
golfovém hfii‰ti, láhev rozbil a mû osvobodil.“
ManÏel: „Óóó, potom jste tedy duch z té láhve!
„Zcela správnû. Splním vám dvû pfiání, a to
tfietí bych si nechal pro sebe!“ ManÏel si tedy
rychle pfieje: „TakÏe nûco super! Já bych chtûl
plat 1 000 000 Eur zdanûn˘ch roãnû!“ „Splnûno!
A druhé pfiání?“ ManÏelka: „Abychom mûli stále
na stole jen nejlep‰í jídla a nápoje!“ „Zajisté!
No a teì moje pfiání…“, na to duch. „1000 let
jsem byl uvûznûn v láhvi a nemûl Ïádnou Ïenu.
Pfiál bych si teì uÏít zbytek dne s va‰í Ïenou!“
ManÏelé sice s rozpaky, ale souhlasili. On ‰el zpût
na golfové hri‰tû, ona s duchem do loÏnice. KdyÏ
byli právû v nejlep‰ím, ptá se duch Ïeny: „Jak star˘ je tvÛj manÏel?“ „37! Proã?“, ona na to. „Îe
je‰tû vûfií na duchy z láhve!“

Pro zasmání

Pár metafor

Jeden muÏ jel do Afriky… Vzal si s sebou svého psa. Pes zaãal honit mot˘ly a ztratil se.
A jak se tak toulal po Africe, vidí, jak se k nûmu fiítí leopard a chce ho seÏrat. Pes se lekne, ale
v‰imne si kostí, co jsou kolem, usadí se a jednu
zaãne Ïv˘kat. Ve chvíli, kdy se leopard chystá na
nûj skoãit, zaãne si fiíkat: „To vám fieknu, to byl
ale chutn˘ leopard, mÀam, mÀam! Jestlipak je
jich tu víc?“ Leopard to zaslechne a uprostfied
skoku se zarazí, odplíÏí se do kfioví a fiíká si: „Fuj,
ale to bylo o fous!“ Vidûla to opice a usoudila, Ïe
tohle v‰echno by se mohlo hezky zpenûÏit. Jde za
leopardem a za mírnou odmûnu mu vykecá, jak
to bylo doopravdy. Leopard se rozzufií, Ïe si z nûho pes dûlal srandu a fiíká: „Ví‰ co, opice, vlez mi
na záda a pojì se podívat, co provedu s tím
psem!“ Pes uvidí leoparda, jak k nûmu utíká
s opicí na zádech. „Co udûlám teì, proboha?“
Místo útûku si sedne zády k leopardovi, pfiedstírá
Ïe ho je‰tû nevidí a právû v okamÏiku, kdy se
k nûmu leopard pfiiblíÏí na doslech povídá: „Do
prãic, kde je ta opice, uÏ pfied hodinou jsem ji
poslal pro dal‰ího leoparda!“

KdyÏ sametu naskoãí vrásky, je z nûj man‰estr.
Knihy mají charakter — nehrbí hfibet.
S kfiiÏovatkami je kfiíÏ.
SáÀky: dûti sanû
(Václav Kubín: Med a jed metafor)

Duch z láhve
ManÏelé hrají golf. Pfii jednom odstfielu proletí míãek sklem terasy pfiilehlého domu. ManÏelé,
vûdomi si viny, beÏí ihned tím smûrem a jdou se
omluvit majiteli. Volají, ale nikdo neodpovídá.
Dívají se tedy rozbitou terasou do domu a vedle

Co moÏná nevíte
Du‰iãky
Po svátku V‰ech svat˘ch 1. listopadu se vzpomíná na zemfielé. Tento keltsk˘ zvyk pfievzala
i kfiesÈanská církev. 2. listopadu na Du‰iãky se
zdobí hroby a zapalují svíce. Vûfiilo se, Ïe du‰e
zemfiel˘ch vystupují z oãistce, aby si jednou v roce odpoãinuly od muk.
(Martin Bestajovsk˘: Podzim)
Myslivci a hony
MyslivcÛm byla odedávna pfiipisována ãarovná moc. Jejich takfika neustál˘ pobyt v lesním ‰eru a tichu vzbuzoval v lidech pfiedstavy o jejich
kouzelné moci a spojení tajemn˘mi silami. ¤íkávalo se, Ïe myslivci v lesích trhají ãarovné byliny
a kule do zbraní lijí tajemn˘m zpÛsobem a zvûfi
je poslouchá na slovo. Prosl˘chalo se, Ïe mají
spolky s ìáblem, proto ãasto vídáme myslivce zobrazeného jako ãerta. Ani pytláci se neodváÏili
na myslivce vystfielit, protoÏe vûfiili, Ïe se kulka
odrazí a zasáhne stfielce
(Martin Bestajovsk˘: Podzim)
Anna Ra‰ková
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Inzerce
Nabízím k prodeji
Jablka
velikost
cena/kg
Jonagold
80+
17 Kã
Jonagored
80+
17 Kã
Idared
80+
17 Kã
Baleno po 13 kg. Po domluvû dovoz domÛ zdarma!
Objednávky na tel. 556 852 783
736 673 254
Anna Melãáková, Hornychovice 948, ·tramberk

Pozor, revoluce v nebankovních úvûrech
— jiÏ za 6,9 % v‰em!
Hledáme poradce, obl. ved., obl. fieditele
pro ojedinûl˘ projekt a ojed. systém odmûÀování.
V˘plata dennû, auto, kariéra,…
Volejte ihned tel. 608 770 340.
Buìte s námi na startu.

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

Mám vážný zájem o koupi
ROUBENKY ve Štramberku.
Platba hotově.
V případě nabídky mne, prosím,
kontaktujte. Tel.: 776 780 620,
stepanova@fmgroup.cz

Natáãení na video
svatby, oslavy
Ïivotních jubileí, promoce,
kfity, pohfiby aj.
Profesionální technologie a kvalita DVD.
Film je moÏno promítnout jiÏ na va‰í akci.
Kontakt: PhDr. Vítûzslav âernoch,
Mofikov 391, tel: 728 362 757
— v‰e za rozumnou cenu.

Realitní a draÏební kanceláfi
MONETAR
se sídlem ve Fr˘dku-Místku zprostfiedkuje
profesionální prodej va‰í nemovitosti.
Kontakt:
Jan Bár, ·tramberk, Bafiiny 740
(Obãerstvení)
mob.: 605 713 049,
www.monetar.cz, <http://www.monetar.cz>,
tel. 558 431 887 (F-M)

STAVùNÍ A PÒJâOVÁNÍ LE·ENÍ
mob.: 728 869 392
Ubytování v soukromí
Josef Petrá‰
Zauliãí 242, ·tramberk —
Pod námûstím
mob. 728 869 392, 728 679 082
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