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Informace pro občany
Štramberk 22 let po revoluci
Nûkolikrát za uplynul˘ mûsíc vlál prapor na
Trúbû. Snad kaÏd˘ ví, co pro nás udûlal T. G. Masaryk v roce 1918 nebo Jan Opletal v roce 1939.
Víme my, co s námi udûlal 17. listopad 1989?
KdyÏ si ãlovûk pfieãte titulky novin nebo pustí veãerní zprávy v TV, okamÏitû se na‰tve. Zlodûjna, tuneláfii, machinace, korupce, okrádání
nejchud‰ích, bohatnutí nejbohat‰ích, nevymoÏitelnost práva, platit za v‰echno, nedostatek
penûz, zadluÏenost, chybûjí peníze, peníze… Je
opravdu tak zle? A co se skuteãnû za 22 let zmûnilo? Vyrostla témûfi celá nová generace, která
v˘‰e uvedené svátky osobnû nezaÏila. Neví v‰ak
taky, jak se Ïilo pfied více neÏ 22 lety. Smûjí se,
kdyÏ jim fiíkáme, jak jsme stáli fronty na banány, jízdní kola, záchodov˘ papír, obkládaãky
a dal‰í…. A Ïe byly mezi námi kádrové rezervy,
které smûly v‰echno a ti druzí, ktefií nesmûli témûfi nic. Nesmûli jsme jít na ‰kolu, na kterou
jsme mentálnû mûli, nemohli cestovat, nanejv˘‰ ãekali na v˘jezdní doloÏku do zemí RVHP.
Mohli jsme po pûtiletkách chodit k volbám, ale
do urny vhodit jen pfiedem vybrané kandidáty
Národní fronty prokádrované KSâ z pozice vedoucí úlohy strany. Na nejvy‰‰í místa ve spoleãnosti se nedostávali ti nejlep‰í, ale vût‰inou
ti nejoddanûj‰í. Elity se k moci nedostaly,
schopní emigrovali. PrÛmûrn˘ plat byl kolem
3 000 Kã. Atd., atd.
Namítnete: nyní také nemáme na rÛÏích
ustláno. A budete mít pravdu. Pfied 22 lety jsme
neznali nezamûstnanost, insolvenci, podnikání,
privatizaci, hypotéky, osobní bankrot, exekuci,
podporu v nezamûstnanosti, soukrom˘ kapitál,
poplatky za léky a v nemocnici, pfiíplatky za
plomby, za lep‰í zdravotní péãi, ‰kolné. Dokonce jsme prakticky nemûli ani zadluÏen˘ stát.
A pfiesto jsme na tom byli moÏná nejlépe ze státÛ Var‰avské smlouvy. A kaÏd˘ mûl skoro stejnû. Té závisti a naru‰en˘ch mezilidsk˘ch vztahÛ nebylo tolik. Co z toho, Ïe máme demokracii, kdyÏ rÛznû vybarvené vlády a Parlamenty

v‰e rozprodaly, stát zadluÏily a „skoro“ kaÏd˘
ãlen se napakoval. Za pár let se tu objevilo tisíce
milionáfiÛ a desítky miliardáfiÛ, ktefií tvrdí, Ïe
vydûlali poctivou prací, kdyÏ prÛmûrn˘ plat je
kolem 24 000 Kã.
Jsou zde v‰ak i jisté klady. Vzhled na‰í zemû,
mûst a obcí (i ·tramberka) uÏ snese srovnání
s nejvyspûlej‰ím svûtem. Mohutnû se investovalo
do základní infrastruktury. Zásobování v‰ím
moÏn˘m je srovnatelné s k˘mkoliv. Netrpíme
hlady. MÛÏeme si svobodnû vybrat ‰kolu, kterou
chceme a nerozhoduje ideologická pfiíslu‰nost
a pÛvod rodiãÛ, ale to, co máme v hlavû. MÛÏeme cestovat po celé zemûkouli, v EU nás na hranicích nikdo nekontroluje. MÛÏeme vycestovat
za prací ãi vzdûláním. Schopní a podnikaví se
uplatní v podnikání, mnoho pracuje velmi tvrdû a poctivû. Máme demokracii a svobodu. MÛÏeme fiíkat a prosazovat, co chceme a s k˘m
chceme. Kdo hledá práci a chce pracovat, najde
ji a slu‰nû Ïije. Mnoho lidí si v‰ak plete svobodu s anarchií. VyuÏívá sv˘ch práv, ale nechce plnit povinnosti, daleko více si neumí poradit
s vlastní volností, s tím, Ïe zodpovídá sám za
sebe a nikdo uÏ jej nevede za ruãiãku. Pfiiznáváme, Ïe ani my nechápeme, kam se ztrácí tolik potfiebn˘ch financí, proã se Ïivot prostému
obãanu tak byrokratizuje a proã se snaÏíme b˘t
papeÏ‰tûj‰í neÏ Brusel.
NarÛstají rozdíly mezi nejchud‰ími a nejbohat‰ími. Házíme úspû‰né do jednoho pytle se
zlodûji. Zdá se nám, Ïe bohat˘ a mocn˘ si mÛÏe dovolit v‰e. Koupí si majetek, slávu, zdraví,
obdiv. Chud˘ nic. Penûz je ve spoleãnosti dost,
ale nevydávají se vÏdy úãelnû. Ekonomice se dafií, ale v rodinách to vÏdy nepociÈujeme. Nûkdo
nasekal dluhy a chce po stfiedních a niÏ‰ích
vrstvách, aby je zaplatili. Pr˘ brzo nebude na
dÛchody, na zdravotní péãi, na sociální dávky,
podpory v matefiství, bydlení, v nouzi, na dálnice,
na energie, na vodu, na Ïivot...
Myslím, Ïe bychom v pfiedvánoãním ãase nemûli propadat panice, skepsi, pesimismu. AÏ zase budeme stát pfied obchodními domy s vozíky
pln˘mi proviantu a „potfiebn˘ch“ vûcí do do-

mácnosti a budou do na‰ich zadkÛ vráÏet sousedi se sv˘mi vozíky, aÏ budeme uskakovat pfied
auty, kter˘ch je na cestách ãím dál víc a vracet
se do sv˘ch modernû vybaven˘ch pfiíbytkÛ, aniÏ
bychom museli chodit do sklepa zatápût a u vánoãního stromu kout plány na dal‰í zahraniãní
dovolenou, probuìme se a fieknûme si: Není je‰tû tak zle! Zkusme k Ïivotu pfiistoupit s pokorou a pokusit se nesrovnávat s darebáky, zlodûji a tuneláfii, ktefií pfii‰li k majetku nepoctivû.
·tvou nás sice v‰ichni: vláda, úfiady, sousedi, silniãáfii, energetici i vodafii, moderátofii, moÏná
uÏ i hospod‰tí, kam si chodíme postûÏovat, na
chvíli se zastavme a pfiemítejme. Chceme se
opravdu vrátit k Ïivotu popsanému v úvodu?
Ná‰ Ïivot se pr˘ podobá sklenici napÛl naplnûné vodou. Pesimisté fiíkají, Ïe je poloprázdná
(rozumûj témûfi prázdná), optimisté tvrdí, napÛl plná (rozumûj témûfi plná). Zkusme b˘t
optimisty a dívejme se na sklenici (a ná‰ Ïivot)
z té správné strany. I kdyÏ jí do plnosti leccos
chybí, vidíme, Ïe je v ní vody pofiád dost a zdaleka není tak vyschlá, jak tvrdí vûãní pesimisté.
Porovnání ãiní ãlovûka ne‰Èastného, ale z pohledu optimisty není Ïivot tak kysel˘, jak se
nám servíruje. Statistici spoãítali, Ïe prÛmûrn˘
plat se zvedl 8x, kdeÏto ceny jen 5x. Krize z nejchud‰ích let Masarykovy republiky nás neãeká
a po 22 letech se uÏ mÛÏeme porovnávat s vût‰inou státÛ v EU. Navíc mÛÏeme svobodnû vymûnit Parlament, vládu, hejtmana i starostu
a nahradit je nûk˘m schopnûj‰ím. Hospodsk˘mi Ïvásty nebo neustál˘mi nekritick˘mi a nekonkrétními fieãmi je‰tû nikdo vefiejné dûní nezmûnil.
Od adventního zamy‰lení
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Z jednání rady města
18. schÛze Rady mûsta ·tramberka mûla na
pofiadu blok Oddûlení technick˘ch sluÏeb a bytového hospodáfiství. Radní byli seznámeni se
stavem domÛ a bytÛ v majetku mûsta a proveden˘ch opravách v roce 2011. Dále se RM zab˘vala pfiípravou technick˘ch sluÏeb na zimní
údrÏbu a jejím harmonogramem. KaÏd˘ ví, jak
narostla délka chodníkÛ (Kozina, Bafiiny), které mûsto bude muset v zimû udrÏovat oproti zimám minul˘m. Radní dali pfiíkaz k provedení
inventarizace majetku a závazkÛ mûsta. RM odsouhlasila pfiijetí dotace 21 200 Kã na v˘daje
spojené s ãinností JSDH ·tramberk a také získání 4 ks radiostanic v hodnotû 69 066 Kã od
HZS Moravskoslezského kraje. RovnûÏ byl
schválen dar od spol. Holcim a.s. ve v˘‰i

50 tis. Kã na opravu hradebních zdí. Prostfiednictvím firmy Agrotec, a.s. Hustopeãe bylo poÏádáno o dotaci na pofiízení lesní techniky
v hodnotû 1,5 mil. Kã ze SZIF pro posílení vybavení TS.
Zatím poslední, a to v pofiadí 19. RM se konala 22. 11. 2011. V hlavních bodech hodnotila
právû uplynulou turistickou sezonu, chystanou
propagaci mûsta, pfiípravu veletrhÛ CR a nov˘ch
web. stránek mûsta. Radní hodnotili ãinnosti
v Kulturním domû, MIC, MZB a mûstské knihovnû v roce 2011 a vzali na vûdomí pfiehled
pfiipravovan˘ch kulturních akcí na rok 2012.
RM se seznámila s ãinností komise kulturní
a CR. Ve spolupráci s firmou LifeWeb, s.r.o.
Brno se vytvofiila aplikace Turistického prÛvodce do mobilÛ.
Rada schválila pronájem nevyuÏit˘ch nebytov˘ch prostor vedle po‰ty na Zauliãí sleãnû
Mgr. Petfie Milichové za úãelem provozování rehabilitaãních a relaxaãních sluÏeb. Radní
schválili vnitroorganizaãní smûrnice ã. 1/2011
— Odpisov˘ plán, ã.2/2011 — Pracovní fiád,
ã.3/2011 — Organizaãní fiád. RM projednala
obecnû závaznou vyhlá‰ku ã.2/2011 o místním
poplatku za provoz systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní a odstraÀování komunálních odpadÛ a doporuãila ji ZM vãetnû návrhu zachovat poplatek ve v˘‰i souãasn˘ch 480 Kã
na osobu a rok. Rada schválila dohodu o úhradû neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch s plnûním
‰kolní docházky s obcí Îenklava a schválila
smlouvu o provedení reklamy se spol. Kotouã
·tramberk spol. s r.o. ve v˘‰i 50 000 Kã a nûkolik dal‰ích majetkov˘ch a organizaãních úkonÛ.
Usnesení jsou Vám k dispozici v plném znûní na
www.stramberk.cz.
Dal‰í jednání RM je plánováno na 13. 12.
2011, poslední jednání ZM v tomto roce bude
19. 12. 2011.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta
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Městský úřad informuje
Provozní doba o vánoãních svátcích
VáÏení obãané,
sdûlujeme vám provozní dobu mûstského
úfiadu v závûru leto‰ního roku:
Úfiad bude uzavfien od 23. 12. 2011 do 1. 1.
2011. Prvním úfiedním dnem v roce 2011 je
pondûlí 2. 1. 2012
Ing. Andrea Hlávková

Upozornûní redakce ·trambersk˘ch novinek
Uzávûrka posledního ãísla 12/2011 je tentokrát 11. 12. 2011. Novinky vyjdou ke dni 20. 12.
2011.
1. ãíslo ·trambersk˘ch novinek v roce 2012
má uzávûrku 18. 1. 2012 a vyjde k 1. 2. 2012.
Anna Ra‰ková

Zmûna ve vydávání obãansk˘ch prÛkazÛ!
Od 1. 1. 2012 se bude vydávat nov˘ typ obãanského prÛkazu tzv. e–OP.
To znamená, Ïe se v leto‰ním roce nabírají
Ïádosti na stávající typy obãansk˘ch prÛkazÛ do
12. 12. 2011 a tímto datem nabírání Ïádosti na
MÚ ·tramberk konãí.
Od 1. 1. 2012 si obãané mohou poÏádat pouze na MÚ Kopfiivnice, oddûlení obãansk˘ch prÛkazÛ a cestovních dokladÛ — 4. patro budovy
na ·tefánikovû ulici, kde po vyfiízení jiÏ dostanou nov˘ typ obãanského prÛkazu.
Eli‰ka Hyklová, MÚ ·tramberk

Podûkování
Chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em,
ktefií se organizaãnû zúãastnili na IV. Pfiedadventním koledování. Podûkování patfií základní
‰kole a matefisk˘m ‰kolám ve ·tramberku,
jejich pedagogÛm a ÏákÛm, ktefií buì úãinkovali nebo vyrábûli krásné vánoãní ozdoby a dárky. Zvlá‰tní podûkování patfií také paní uãitelce
Vlastû Kalí‰kové, která nastudovala program ke
ka‰nû a tfiídním uãitelkám 2. tfiíd ZdeÀce Svobodové a Jitce JalÛvkové za nastudování zvonkohry s dûtmi. Doufám, Ïe nám tato pûkná spolupráce vydrÏí i do dal‰ích let.
Dal‰í podûkování patfií místní hudební skupinû Ogafii pod vedením pana Augustina Hykla,
jejím muzikantÛm i zpûvákÛm. Jejich „muzicírování“ doplnilo bohat˘ program koledování.
Anna Ra‰ková

Sanaãní omítka proti vlhkosti
Dne 23. 11. 2011 byla na ãást objektu KD pod
parapetem u kadefinictví naproti MÚ aplikována
speciální sanaãní omítka OXYTRON. Tato omítka

slouÏí na opravu zateãen˘ch stûn objektÛ, izolaci proti vlhkosti. PÛvodní vlhká omítka byla
odstranûna na cihly, nanesen penetraãní nátûr
pro lep‰í spojení omítky se zdí a na je‰tû mokrou stûnu byla nanesena omítka, která se nechala cca 5 hod zavadnout a poté „zapucovat“.
Jedná se o moderní technologickou smûs, která
má velmi úãinnû odstranit zemní i venkovní
vlhkost z objektu a pfiitom bránit vzniku plísní.
Tuto referenãní plochu mÛÏete pozorovat
a srovnávat s pÛvodní opr˘skanou vlhkou omítkou. Hmota má vynikající reference, tak posuìte, zda by toto nebyla ta správná cesta k fie‰ení Va‰ich problémÛ s vnûj‰í i vnitfiní vlhkostí
Va‰ich nemovitostí. BliÏ‰í informace získáte
u investora mûsta pana Pokorného.

·Èastn˘ a bezpeãn˘ závûr roku!
Opakování je pr˘ matka moudrosti, a proto
stejnû jako v uplynul˘ch letech, tak i letos Vás
chceme upozornit na nûkterá nebezpeãí, která
na nás ãíhají v posledním mûsíci v roce.
Toto období je ve znamení vánoãních svátkÛ
a novoroãní oslav a tak snad v Ïádné domácnosti neschází rÛzné vánoãní a silvestrovské dekorace a zábavná pyrotechnika.
A právû jiÏ pfii pofiizování v˘zdoby a pyrotechniky bychom mûli pamatovat na urãitá pravidla bezpeãnosti. Pokud jde o adventní vûnce,
svícny nebo vánoãní kytice, které jsou doplnûny svíãkami, dbát na to, aby svíãky byly v dekoraci upevnûny na nehofilavé podloÏce nebo v nehofilavém drÏáku a aby dekorativní ozdoby byly
co nejdál od svíãky, aby v pfiípadû jejího dohofiení nedo‰lo k jejich vzplanutí. Dále si dÛkladnû rozmyslet, kam si doma dekoraci se svíãkami umístíme. Samozfiejmostí by mûla b˘t nehofilavá podloÏka a bezpeãná vzdálenost od záclon
a závûsÛ. V Ïádném pfiípadû v˘zdobu neumísÈovat do prostor nábytkov˘ch skfiínûk. Neodcházet od hofiící svíãky na svícnu nebo na vánoãním stromeãku by mûlo b˘t samozfiejmostí.
Pokud jde o zábavnou pyrotechniku, máme
v dne‰ní dobû moÏnost ‰irokého v˘bûru tûchto
v˘robkÛ v obchodních fietûzcích, kamenn˘ch
prodejnách, stáncích a trÏnicích. Pfii jejich nákupu bychom mûli b˘t obezfietní a dbát na to, aby
v˘robek byl opatfien návodem v˘robce v ãeském
jazyce, aby obal byl nepo‰kozen a aby na obalu
byla vyznaãena tfiída nebezpeãnosti. Pyrotechnika
je podle nebezpeãnosti rozdûlena do ãtyfi tfiíd.
Pyrotechnické v˘robky I. tfiídy nebezpeãnosti
se mohou prodávat osobám mlad‰ím 18 let,
které je mohou rovnûÏ odpalovat. Jedná se pfiedev‰ím o prskavky, pistolové kapsle, bouchací
kuliãky, tfiaskavé prouÏky apod., které lze volnû
nakoupit ve vût‰inû obchodÛ a stánkÛ.
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Pyrotechnické v˘robky II. tfiídy nebezpeãnosti
se mohou prodávat pouze osobám star‰ím 18 let
a navíc v˘hradnû v pevn˘ch (kamenn˘ch) obchodech. Zde se fiadí pfiedev‰ím rakety, petardy,
miniv˘bu‰ky, d˘movnice a dal‰í. Jejich pouÏívání není povoleno v blízkosti nemocnic, ‰kol,
ozdravoven, domovu dÛchodcÛ atd. Pfii nákupu
pyrotechnick˘ch v˘robkÛ III. tfiídy nebezpeãnosti musíme pfiedloÏit prÛkaz odpalovaãe
ohÀostrojÛ, kter˘ vydává âesk˘ báÀsk˘ úfiad. Do
této tfiídy patfií napfi. dûlové rány a rÛzné druhy
raket. Pro v˘robky IV. tfiídy nebezpeãnosti platí
pfiísná bezpeãnostní opatfiení a k jejich zakoupení a pouÏití je tfieba zpracovat projekt, kter˘
rovnûÏ schválí âesk˘ báÀsk˘ úfiad. Pyrotechniku bychom mûli skladovat v chladu a suchu
a mimo dosah dûtí. KaÏdoroãnû dochází v období Vánoc a Silvestra v souvislosti s pouÏíváním zábavné pyrotechniky k fiadû tragick˘ch
událostí, kdy se zraní desítky lidí, dochází
k úmrtí a materiální ‰kody dosahují stamilionÛ
korun. Nejãastûj‰í pfiíãinou je pouÏívání neodbornû podomácku vyrobené pyrotechniky.
Tohoto bychom se mûli vyvarovat a radûji si pofiídit pyrotechnické v˘robky od profesionálních
v˘robcÛ. Pfii manipulaci v Ïádném pfiípadû nemífiit na sebe ani na ostatní osoby, nepouÏívat
pyrotechniku pod vlivem alkoholu a nesbírat
nevybuchlé petardy.
Pfiíjemné a bezpeãné proÏití vánoãních svátkÛ
a ‰Èastné vykroãení do nového roku pfiejí hasiãi.
nprap. Dagmar Bene‰ová, vrchní inspektorka,
HZS MSK územní odbor Nov˘ Jiãín

Podûkování mûstské policii
VáÏen˘ pane,
chtûl bych Vám podûkovat za úãinnou pomoc,
kterou jste poskytl dne 22. 10. 2011 autobusovému zájezdu z na‰í obce. Pfii náv‰tûvû ·tramberka do‰lo k nemilé situaci, kdy se jedna star‰í
úãastnice nedostavila ve smluven˘ ãas na místo
srazu. Poté, co jsme se ji nejprve pokusili sami
hledat, jsem se na Vás obrátil se Ïádostí o pomoc. I kdyÏ Va‰e sluÏba právû konãila, zorganizoval jste pátrání nejprve ve spolupráci s námi
a poté i s Policií âR. Velmi si cením Va‰eho obûtavého a lidského pfiístupu, se kter˘m jste fie‰il
pro nás nepfiíjemnou situaci.
Je‰tû jednou Vám velmi dûkuji a i díky Vám
budu mít na mûsto ·tramberk hezké vzpomínky.
V dokonalé úctû
Mgr. Marek FOUKAL, starosta obce Radkovy
V Radkovách, 7. listopadu 2011

PrÛvodce do mobilu
Tak a je to tady. La‰skou bránou nyní mÛÏete
procházet s turistick˘m prÛvodcem v mobilu.
V mobilním prÛvodci naleznete:
• pfiedstavení oblasti, tipy na v˘lety, gastronomické speciality, v˘znamné akce,
• mapy obcí vãetnû vyznaãení nauãn˘ch stezek,
• prÛvodce nauãn˘mi stezkami — napfi. La‰ská
NS, NS mûstské památkové rezervace
Pfiíbor aj.
• informace o ·tramberku, Kopfiivnici, Hukvaldech, Pfiíboru, struãná historie obcí,
osobnosti,
• pfiehled v‰ech turistick˘ch atraktivit, ubytování, stravování, sport, relaxace, zábava,
• dÛleÏité informace a kontakty.
Jak stáhnout prÛvodce do mobilu?
Zdarma na m.lwi.cz/lbb nebo na na‰ich webov˘ch stránkách www.stramberk.cz

Opravy církevních památek
JiÏ v loÀském roce jsme Vás obãany ·tramberka
informovali o ‰patném stavu jehlanovitého kfiíÏe
na Kotouãi nad jeskyní ·ipkou. Letos zaãátkem
ãervence se zaãalo s prací na jeho obnovû.
Pan Josef Petrá‰ a Jan Petrá‰ vyvezli a postavili
na Kotouãi le‰ení kolem KfiíÏe. Restaurátor pan
Kozel z Bystfiice pod Host˘nem následnû zjistil,
Ïe vrchol KfiíÏe je ve stavu rozpadu, a samotn˘
korpus znaãnû prorezivûl˘. Zajistil si nov˘ pískovec, kter˘ opracoval podle pÛvodního stavu
a udûlal nov˘ korpus. RovnûÏ byl zabudován
nov˘ a dokonalej‰í hromosvod. Po demontáÏi
le‰ení bylo kolem KfiíÏe navezeno a uloÏeno kamení, aby se zabránilo vyplavování zeminy kolem základu. Tento kámen vûnoval zdarma závod
Kotouã ·tramberk, za coÏ mu patfií velik˘ dík.
Obnova KfiíÏe bylo poãátkem záfií zdárnû dokonãena. Dne 28. záfií na svátek patrona âeské
zemû svatého Václava v rámci Orelské svatováclavské pouti byl KfiíÏ slavnostnû posvûcen Otci
Kamilem Strakem a Pavlem Zachrlou. Díky
krásnému poãasí a hojné úãasti byla slavnost
dÛstojn˘m zakonãením celého díla. /Fotografie
z této akce si mÛÏete prohlédnout na webu
www.stramberk.farnost.cz/
PÛvodní KfiíÏ byl v roce 1823 zbudovan˘
z darÛ ‰trambersk˘ch farníkÛ. Obnovení KfiíÏe
zaplatil za pfiispûní vûfiících obãanÛ souãasn˘
pan faráfi p. Franti‰ek Janotka.
Podûkování patfií koordinátorovi v‰ech prací
panu Václavu Davidovi a jeho manÏelce, kteráse
obûtavû starala o restaurátora pana Kozla.
JiÏ jmenovan˘m Josefu Petrá‰ovi a Janu Petrá‰ovi a v‰em, kdo jak˘mkoliv zpÛsobem pfiispûli
k tomu, Ïe KfiíÏ bude zachován i pro dal‰í generace. V pfií‰tích letech budeme pokraãovat
v opravách dal‰ích památek — je tfieba opravit
kfiíÏ u RajnochÛ na ulici k Oãnímu a jiné.
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Milí spoluobãané, udûlejte si procházku k obnoven˘m památkám — Panna Maria u Oãního,
na Kopci v zahrádce u Petrá‰Û, pak na úpatí Bílé
hory a zakonãit mÛÏete na Kotouãi nad ·ipkou
u KfiíÏe a uvidíte, Ïe díky obûtav˘m a nad‰en˘m
lidem jde udûlat mnoho dobrého a dary, které
jste mnozí vûnovali, Ïe jsou dobfie vyuÏity.
Katolická jednota a Orel ·tramberk

Tipy na vánoãní dárky
Pokud váháte, co koupit sv˘m blízk˘m k VánocÛm nav‰tivte Muzeum ZdeÀka Buriana na
Námûstí 31, kde mÛÏete koupit sv˘m blízk˘m
knihy s ilustracemi ZdeÀka Buriana, krásné
cínové vojáãky a jiné.
V Mûstském informaãním centru jsou na prodej knihy o ·tramberku a men‰í drobnosti
vhodné k VánocÛm. U té pfiíleÏitosti mÛÏete
v pfiedvánoãním shonu nav‰tívit v˘stavy v budovách nainstalované.

Tamovice v televizi
V nedûli 20. 11. jste moÏná v televizi nestihli
pofiad o Tamovicích, proto doporuãujeme
k shlédnutí.
Adresa na internetu http://www.ceskatelevize.cz/porady/10318042579-ztracene-adresy/video/
Anna Ra‰ková

uvûfiiteln˘mi skuteãnostmi, od chytré ·eherezády, pfies ‰amany vúdú aÏ po Harry Pottera.
Osifielá Olivia je svûfiena do pûstounské péãe
tyranskému str˘ci. Nic netu‰ící dívka je bohatá
dûdiãka a vypoãítav˘ krachující str˘c ji násilím
provdá za svého syna, aby zachránil svoji i jeho
budoucnost. Olivia trpûlivû sná‰í manÏelovo pití a bití a z domu uteãe aÏ ve chvíli, kdy má
jako v˘hra v kartách pfiipadnout cizímu muÏi.
Román je urãen Ïenám, má název Skryté touhy
a napsala ho britská autorka Catherine King.
Otcomilky je humornû ladûn˘ pfiíbûh o vztazích otcÛ a jejich dcer, o vylétávání z tepl˘ch
hnízd a novém hnízdûní. Knihu napsala dnes jiÏ
zesnulá brnûnská spisovatelka Simona Monyová.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Mûstská knihovna ve ·tramberku upozorÀuje
své ãtenáfie a uÏivatelé internetu, Ïe posledním
pÛjãovním dnem v tomto roce bude ãtvrtek
15. 12. 2011. Dal‰í pÛjãování bude aÏ v úter˘
3. ledna 2012.
Pfiejeme v‰em obãanÛm mûsta krásné vánoãní
svátky.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Městská knihovna
informuje
Z kniÏních novinek
Bûhem plavby v Indickém oceánu pfiepadnou
somál‰tí piráti pfiepychovou jachtu ropné magnátky Hazel Bonnockové a unesou její dceru
Caylu. PoÏadují za ní astronomické v˘kupné.
Hazel získá dÛkazy o krutém a nelidském t˘rání
své dcery, a protoÏe oficiální úfiady jim pomoc
odmítají, obrátí se na majitele bezpeãnostní
agentury Hectora Crosse. Spolu s ním bere
spravedlnost do vlastních rukou. Román ·elma
napsal Wilbur Smith.
Zdravotní sestra Molly z finanãních dÛvodÛ
musí kaÏd˘ den po nároãné sluÏbû v nemocnici
strávit nûkolik hodin ve funkci mûstské koronerky. Z pfiípadÛ ji zaujmou záhadná úmrtí pûti
právníkÛ v rozmezí tfií dnÛ a i kdyÏ v‰e nasvûdãuje tomu, Ïe ‰lo o sebevraÏdu, Molly o tom pochybuje a zahájí pátrání na vlastní pûst. Román
napsala Eileen Dreyer a má název NeohlíÏej se.
Fantasmagorie od Julie Bruceové je atlas
bájn˘ch tvorÛ — skfietÛ, obrÛ, démonÛ, víl,
ãarovn˘ch bytostí a magick˘ch stvÛr. Provede
vás cel˘m svûtem a seznámí se starovûk˘mi
legendami a m˘ty, ale i s ovûfien˘mi fakty a tûÏko

Ze školy
Oznámení
¤editelství Základní ‰koly a Matefiské ‰koly
·tramberk informuje zákonné zástupce dûtí, Ïe
z dÛvodu vánoãních prázdnin pfieru‰uje od pátku
23. prosince 2011 do nedûle 1. ledna 2012 provoz matefiské ‰koly. Nástup dûtí 2. ledna 2012.
¤ídící uãitelka odpovídá za informování zákonn˘ch zástupcÛ dûtí.
Mgr. Bronislava Hyklová, fieditelka ‰koly

Sbûr ve ‰kole
Ve dnech 31. fiíjna a 1. listopadu se na na‰í
‰kole uskuteãnil, jako kaÏd˘ rok, podzimní sbûr
papíru. Zúãastnilo se jej 31 ÏákÛ na‰í ‰koly
a vybralo se 1318 kg papíru.
Nejlep‰ími „sbûraãi“ byli tito Ïáci:
Viktorie Hanigovská z II. A, AlÏbûta Jan˘‰ková z V. B a Michaela Koláfiová z II. A.
V‰em dûkujeme.
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Ze sportu
Judo
Dal‰í velmi zdafiilou akci si pfiipsal na své
konto ‰trambersk˘ oddíl Judo. V sobotu 22. fiíjna uspofiádal 3. roãník Turnaje benjamínkÛ
(9—10 let). SoutûÏ získává stále vût‰í prestiÏ,
o ãem svûdãí rok od roku vût‰í úãast. Letos to
bylo úctyhodn˘ch 115 závodníkÛ (32 dûvãat
a 83 chlapcÛ) z 21 oddílÛ, vût‰inou moravsk˘ch.
Snad nejvût‰ím stínem byla neúãast domácích
závodníku.(!) TakÏe snaha trenéra a star‰ích kolegÛ v oddíle pfiipravit i doma kvalitní soutûÏ vy‰la naprázdno. Z okolních oddílÛ pak letos sbírali pro zmûnu vavfiíny dva zástupci sousedních
Závi‰ic Gajdu‰ek Jakub (48 kg) a Hanzelka
Filip (30 kg), ktefií obsadili shodnû druhá místa
ve sv˘ch vahách. Vût‰inu medailí z keramické
dílny paní Horecké posbíraly ostravské oddíly.
V sobotu 29. fiíjna se v ostravské hale SAREZA
konal pfiebor âR star‰ích ÏákÛ v judo. Nominaci
na tuto soutûÏ pfiedcházel pomûrnû nároãn˘ postupov˘ klíã, kdy závodníci sbírali body na pûti
vybran˘ch soutûÏích. Zde se se‰li ti nejlep‰í
z nejlep‰ích. 21 borcÛ startovalo ve váze do
60 kg a pro ‰trambersk˘ oddíl je potû‰ující,
Ïe se mezi nû propracoval i ·imon Skurka. Jeho rostoucí forma dokonce dávala nadûji snad
i na medaili. A málem to vy‰lo. První zápas proti domácímu Pátkovi rozhodl ·imon pro sebe
uÏ po pÛl minutû, poveden˘m O Soto Gari.
Utkání s Kousalem z Polné trvalo trochu déle,
ale opût zvítûzil ná‰ borec pfied limitem. Podobn˘ scénáfi mûl i zápas s Tuãkem z Chomutova. Opût Soto Maki Komi a zase zvítûzil Skurka. A bylo tu semifinále s Moravcem z Vr‰ovic.
Zápas byl vyrovnan˘, ale po nezdafieném chvatu se ‰trambersk˘ závodník dostal do drÏení
a prohrál. O 3 místo pak nena‰el recept na Typla z âeské Tfiebové a zase to byla prohra za 10
bodÛ a koneãné 5. místo.
Sobotní turnaj nejmlad‰ích judistÛ (9—10
let) o titul Mistra kraje (19. 11.) potvrdil bojovné srdce závodníka TJ Kotouã ·tramberk, Vincenta Skurky. K soutûÏi nastoupil po 3t˘denní
marodce. Jedin˘ absolvovan˘ trénink nedával
pfiíli‰ ‰ancí k úãasti, ale po domluvû s rodiãi
a chlapcovû chuti si zazávodit dostal Vincent zelenou. Mistrovství se konalo v Opavû za úãasti
85 startujících ze 13 oddílÛ. ·trambersk˘ závodník nastupoval do 32 kg a v 1. zápase se utkal s Trojkem z Baníku Ostrava a zvítûzil za 10
bodÛ. Potom porazil Ivanuszka z Bohumína
a ãekal ho tûÏk˘ zápas o postup do finále s favorizovan˘m Kubíãkem z SKP Ostrava. Ale aÏ

pfiíli‰ rychle si s ním poradil a opût zvítûzil pfied
limitem. Ve finále ho ãekal uÏ ménû nebezpeãn˘ soupefi Hromjek z SKP Ostrava. Asi jsme to
trochu podcenili a ‰tûstí se tentokrát pfiiklonilo
na stranu soupefie. A byla z toho i tak hodnotná stfiíbrná medaile. A nezb˘vá neÏ popfiát mnoho ‰tûstí na Mistrovství Moravy, které Vincenta
ãeká uÏ tuto sobotu v Uherském Hradi‰ti.
Josef ·tábl, trenér

Pozvánka
Zveme vás na vánoãní turnaj v badmintonu
— hrají smí‰ené páry. Turnaj je urãen pro
amatéry a koná se dne 28. 12. 2011. Registrace
je od 9.30 do 10.00 hodin v tûlocviãnû ve
·tramberku. Startovné 60 Kã na osobu.
Regina ·mahlíková
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Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ prosinec 2011
87 let

Konigová Marie

85 let
83 let

Dostálová BoÏena
Stanislav Augustin

82 let

R˘del Jaroslav

81 let

Bur˘‰ek Slavomil
Hanzlík Bohuslav
Machaãová Anna

80 let

Bajerová ZdeÀka
Kelnar Cyril

75 let

Adámek Jan
Smrìochová Drahomíra

70 let

Virová Helena

Dodateãnû pfiejeme v‰e nejlep‰í paní Annû
Bárové k jejím 70. narozeninám

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Ing. Jan Socha a ãlenky SPOZ
Narozené dûti:
Julie Kovafiíková

Zemfieli:
Juliana Bogárová
Vladimír David
Josef Dudík
Josef Petrá‰

Kam do společnosti a za kulturou

Mûsto ·tramberk
a divadlo Pod vûÏí vás
srdeãnû zve

Mûsto ·tramberk
vás zve na v˘stavu betlémÛ
a v˘tvarn˘ch prací dûtí
‰trambersk˘ch ‰kol

·tramberské Vánoce,
v˘stava trvá od 13. 11. do 18. 12. 2011
v Mûstské galerii
(budova Mûstského informaãního centra,
b˘valé MZB)

Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk
sehraje v sobotu 3. prosince 2011
v Kulturním domû na námûstí
pohádku od Josefa Lady

Byl jednou jeden drak
Zaãátek v 16 hod.

Otevírací doba:
úter˘ — sobota
8.30 — 12.00 hod., 12.30 — 16.00 hod.
nedûle
10.00 — 12.00, 12.30 — 15.00 hod.

Po pfiedstavení Mikulá‰ská nadílka

Urãitû pfiijìte v‰ichni,
jste srdeãnû zváni!

Srdeãnû zvou divadelníci
a mûsto ·tramberk

— pfiíjem dárkÛ od 15.00 hod.
Vstupné: dûti 20 Kã, dospûlí 40 Kã
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Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve v sobotu 10. 12. 2011
do Kulturního domu ve ·tramberku v 19.00 hod.
na pofiad s názvem

„·tûstí Kvûty Fialové“

Povídání herecké legendy s kolegou a osobním pfiítelem,
hercem Slováckého divadla, panem Josefem Kubáníkem. Paní Kvûta vzpomíná
na svÛj bohat˘ Ïivot, slavné kolegy, natáãení dnes jiÏ legendárních filmÛ a má
v zásobû také plno úsmûvn˘ch a originálních rad do Ïivota. V prÛbûhu celého
veãera mají také prostor pro otázky diváci, budete moci zakoupit si knihy
paní Kvûty, na závûr probûhne autogramiáda s fotografováním.
Vstupné 100 Kã.
Pfiedprodej probíhá na Mûstském informaãním centru ve ·tramberku dennû
mimo pondûlí, otevfieno út — so 8.30 — 12.00 a od 12.30 —16.00 hod.,
ne 10:00 — 12:00 12:30 — 15:00 hod.
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VI. ·TRAMBERSK¯ MIKULÁ·
sobota 3. 12. 2011 od 13:00 do 16:30 hodin
na ‰tramberském námûstí
Na ‰tramberském námûstí je pfiipraven bohat˘
program pro dûti: soutûÏe, zdobení vánoãního
stromeãku, kter˘ nakonec spoleãnû rozsvítíme,
v 13.00 hod pohádka pro dûti v Kulturním domû.
BliÏ‰í informace na www.relaxvpodhuri.cz
Relax v podhÛfií Beskyd Vás srdeãnû zve na
jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U PísafiÛ
Pozvání jazzmana Borise Urbánka v pfiedvánoãním ãase pfiijala americká zpûvaãka

Teresa Polk
v nedûli 11. prosince 2011 v 17.00 hodin
v Zámeckém sále v domû U PísafiÛ

Pozvánka na Îiv˘ betlém
Divadelní soubory a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na

Îiv˘ betlém

Pásli ovce Vala‰i
kter˘ se uskuteãní
dne 26. prosince 2010 v 15 hodin
v prostorách Národního sadu
ve ·tramberku
Úãinkují ãlenové divadelních souborÛ
Pod vûÏí, Kotouã a Dûtského divadelního
souboru. Zpûv MUDr. Mofiic Jureãka
a Vûra Juraãáková. Tanec skupina
pod vedením Dagmar Jurákové.
Hudební doprovod skupina Ogafii
PrÛvodní slovo Ing. Dana Marková
Srdeãnû zvou pofiadatelé
Obãerstvení zaji‰tûno
Vstupné dobrovolné

Vstupné Kã 120 Kã
V cenû zákusek s kávou
Rezervace míst: Infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935)
Relax v podhÛfií Beskyd a Mûsto ·tramberk
Vás srdeãnû zvou na koncert duchovní hudby
z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

âesk˘ chlapeck˘ sbor
Hradec Králové
v úter˘ 13. prosince 2011 v 18.00 hodin
v Kostele sv. Jana Nepomuckého
na ‰tramberském námûstí

Vstupné Kã 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Relax v podhÛfií Beskyd letos pofiádá Silvestra
jen ve sv˘ch provozovnách. O pÛl noci bude na
námûstí ve ·tramberku jen tradiãní ohÀostroj.
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Program kina Štramberk

následného pronásledování v‰ichni spoleãnû projdou kouzeln˘m portálem, kter˘ je zavede do
na‰eho svûta, pfiímo doprostfied newyorského
Central Parku. Malí modfií ·moulové musejí dát
hlavy dohromady a najít zpÛsob, jak se dostat
zpátky domÛ do vesniãky dfiíve, neÏ je Gargamel znovu vystopuje.
Nedûle 18. 12. 2011 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

SAXÁNA A LEXIKON KOUZEL
NA MùSÍC PROSINEC 2011
Nedûle 4. 12. 2011 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

DRIVE
Akãní thriller, 100 min., titulky pfiístupn˘ od 12 let
¤íkají mu ¤idiã. Pfies den je filmov˘m kaskadérem, po nocích si pfiivydûlává jako nájemn˘ fiidiã
zloãineck˘ch gangÛ. Nezajímá ho, o jakou práci
ten veãer zrovna jde, fiítí se nocí s policejními
vozy v zádech. V hl. roli Ryan Gosling.
Nedûle 11. 12. 2011 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

·MOULOVÉ
Animovaná komedie, 103 min., dabing, pfiístupn˘. Rodinná komedie, ve které se pojí animovan˘ i hran˘ film, uvádí na plátna kin v‰em dobfie
známé modré hrdiny ·mouly. Zl˘ ãarodûj Gargamel vyÏene ·mouly z jejich vesniãky a bûhem

Pohádka, 90 min., pfiístupn˘
Tfii sta let po ‰kole! Tak znûl ortel vynesen˘ pfied
mnoha a mnoha lety nad Saxánou, studentkou
ãarodûjnické ‰koly v ¤í‰i pohádek, která utekla
do svûta lidí za svou první láskou Honzou Bláhou. Saxána nyní Ïije normálním Ïivotem
v krásné rodinné vile se sv˘m manÏelem Janem,
dcerkou Saxánkou, bláznivou tetou Irmou
a str˘cem EvÏenem. Na co ale úplnû zapomnûla,
je pÛda skr˘vající tajemství o jejím pfiede‰lém
ãarodûjnickém Ïivotû. Právû toto maminãino
tajemství náhodou objeví dcerka Saxánka.
ReÏie: Václav Vorlíãek.

NA MùSÍC LEDEN 2012 P¤IPRAVUJEME:
DLUH
KAMARÁD TAK
JOHNY ENGLISH SE VRACÍ
ALOIS NEBEL

Inzerce
Nabízíme masáže u Michaely
Ceník:
Relaxační masáž s teplými kameny...... 60min/200Kč
Reflexní odblokování zad
a páteře na nohou a těle................180 min/500Kč
Odblokování krční páteře .................. 30min/100Kč
Masáž šlapek nohou, diagnostika
orgánů v těle a jejich aktivace........120min/350 Kč
Lymfatická masáž rukou a nohou......60min/200 Kč
Masáž celého těla...........................120min/500 Kč
Thajská masáž.................................135min/600 Kč
Novinky:
Detoxikační masáže:
medová + kokosový peeling..............45min/250Kč
čokoládová + kokosový peeling ........45min/250Kč
teplou pečetí s bylinami + peeling
karlovarskou léčivou solí....................45min/250Kč
uvolňující cvičení páteře a kloubů.....30min/100Kč
Objednávky jen telefonicky na čísle: 606 905 954
Michaela Najvarová, Štramberk – Libotín 926,
http:/www.masazenajvarova.mypage.cz
Kdo nemá možnost se ke mně dostavit, za poplatek
50 Kč pro něj přijedu i odvezu zpět, do okolí 5 km.
Nad 5 km, příplatek dohodou. Možnost masáží i u vás
doma. Pracovní doba: po — pá 8 — 19, So 8 — 11 hod.

• Prodám pûknou udrÏovanou garáÏ ve ·tramberku — Bafiiny, tel. 724 002 413
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním automobilem — valník 2 × 4 m.
Josef Petrá‰, Zauliãí 242, pod námûstím,
·tramberk, tel. 728 869 392

Bezpečné a účinné hubnutí
www.hubnete.cz/chm
Vyplňte náš formulář na webu
a náš poradce se Vám ozve.

Investice do fyzického vlastnictví
zlata a stříbra
Využijte nabídky již od 500 Kč měsíčně
a uchovejte hodnotu svých peněz!!!

Bc. Karel Urbanovský

Tel.: 725 114 627
karel.urbanovsky@portafin.cz
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OLDIMAX s.r.o.
se sídlem: Svobody 235/49, 350 02 Cheb
kancelář PLZEŇ, Slovanská alej, č.1993/28

OLDIMAX s.r.o.

ve spolupráci s městem Štramberkem
zve občany na
Přednášku spojenou s diskusí
na aktuální téma:

DOSTALI JSTE SE
DO TÍŽIVÉ FINANČNÍ SITUACE?
Nezvládáte již dále platit své závazky
— půjčky — úvěry? Jste předluženi,
hrozí exekuce?

ODDLUŽENÍ:
zákonná možnost záchrany
z dluhové pasti

NEZOUFEJTE:
POMŮŽEME VÁM DOSÁHNOUT
ODDLUŽENÍ

která se koná dne 7. prosince 2011 od 16.30 h.
v zasedací místnosti Kulturního domu na
Náměstí

Volejte: 724 356 992 —
724 356 991 — 773 652 145
— 773 652 146

Obsah přednášky:
• otázky a odpovědi na tíživá témata dluhů
• dluhové spirály, konsolidace dluhů a dluhové pasti
• co je osobní úpadek — insolvence a možnosti
jeho řešení podle insolvenčního zákona (zákon
č. 182/2006 Sb.)
• co lze a co nelze očekávat od oddlužení

dle zákona č.182/2006 Sb. (insolvenční zákon)
Kromě záležitostí oddlužení poskytujeme
i další finančně poradenskou činnost.

Oldimax s.r.o., kancelář Plzeň,
Slovanská alej 28
úřední hodiny: pátek 9.00 —11.00 h,
v ostatních dnech a čase jen předem
sjednané schůzky

Přednášející: JUDr. MUDr. Igor Ulč, PhD.,
(za společnost Oldimax s.r.o.)
Připravte si otázky, které Vás tíží.

www.oldimax.cz, e-mail: oldimaxplzen@seznam.cz
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Vstup je bezplatný.

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 11/2011.
Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 558 840 616, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

