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…z jednání rady…
A neÏ jsme se nadáli, zaãíná druh˘ mûsíc roku 2006, tedy únor. Z klimatologického hlediska je posledním mûsícem zimy, z astronomického hlediska zima trvá
mnohem déle. PÛvod ãeského názvu souvisí se slovem „nofiit“, protoÏe ledy se zaãínají lámat a pukat a nofiit. Poláci oznaãují únor „luty“, to je lín˘, krut˘, kvÛli tuh˘m mrazÛm. „Snûhov˘ únor — sílí
úhor, únorová voda — pro pole ‰koda“.
Ale ono je to v podstatû jedno, protoÏe jaro se pomalu, plíÏivû a nenápadnû pfiibliÏuje. Urãitû je nûkde pod tûmi hordami
snûhu, co nám nyní ztûÏují Ïivot. Takovou dlouhou zimu s takovou snûhovou
nadílkou málokdo pamatuje.
Radní mûsta a nûktefií ãlenové komise
kulturní a cestovního ruchu se jako kaÏdoroãnû rozjeli do Brna na veletrh cestovního ruchu Regiontour a Go 12. ledna 2006. Byl to zahajovací den veletrhu.
Cestou ve vlaku staãili radní projednat
návrh hlavních bodÛ Rad mûsta ·tramberka na rok 2006, kter˘ byl schválen, dále návrh hlavních bodÛ pro zastupitelstvo
mûsta na rok 2006, které rada doporuãila
zastupitelstvu ke schválení. V organizaãních záleÏitostech rada schválila nájemní
smlouvu mezi pronajímatelem Kotouã
·tramberk, spol. s r. o. a nájemcem mûstem ·tramberkem na pronájem pozemkÛ
v areálu M· na Bafiinách na katastrálním
území ·tramberka. Dal‰ím bodem byla
zmûna organizaãního fiádu, dodatek ã. 2
s urãenou platností ode dne schválení,
coÏ je od 12. 1. 2006 a rada dodatek
schválila.

Hlavním dÛvodem v˘jezdního zasedání
rady byla náv‰tûva veletrhu. Na nádraÏí
v Brnû ãekal na tomtéÏ nástupi‰ti, kam
pfiijel vlak s na‰í delegací, historick˘ vláãek s ãoudící ma‰inou a pfiipojen˘mi star˘mi vagóny je‰tû s pÛvodními dfievûn˘mi
lavicemi. Vláãek chvíli ‰iboval sem a tam
a pak vyjel, svûte div se, po tramvajov˘ch
kolejích a vezl náv‰tûvníky veletrhu na
v˘stavi‰tû. Lidé se zastavovali, mávali, fotili, policie fiídila dopravu. To byl opravdu
hezk˘ záÏitek. Rozãarování si v‰ichni proÏili pfiímo ve v˘stavním pavilonu Regiontouru. Byl o hodnû men‰í, ménû pfiehledn˘ a také expozice v rámci Moravskoslezského kraje, kde jsme byli prezentováni
prostfiednictvím agentury Beskydy–Vala‰sko, nebyla moc pfiesvûdãivá. V rohu o velikosti tak 6 m2 bylo natûsnáno 6 mûst
a obcí (·tramberk, Nov˘ Jiãín, Fren‰tát
pod Radho‰tûm, Kopfiivnice, Pfiíbor a Hukvaldy). Pro náv‰tûvníky mûla b˘t upoutávka zajímav˘ch míst umocnûna velk˘mi
fotografiemi, které byly tak ne‰Èastnû
umístûny, Ïe kdyÏ se posadily delegace
u stolkÛ s obãerstvením, pfiekryly a zakryly v‰echny zajímavosti regionu a tak slouÏili jako pamûtihodnosti a zajímavosti regionu ãlenové delegací. Firma ·míra–
print, s. r. o. Ostrava prezentovala na veletrhu svÛj produkt Relax v Beskydech, kde
jednu ze zajímavostí tvofiil právû ·tramberk. ·koda jen, Ïe stánek, byÈ prostorn˘,
byl dost mimo hlavní tah. Pfiesto mûsto
vyuÏilo nabídky ze strany firmy a dodalo
do jejich stánku ãást propagaãních materiálÛ. Firma Technoprojekt, a. s. Ostrava
se samostatnû neprezentovala, pfiispûla
mûstu 5 tis. Kã na náklady spojené s vele-

trhem. Musíme se zamyslet a jednat, aby
to pfií‰tû vypadalo úplnû jinak. Své pfiipomínky jsme pfiedali fieditelce Beskydy–Vala‰sko Mgr. Torãíkové a na dal‰ím jednání
valné hromady Beskydy–Vala‰sko se bude
hledat cesta, kudy ven z expozic Moravskoslezského kraje anebo jak jinak tuto
situaci fie‰it. My urãitû vejdeme v jednání
s na‰imi podnikateli, s firmami ·míra–
print, s. r. o. a Technoprojektem, a. s.
a budeme hledat spoleãné fie‰ení k dÛstojnûj‰í prezentaci na‰eho mûsta na veletrzích cestovního ruchu. Na tomto místû bych ráda podûkovala zástupcÛm firem
Technoprojekt, a. s. Ostrava za finanãní
pfiíspûvek, ·míra–print, s. r. o. Ostrava za
moÏnost prezentovat se v jejich expozici
a paní Karle Harrandové za ·tramberské
u‰i, které náv‰tûvníkÛm moc chutnaly
a na‰í pracovnici MIC Evû Wisnarové,
která po celé ãtyfii dny stateãnû válãila na
veletrhu, poskytovala informace, rozdávala rady a propagaãní materiály.
Co by za to vût‰ina z nás dala, kdyby uÏ
svat˘ Petr otevfiel jaru bránu, ale protoÏe
tomu tak není a v dohlednu ani nebude,
buìme stateãní, protoÏe: „Stateãnému je
kaÏdá cesta schÛdná“ (Adam Vratislav
z Mitrovic), tedy i ty zasnûÏené a zledovatûlé. Tak pevn˘ krok a Ïádné pády.
Vûra Michnová

Na slovíãko…
Dnes jsem postupnû nav‰tívila starostu
mûsta, ing. Jana Sochu, místostarostku
Jindfii‰ku Kundlovou a tajemnici MÚ Evu
Vefimifiovskou a poloÏila jsem jim stejnou
otázku:
1. Co dobrého oãekáváte od roku 2006
a co vám dûlá nejvût‰í starosti?
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka
Celkovû si myslím, Ïe nás ãeká dobr˘
rok. Obãané jsou spokojeni, jestliÏe mají
dobrou práci, dÛstojné podmínky k Ïivotu vãetnû bydlení a zdravou a spokojenou

rodinu. Do tohoto regionu zaãínají pfiicházet dal‰í zahraniãní investofii, takÏe
myslím si, Ïe práce bude dost. Lidé budou
cestovat nejenom do zahraniãí, ale budou
objevovat i tuzemské perly a mezi nû
·tramberk urãitû patfií. TakÏe poroste
i cestovní ruch. Podmínky k Ïití v na‰em
mûstû jsou z hlediska kulturní, sportovní
a spoleãenské nabídky nadstandardní
a jsem pfiesvûdãen, Ïe tak to i v roce 2006
zÛstane. Zdraví a spokojenost rodiny moc
ovlivnit nemÛÏeme.
Teì konkrétnûji. Starost nám dûlá katastrofální stav nûkter˘ch místních komunikací a chodníkÛ. RovnûÏ nepfiíjemné je nevyuÏití areálu b˘valé oãní léãebny.
Obavy mám o dokonãení prÛtahu mûstem od Dallasu po DÛm zdraví a jednosmûrky u Z·, a to v hlavní turistické sezónû. Obãané, podnikatelé i náv‰tûvníci
budou tímto omezením urãitû trpût, ale
je to nezbytná investice do budoucna.
Tû‰ím se na kolaudaci bazénu koupali‰tû Libotín a dostavbu objektÛ základní
‰koly vãetnû nástavby „sokolovny“, na
které se nám v závûru roku 2005 podafiilo
získat 8,9 a 17,2 mil. Kã. V plánu jsou
i mnohé dal‰í drobnûj‰í akce stavebního
charakteru, které mnohdy udûlají dotãen˘m obãanÛm více radosti neÏ v˘‰e uvedené gigantické akce. Nauãme se radovat
i z bûÏn˘ch vûcí kolem nás a nepûstujme
neustále „blbou náladu“, která nás pfiepadá kaÏd˘ den po zhlédnutí zpráv nebo nedûlních politick˘ch debat v TV. KritikÛ
pfiib˘vá jako hub po de‰ti, ale nevidím, Ïe
by stejn˘m tempem pfiib˘valo i konstruktivních fie‰ení.
Jindfii‰ka Kundlová, místostarostka
Do kaÏdého nového roku vstupuji
s otázkou: Co nám ten nov˘ rok pfiinese
v rodinû, ve mûstû, ve státû, ve svûtû? Odpovûì dopfiedu neznám, ale pfiichází pfiání:
u v rodinû aÈ jsme v‰ichni zdrávi, aÈ máme mezi sebou lásku, porozumûní
a hlavnû aÈ si dovedeme odpou‰tût
v pfiípadû, kdyÏ nevûdomky slovem ãi
ãinem nûkomu ublíÏíme.
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u Ve mûstû aÈ jsme k sobû tolerantní, aÈ
u lidí nalézáme pochopení pro svou
práci, jelikoÏ nelze v‰em vÏdy vyhovût
a aÈ jsme k sobû vstfiícní.
u Ve státû aÈ dobfie dopadnou volby, aÈ
nastoupí do vedení rozumní politici, aÈ
nás nepotkají Ïádné ne‰tûstí a pohromy.
u Ve svûtû aÈ je co nejménû válek, bídy
a Ïivelních katastrof.
A co mi dûlá nejvût‰í starosti ve mûstû
— právû teì spousta snûhu a starosti co
s ním.
Jinak jsem optimista a doufám, Ïe
s bûÏn˘mi problémy se „popereme“ jak
nejlépe umíme, vÏdyÈ na to nikdy nejsme
sami.
Eva Vefimifiovská, tajemnice Mûstského
úfiadu ·tramberk
Jestli dobrého, nevím, ale je známo, Ïe
nás ãekají dvoje volby — v ãervnu do parlamentu, v listopadu komunální.
Starost nejen pro mnû, ale zejména na‰im zamûstnancÛm, ãiní vypofiádat se
s nárÛstem administrativních úkonÛ
v souvislosti s nov˘m správním fiádem.
Jedná se o zákon pod ã. 500/2004 Sb.
o správním fiízení, kter˘ urãuje, jak postupovat pfii vyfiizování Ïádostí ve v‰ech
oblastech vefiejné správy. Ten nárÛst lze
dokumentovat mimo jiné na skuteãnosti,
Ïe do 31. 12. 2005 platn˘ správní fiád mûl
85 §, nov˘ má § 184. Zamûstnanci po absolvování odborn˘ch semináfiÛ si pfiipravili vzory tiskopisÛ tak, aby obãan pfii vyfiizování sv˘ch záleÏitostí tuto zátûÏ pociÈoval co nejménû.

Informace
Mûstského úfiadu

Nadaãní fond manÏelÛ Livie a Václava
Klausov˘ch vyhla‰uje v˘bûrové fiízení na
projekt Jazykové kurzy pro studenty ve
vûku od 16 let z dûtsk˘ch domovÛ, z pûstounsk˘ch a sociálnû slab˘ch rodin, které
se konají na jazykov˘ch ‰kolách v zahraniãí. Pfiihlásit se lze do 15. února 2006.
Podrobnûj‰í informace — MÚ ·tramberk,
kanceláfi ã. 1, sl. Sochová.

Informace
âeského ãerveného kfiíÏe
âesk˘ ãerven˘ kfiíÏ, místní skupina
·tramberk, oznamuje v‰em, ktefií mají
zájem o sledování a mûfiení tlaku krve, Ïe
bude kaÏd˘ 1. pátek v mûsíci mûfiit krevní
tlak. Mûfiení bude probíhat od 14.00 do
17.00 hod. v klubu seniorÛ na Horní Ba‰tû.
Pfiijìte v‰ichni, ktefií máte zájem.
Zve v˘bor ââK, místní skupina ·tramberk

TS informuje
V˘bûr poplatku za komunální
odpad
Na Bafiinách se bude vybírat poplatek
za komunální odpad na rok 2006 v úter˘
21. února od 10.00 do 15.00 hod. Îádáme
obãany, aby chodili prÛbûÏnû platit odpad
v úfiední dny do pokladny na MûÚ nebo do
kanceláfie TS, ul. ·ÀÛrková. Tím zamezí
dlouhému ãekání pfii v˘bûru na Bafiinách.
V Kulturním domû na Námûstí se poplatek vybírat nebude. VyuÏívejte moÏnost
platby v úfiední dny v pokladnû MûÚ nebo
v kanceláfii TS, ul. ·ÀÛrková.
Josef Va‰ek ved. odd. TS

Mûsto ·tramberk vyhla‰uje:
POPTÁVKOVÉ ¤ÍZENÍ NA BEZDRÁTOV¯
INTERNET
Podrobné podmínky získáte na
www.stramberk.cz
·tramberské novinky 3

Nabídka publikací
Ladislava Bartonû
Od spisovatele Ladislava Bartonû jsou
k dostání v obchodû pana Hrãka tyto knihy:
1. ·tramberk a okolí
Kniha velkého formátu A3 s pevnou
vazbou, s 250 stranami. Jsou v ní podchyceny historické záznamy a v˘znamné
události, které se udály ve ·tramberku
a jeho okolí od roku 1900 aÏ do roku
2000. Cena knihy 300 Kã.
2. Îelezniãní tratû na území ·tramberka
Kniha velkého formátu A3 broÏované
a bohatû ilustrovaná dobov˘mi fotografiemi. Jsou v ní podchyceny i ve‰keré úzkokolejné tratû, které sváÏely z vápencov˘ch
lomÛ kámen do vápenek k pálení a pfies
v˘sypníky do normálních Ïelezniãních
vozÛ k odjezdu do urãen˘ch stanic. Cena
knihy 250 Kã.
3. Kabaretní a estrádní jednoaktovky
Kniha velkého formátu A3 s pevnou
vazbou. Je v ní pfies 40 jednoaktovek a 2
divadelní jednoaktovky zhudebnûlé na lidové písnû. Cena knihy 200 Kã.
4. V˘roba trakafiÛ ve ·tramberku
KníÏka malého formátu A5 broÏovaná.
Autor v ní namaloval trakafi, kter˘ se pouÏíval jako dopravní prostfiedek od nepamûti aÏ do zaãátku 19. století, kdy zaãala
jezdit motorová vozidla. Do tûchto ãasÛ
nesmûl chybût v Ïádné chalupû. Vozívalo
se na nûm v‰echno, co se na nûho dalo
naloÏit. K odjezdu nepotfieboval Ïádné
pfiípravy, mohlo se s ním ihned vyjet po
cestû i pû‰inû. Cena knihy 30 Kã.
5. Svût tajemna a záhad
Kniha velkého formátu A3 broÏovaná
s pouãn˘mi dodatky a vysvûtlivkami. Popisuje sopeãnou ãinnost, objekty UFO,
kulov˘ blesk, zkázu mûsta Pompeje
a pfiedhistorické obludy, které Ïily na zemi a lítaly ve vzduchu. Cena knihy 250
Kã.

6. Tkalcovsk˘ cech ve ·tramberku
KníÏka malého formátu A5 s pevnou
vazbou a dobov˘mí písniãkami. Popisuje
pûstování lnu, jeho zpracování na vlákna
a z vláken pfiedením na ‰lapacím kolovrátku na pevné nitû. Z nití pak tkalci tkali plátno. Cena kníÏky 80 Kã.
7. Pivovar ‰enkovních mû‰ÈanÛ
KníÏka malého formátu A5, s pevnou
vazbou, dobov˘mi obrázky a písniãkami.
Toto mûstské právo s pivovarstvím
·tramberku udûlil moravsk˘ markrabû
Jan Jindfiich v roce 1359. ·enkovní mû‰Èané, ktefií byli povinni pivo vafiit, v roce
1873 palírnu prodali a roze‰li se a teprve
v roce 2005 zaãalo se znovu pivo vafiit
s historick˘m názvem TRUBAâ. Cena
kníÏky 80 Kã.
8. Povûsti, legendy a pfiíbûhy
KníÏka malého formátu A5 broÏovaná
a doprovázená ilustracemi Mgr. ZdeÀka
Babince. Nekteré události jsou podané
v místním náfieãí a nûkteré i r˘movanou
formou. Cena kníÏky 150 Kã.
9. Milostné pfiíbûhy
KníÏka malého formátu A5 broÏovaná,
ve které autor popisuje dva za sebou jdoucí pfiíbûhy, které osobnû proÏil ve svém
mládí a nyní je popsal a r˘movan˘mi ver‰íky zpestfiil. Cena kníÏky 150 Kã.
10. R˘mované básnû o ·tramberku
KníÏka malého formátu A5 s pevnou
vazbou. V ní jsou podchyceny ve‰keré
básnû, které napsali lidoví básníci o ·tramberku. Je v ní i báseÀ od Mons. ThDr.
Antonína ·uránka, kter˘ musel sedm let
jako dûlník pracovat na Kotouãi. Cena
kníÏky 60 Kã.
11. Svatba a svatební hody
KníÏka malého formátu A5 s pevnou
vazbou, popisuje velmi podrobnû jak se
v na‰em kraji slavily okázalé svatby spojené s tradiãními zvyky a jak se dnes slaví
bez tradic a ãasto mimo domov v restauracích a hotelích, v kníÏce se dozvíte jaké
doklady je k tomu nutno pfiedloÏit, co fiíká o manÏelství právní fiád a jak uzavfiít
pfiedmanÏelskou smlouvu, aby byla pro
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obû strany v˘hodná. V kníÏce jsou uvedeny svatební písniãky, které se o svatbách
zpívaly. Cena kníÏky 100 Kã.
12. ·trambersk˘m ochráncÛm pfiírody
KníÏka malého formátu A5, ve které je
vloÏen „Pochod ochráncÛ pfiírody“. KníÏka popisuje globální oteplování Zemû
a její niãivé následky. UpozorÀuje, Ïe si ji
niãíme sami, kdyÏ nadmûrné plyny vypou‰tíme do atmosféry, kde tvofií skleníkov˘ efekt a ten otepluje na‰i Zemi. Potom mezi teplem a náhl˘m ochlazením
vznikají smr‰Èové víry mající okrajové povodnû. Cena knihy 60 Kã
13. Slovník ‰tramberského náfieãí
Kniha velkého formátu A3 s pevnou
vazbou. Obsahuje abecední slovník
‰tramberkého náfieãí s dokonal˘m vysvûtlením, co ‰trambersk˘ název ve spisovné
ãe‰tinû znázorÀuje. Cena knihy 150 Kã.
14. Otvírání studánek
KníÏka malého formátu A5 s pevnou
vazbou. Je to jarní slavnost, která se na
jafie slavívala. B˘vávala spojená s vefiejnou
úãastí pfii zpûvu a ãasto i s hudbou. Tuto
aktivitu v roce 2005 pfievzal âesk˘ svaz
OchráncÛ pfiírody. Autor v ní také popisuje rybníkáfiství, které vzniklo ve ·tramberku na poãátku 15. století a velmi se
rozmohlo. Cena kníÏky 80 Kã.
15. ·trambersk˘ lidov˘ kroj
KníÏeãka malého formátu A5 broÏovaná. Autor v ní popisuje mûstsk˘ a vesnick˘ kroj, kter˘ se ve ·tramberku nosíval.
Nûkolik krojovan˘ch postav z La‰ska a ze
·tramberka vyfotil a zde obraznû uvádí.
Cena kníÏky 30 Kã.
16. Muzikantské pfiíbûhy a povídky
Kniha velkého formátu A3 s pevnou
vazbou, o 60 pfiíhodách a pfiíbûzích,
s úvodním ãlánkem uãitele Vojtûcha Petrá‰e. KdyÏ autor zpracovával „Kroniku
‰tramberské hudby“, nechal si od kaÏdého muzikanta vyprávût nûjak˘ pfiíbûh,
kter˘ pfii své praxi zaÏil. Potom po jeho
zpracování do tûchto povídek vloÏil. Cena
knihy 200 Kã.

17. Album lidov˘ch písniãek
Kniha velkého formátu A3 s pevnou
vazbou, a 125 lidov˘mi písniãkami. Autor,
ãili sbûratel, je zaãal sbírat v rodné obci
Vefiovicích a ukonãil je aÏ ve mûstû ·tramberku, kde se pfiiÏenil. TakÏe se v ní
vyskytují vefiovické i ‰tramberské lidové
písniãky, které se pfied sto lety s oblibou
zpívaly. Cena 200 Kã.
18. Láznû ve ·tramberku a v okolí
Kniha A5 broÏovaná. A jak se v ních léãilo.

Stfiípky ze ‰koly
Zimní krajina
Ráda se procházím v lese se sv˘m
psem. Nejradûji mám zimní krajinu. Je
romantická a pfiipadám si v ní jako v pohádce.
Stromy na sobû zanechávají stopy mrazu a kfii‰Èálovû se lesknou. Z vody v potocích se stává led, ve kterém se tvofií zajímavû se táhnoucí prasklinky. KdyÏ jdu,
cítím v nose ‰tiplav˘ mráz a ‰imrá mû
v bfii‰e. Zima zahaluje krajinu do záfiící
pfiikr˘vky a v‰echno kolem je ãisté a bílé.
Zpod mrakÛ vylézá hfiejiv˘, Ïlut˘ drahokam, kter˘ tomu v‰emu pfiidá na kráse.
Jako kdyby se najednou v‰echno probudilo k Ïivotu. Tu zahlédnu vedle krmelce
srnku. Vychutnává si jablíãka, ka‰tany
a seno, které tam nanosili lidé. Za malou
chvíli si mû v‰imne a podívá se na mû sv˘ma hlubok˘ma oãima. Vypadá ‰Èastnû,
klidnû a spokojenû a rozbûhne se zpátky
do lesa. Zelené stromy se oblékly do bílého plá‰tû a pod tíhou snûhu se sklánûjí
k zemi. Vypadají, jako by se pfiede mnou
uklánûly. Pfiíjemné ticho ru‰í slab˘ vûtfiík,
kter˘ vyluzuje zvuky podobné hfie na nûjak˘ hudební nástroj. Pod nohama mi
kfiupe namrzl˘ sníh. KdyÏ se podívám na
nebe, zahfieje mû u srdce. Je tak krásnû
modré a mráãky tam vypadají jako oveãky. Slunce se usmívá a dívá se, co se dûje
na zemi.
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Na tváfi mi spadne chladivá a tajuplná
vloãka, která se zanedlouho rozpustí. Najednou se tak hustû rozsnûÏilo, aÏ málem
nevidím na cestu. Sníh se líbí nejen mi,
ale také mému psovi. Krásnû se v nûm vyjímá, protoÏe je ãern˘. VÛbec mi nevadí,
Ïe je taková zima a studen˘ vítr, protoÏe
to k zimû pfiece patfií.
M. Vítková, 9. B tfiída

Je pátek 13. smoln˘ den?
Pro nûkoho moÏná ano, ale pro na‰e deváÈáky urãitû smoln˘m nebyl! Na‰e paní
uãitelky tfiídní — J. Bri‰ová a L. ·karková
se rozhodly nás vzít v pfiedpololetním kolotoãi do rekr. areálu Libotín, kde jsme
mûli vyuÏít bohaté snûhové nadílky a postavit u koupali‰tû obfií snûhové objekty!
Tento úkol se nám zpoãátku zdál b˘t obtíÏn˘ (sníh byl sypk˘, museli jsme pfiiná‰et vodu ve vûdrech), ale pojali jsme ho
s humorem a uÏ za 2 hodiny jsme mohli
spatfiit první v˘tvory. Sochy vypadaly velmi zajímavû a vydafienû! Na prvním místû,
které bylo odmûnûno vedoucím zafiízení
permanentkami na koupali‰tû v hodnotû
200 Kã, se umístila skupinka chlapcÛ, jeÏ
postavila velkou sfingu. Druhé místo si
odpracovali taktéÏ kluci, ktefií se rozhodli
postavit auto i s SPZ! Nutno dodat, Ïe se
jim velmi podafiilo! A tfietí místo jsme si
zaslouÏily my, holky, s na‰í chobotnicí. Po
pár hodinách namáhavé práce se studen˘m snûhem jsme dostali zdarma v místní hospodû ãaj a polévku pro zahfiátí. KdyÏ
jsme „dopapali“, pár odváÏlivcÛ se odhodlalo sjet na kluzkách velk˘ prudk˘ kopec.
Vypadalo to jako hromadná sebevraÏda,
ale koneckoncÛ byla to velká legrace.
V‰ichni jsme se pobavili. Po absolvování
celé akce jsme se museli vydat autobusem
ke ‰kole. Tento program nám vtipnû zakonãil fiidiã autobusu sv˘mi reakcemi
a dopravil nás celé promoklé a zmrzlé, ale
spokojené zpût do ‰koly na obûd!
I kdyÏ to byl pátek 13., velmi se nám
tento den líbil a pofiádnû jsme si ho uÏili
a dûkujeme v‰em, ktefií nám umoÏnili ho
takto „vychutnat.“

Policejní koutek
VáÏení obãané,
jak jsem slíbil, chtûl bych vás informovat o ãinnosti MP v roce 2005.
V roce 2005 2 stráÏníci MP ·tramberk
fie‰ili tyto pfiestupky:
— 471 dopravních pfiestupkÛ
— 22 v˘jezdÛ k likvidaci vãelích,vosích
a sr‰ních rojÛ a hnízd
— 70 oznámení pfiijat˘ch od obãanÛ
— 2 trestné ãiny, pfiedány PâR
— 2 pfiestupky pfiedané Pfiestupkové
komisi ·tramberk
— 51 odchytÛ volnû pobíhajících psÛ
umístûn˘ch do útulku ve Vlãovicích
nebo navráceno pÛvodním majite
lÛm a fie‰eno na místû
— 2 osoby — na místû poskytnutá první pomoc — masáÏ srdce a d˘chaní
z úst do úst.
V blokovém fiízení stráÏníci uloÏili pokuty ve v˘‰i 35 200 Kã, z toho bylo na
místû v hotovosti zaplaceno 33 000 Kã.
Nadále na‰ím hlavním úkolem zÛstává
pomoc na‰im spoluobãanÛm. V mûsíci
lednu byl na ul. Zauliãí odchycen pfiímo
pfii ãinu omezováni domovní svobody
a krádeÏe zlodûj a v mûsíci srpnu byl chycen zlodûj pfii ãinu v muzeu na námûstí.
Chci upozornit obãany na obezfietnost,
hlavnû pfied cizími lidmi, vydávající se za
pracovníky úfiadu, plynáren, elektráren,
ktefií nemají platn˘ prÛkaz. A taky se to
t˘ká domovních prodejcÛ, hlavnû tûch,
ktefií jsou vlezlí a dotûrní. Tento ne‰var je
celostátnû roz‰ífien a dokud budou na‰i
spoluobãané dÛvûfiiví, tûÏko se s tím bude
bojovat.
Proto prosím obãany, aby nám nahlásili kaÏd˘ takov˘ podezfiel˘ pfiípad.
ZároveÀ Ïádám obãany o toleranci pfii
dopravû v celém ·tramberku a hlavnû na
dodrÏování zákazov˘ch znaãek novû
umístûn˘ch. Znaãky byly umístûny hlavnû kvÛli zimnímu období, kdy se cesty velice zúÏily. Nadále mÛÏete vyuÏívat parkovi‰tû u hfibitova.

S pozdravem AÀulka a Verunka z 9. B:o)
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Franti‰ek Vavru‰ velitel MP

Narozené dûti

Spoleãenská rubrika

Vojtûch Balhárek
Radana Hanzelková
Hana Kostelníková
Patrik Sopuch

Jubilanti
únor 2006
70 let Rudolf Bár, Hornychovice
Vilém Kurec, Bûlohorská
Milan Marek, PlaÀava
Karel Socha, Závi‰ická
75 let Miroslav Melãák, Kozina
Otmar Heãko, Bafiiny
Miroslav Hoffmann, PlaÀava
Ivana Petrá‰ová, Vrchní cesta
80 let Jifiina Omelková, NádraÏní
Anna Ra‰ková, Bafiiny
81 let Milada VáÀová, Zauliãí
Ludmila Rajnochová, PlaÀava
82 let Margita Petrá‰ová, Hornychovice
84 let Markéta Hoffmannová, Závi‰ická
Oldfii‰ka Urbanovská, Dolní
86 let Emil Geryk, Kozina
87 let BoÏena ¤eháková, Zauliãí
91 let Jaromír ·igut, Horní Ba‰ta

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí
v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné
zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu
Za SPOZ Ludmila Janeãková
Za mûsto Ing. Jan Socha

Program kina ·tramberk
na únor 2006
Nedûle 5. 2. v 18.30 vst. 49 Kã.
·ÍLENÍ
Horor, 100 min, od 15 let.
Scénáfi filmu volnû vychází z motivÛ dvou
povídek ZaÏiva pohfiben a ·ílen˘ psychiatr. Jednou z hlavních postav je Mark˘z,
postava inspirovaná mark˘zem de Sade.
Dûj celého filmu se zdánlivû odehrává zaãátkem 19. století ve Francii, je v‰ak pln˘
anachronismÛ a reálií dne‰ka a blázinec
je jeho v˘stiÏnou kulisou. V hlavních rolích hrají Jan Tfiíska, Pavel Li‰ka, Pavel
Nov˘, Jaroslav Du‰ek, Anna Geislerová
a dal‰í.
Nedûle 12. 2. v 18.30 vst. 49 Kã.
HARRY POTTER A OHNIV¯ POHÁR
DobrodruÏn˘, 150 min, ãesk˘ dabing, pfiístupn˘.
Harry, pronásledován noãními mÛrami,
díky nimÏ ho jizva bolí hÛfi neÏ jindy,
s povdûkem uniká s pomocí kamarádÛ
znepokojiv˘m snÛm.
Nedûle 19. 2. v 18.30 vst. 49 Kã.
40 LET PANIC
Komedie, 116 min, titulky, od 15 let.
Asi ãtyfiicetilet˘ muÏ pracující ve skladu
s elektronikou se zdá b˘t spokojen˘. Je
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v‰ak oblast v jeho Ïivotû, kterou teprve
zaãíná objevovat. Velmi povedená komedie, kde hrdinové hovofiící jako dlaÏdiãi,
se do Ïivota vrhají hlava nehlava.
Nedûle 26. 2. v 18.30 vst. 49 Kã.
DOBLBA
Komedie, 110 min, pfiístupn˘.
Nov˘ film reÏiséra Petra Vachlera.

Babiãce spadne do klína neãekané dûdictví. Její dospûlí vnuci v‰ak pfied ní získan˘
poklad zatají s cílem v˘hodnû ho prodat.
Nekal˘ plán spustí fiadu úsmûvn˘ch
i smutn˘ch pfiíhod. V hlavní roli Jaroslav
Du‰ek.
NA MùSÍC B¤EZEN P¤IPRAVUJEME:
BRAT¤I GRIMOVÉ, ZEMù MRTV¯CH,
ANDùL PÁNù, KING KONG.

Kulturní a spoleãenské akce v únoru 2006
Vzhledem k pfiíznivému poãasí, které je i letos
bohaté na dostatek snûhu, se uskuteãní v den
pololetních prázdnin,
a to v pátek 3. 2. 2006 od 10.00 hod.
v areálu hradu ·tramberk
HRADNÍ SNùHULÁKIÁDA.
Vyz˘váme v‰echny dûti (nevyjímaje dospûlé)
k pfiekonání loÀského poãtu postaven˘ch snûhulákÛ.
Je nutné podotknout, Ïe to bude úkol nelehk˘,
protoÏe by jich letos mûlo b˘t postaveno pfies 3 000.
Jsme pfiesvûdãeni, Ïe loÀ‰tí stavitelé nezÛstanou stranou a rekord za pfiispûní
nov˘ch soupefiÛ pokofií.
Aby nám stavitelé nezmrzli, je pro v‰echny pfiipraven hork˘ ãaj, nûco na zub
a pro vítûze opût malá odmûna.

Pozvánka do Klubu deskov˘ch her
Lu‰titelé kfiíÏovek a hlavolamÛ, vá‰niví hráãi ‰achov˘ch a jin˘ch stolních her!
UÏ jste hráli Carcassonne? Víte, jak zakládat stfiedovûk˘ hrad a kam postavit vûÏ?
I kdyÏ nevíte, nebojte se a kontaktujte nás na tel. 604 200 395 ãi 724 944 131.
Ve ãtvrtek 9. února 2006 od 17.00 hod. pofiádá mûsíãník Trubaã první setkání
Klubu deskov˘ch her! Sejdeme se v pfiíjemném prostfiedí Anglického klubu
v JaroÀkovû pekárnû na ‰tramberském námûstí.
Mapujeme zájem vefiejnosti a vûfiíme, Ïe ve ·tramberku a okolí JSOU hlavy
bystré a bádavé! Posílejte SMS tipy na hry, které byste si pfiáli zahrát a uÏ teì si
mÛÏete lámat hlavu nad názvem klubu! Úãast na jednom z prvních setkání
klubu pfiislíbil Václav Ob‰ivaã, v˘robce hlavolamÛ z Fren‰tátu p. R.,
autor hlavolamÛ pro 10. roãník Mistrovství svûta hádankáfiÛ
·tramberské novinky 8

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve
na vernisáÏ putovní v˘stavy

Mûsto ·tramberk spolu s SHDOM· vás
v‰echny srdeãnû zve

Zdenûk Burian a jeho svût —
Stezkou odvahy a dobrodruÏství

na vefiejné natáãení koncertu
SHDOM·

do Muzea ZdeÀka Buriana
ve ·tramberku
v sobotu 4. 2. 2006 v 15.00 hod.
V˘stava potrvá do nedûle 4. 6. 2006
Vstup na vernisáÏ voln˘,
jinak vstupné dospûlí 20 Kã
a dûti 10 Kã

v sobotu 11. 2. 2006
V Kulturním domû na Námûstí.
Zaãátek je v 15 hod.
Vstupné dobrovolné.
Natáãet bude âeská televize Ostrava,
a to do dokumentárního pofiadu
o velk˘ch dechov˘ch orchestrech
s názvem „A tuhle znáte?“
Pfiijìte podpofiit na‰e hudebníky!

Pfiátelé cimbálové muziky
ve spolupráci s Galerií vín
manÏelÛ Stfiechov˘ch pofiádají

Mûsto ·tramberk vás zve na svÛj

Veãer s cimbálovkou

16. obecní bál

10. 2. 2006 v Kulturním domû
ve ·tramberku na Námûstí.
Zaãátek v 19.00 hod.
K poslechu i tanci hraje
Cimbálová muzika Pavla Mika
z RoÏnova pod Radho‰tûm.
Vstupné 100 Kã.
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském
informaãním centru ·tramberk
od 3. 2. 2006.
Dárky do tomboly vítány. Dûkujeme.
V˘tûÏek z tomboly bude odeslán
na konto Nadace partnerství u âS a. s.
na sbírkov˘ úãet ã. 1468422/0800 —
Pomoc Tatrám.

v Kulturním domû na Námûstí
v pátek 17. února 2006
zaãátek plesu je v 19.30 hod.
vstupné 100 Kã
K tanci a poslechu hraje
ve velkém sále hudební skupina
Radeg ze ·tramberka a v malém sále
Franti‰ek âernoch z Vefiovic
V programu vystoupí
KTF Reflex Nov˘ Jiãín
TOP DANCE Petry Pístecké
z Nového Jiãína
a Pavel Janák alias Michael Jackson
z Louãky u Nového Jiãína
Pfiedprodej místenkov˘ch vstupenek
v Mûstském informaãním centru
od 10. 2. 2006
(otevfieno dennû mimo pondûlí
od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 do 16.00 hod.)

·tramberské novinky 9

Divadelní soubor Kotouã ·tramberk
vás srdeãnû zve na

tradiãní Ma‰karní divadelní bál
— konãinov˘ —
v sobotu 25. 2. 2006
K poslechu a tanci hraje
hudební skupina Radeg
vstupné 70 Kã
zaãátek v 19.00 hod.
Tombola a obãerstvení zaji‰tûny.
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském
informaãním centru od 18. 2. 2006.
(otevfieno dennû mimo pondûlí
od 9.00 do 12.00 hod.
a od 13.00 do 16.00 hod.)

Pozvánka na poslechov˘ pofiad
s Jifiím âern˘m
aneb Ro(c)kování ve ·tramberku
Ve stfiedu 22. 2. nav‰tíví ·tramberk
znám˘ publicista a hudební kritik
Jifií âern˘. V poslechovém pofiadu
zde pfiedstaví tento charismatick˘
praÏsk˘ muzikolog zajímavé hudební
novinky i zapomenuté poklady
na domácí i svûtové hudební scénû
a podûlí se o svÛj originální pohled
na nû.
Bûhem asi dvouhodinového pofiadu
prozradí nûkteré pfiíbûhy, které se
za nahrávkami skr˘vají a pokusí se
zodpovûdût otázky z publika. Pfied
zaãátkem programu a o pfiestávce
lze objednat nápoje k posezení
a poslechu.
Zaãátek nev‰edního Ro(c)kování
s Jifiím âern˘m je v 19.00 hod.
v Apollo Burn Clubu (v patfie
Mûstského pivovaru na Námûstí).
Rezervace míst moÏná na tel. ãísle:
724 944 131 nebo 556 808 059
(po 16 hod.).

Zprávy z hradu
27. 1. 2005 byl vyhlá‰en
I. roãník soutûÏe
o Zlat˘ klíã ‰tramberské Trúby
a vítûzem se stala pûtiletá
Krist˘nka Holasová ze Studénky,
která mûla od kvûtna do konce roku
2005 celkem 54 v˘stupÛ na Trúbu.
Technoprojekt a. s. Ostrava vyhla‰uje
II. roãník soutûÏe
o Zlat˘ klíã ‰tramberské Trúby
se zahájením od 1. 2. 2006.

Kam za sportem
DDM ·tramberk zve v‰echny dûti
do tûlocviãny na akce:

V sobotu
3. 2. 2006
Fotbalov˘ turnaj
pro dûti ÎS
Zápisné
20 Kã/osobu
Zaãátek
v 8.00 hod.

·tramberské novinky 10

V úter˘ 21. 2. 2006 Turnaj
ve stolním tenise (ping-pong)
pro dûti Z·
Zápisné 20 Kã/osobu, zaãátek v 8.30 hod.
KaÏd˘ pingpongovou pálku s sebou

Ve stfiedu 22. 1. 2006 Sportovní
dopoledne pro dûti Z·
(fotbal, florbal, pfiehazovaná,
badmington aj.)
Vstup zdarma, zahájení v 8.30 hod.

Kurs jógy —
Jóga v denním Ïivotû
(proti bolestem zad,
kloubÛ, sarva hita asany)
Kdy: kaÏdé úter˘ v 17.45 hod.
(od 7. února „první setkání“)
Kde: v malé tûlocviãnû v Základní ‰kole
ve ·tramberku (vchod zezadu od ‰aten)
Info: Jarmila Kubicová 556 801 618

Ze sportu

Poprvé vyhrál Pfiíbor
Rekordní poãet 25 hráãÛ se zúãastnil
turnaje neregistrovan˘ch hráãÛ v ‰ipkách
o ·trambersk˘ pohár, kter˘ se konal 14. 1.
2006 v Obecní hospodû ve ·tramberku.
Vynikající hru pfiedvedl pfiíborsk˘ hráã
Marian Hepnar, kter˘ pfiesvûdãivû zvítûzil.
TaktéÏ si dobfie vedl ‰trambersk˘ hráã

Zdenûk Kalmus, kter˘ i pfies nataÏen˘
sval na pravé ruce obsadil pûkné ãtvrté
místo.
Pofiadí:
11. Marian Hepnar — Pfiíbor
12. Karel Macháã — Îenklava
13. Rudolf Kotonsk˘ — ·tramberk
14. Zdenûk Kalmus — ·tramberk
15. Roman Hykel — Îenklava
16. Jaroslav Haini‰ — Îenklava
17. Jifií Juraãák — ·tramberk
18. Dagmar Mary‰ková — Pfiíbor
19. Jifií Holub — Îenklava
10. Jaromír Hoffmann — ·tramberk
11. Richard Parma — Îenklava
12. Hynek Heimerle — Îenklava
13. Zdenûk Ol‰ovsk˘ — Îenklava
14. Zdenûk Ra‰ka — ·tramberk
15. Vladimír MachÛ — Kopfiivnice
16. Radovan Baãák — Îenklava
17. Roman Lo‰ák — ·tramberk
18. Martin Smejkal — Kopfiivnice
19. Alena Mary‰ková — Pfiíbor
20. Ladislav Hru‰kovsk˘ — Îenklava
21. Václav Jan‰a — ·tramberk
22. Stanislav Hejtmanãík — ·tramberk
23. Petr Kuãera — ·tramberk
24. Jaroslav Socha — ·tramberk
25. Antonín Lacka — ·tramberk
Podûkování patfií v‰em sponzorÛm turnaje:
➢ Obecní hospoda — Vratislav Lo‰ák,
·tramberk
➢ Cukrárna SOPO — ZdeÀka Lo‰áková, ·tramberk
➢ PTN VESTRA — Radek VáÀa, Mo‰nov
➢ Radegast No‰ovice
➢ Mojmír Vacca, ·tramberk
Na dal‰í turnaj zajíÏdí ‰tramberské
druÏstvo 11. 2. 2006 do Îenklavy.
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R. K.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
‚ Start letadla, kapitán jako obyãejnû
hovofií k osazenstvu: „VáÏené dámy,
váÏení pánové, pûknû vás vítám na palubû letadla. Ná‰ let probíhá nad Atlantick˘m oceánem, jsme ve v˘‰ce
10 000 metrÛ, rychlost je 900 km/hod.,
teplota vzduchu… „no to snad ne,
mnû trefí, to pfiece není moÏné, co budeme dûlat“… Kapitán se odmlãí,
mrtvolné ticho, pasaÏéfii jsou bledí,
vypukne panika.
Vtom se ohlásí kapitán: „Dámy a pánové, omluvte mne, letu‰ka mne polila kávou a kdybyste vidûli moje kalhoty zepfiedu…“

Jeden z pasaÏérÛ vykfiikne: „Ty blázne
jeden, pfiál bych ti vidût moje kalhoty
zezadu“
Hlá‰ení místního rozhlasu:
‚ V˘zva k obãanÛm: Vybírá se poplatek
za plemenného b˘ka a za kominíka.
‚ Dne 17. t. m. bude proveden soupis
prasat, dostavte se v‰ichni vãas.
‚ V kulturním domû se staví kamna, Ïádáme obãany o brigádu, trouby jsou
na MNV.
‚ Kdo nemá je‰tû orazítkovaná vejce,
nechÈ tak uãiní nebo mu propadnou.
Îádosti:
‚ Ïádám o povolení pfiestavby stodoly na
bytovku, a to tak, Ïe pfiedek nechám
stát a budu h˘bat jenom zadkem.
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‚ Ïádám o pfiidûlení krávy, která je bfiezí
po pfiedsedovi, kter˘ se odstûhoval.
‚ Ïádám o povolení na tu mfiíÏ, nedosta
nu-li je, jsem nucen pfiefiíznout starou

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

Jak˘ je rozdíl mezi Ïenskou
a muÏskou solidaritou:
KdyÏ Ïena nepfiijde v noci domÛ a dorazí
aÏ ráno s v˘mluvou, Ïe spala u kamarádky, obvolá manÏel deset nejlep‰ích manÏelãin˘ch kamarádek. Îádná o tom nic
neví…
Nepfiijde-li muÏ na noc domÛ a tvrdí, Ïe
strávil noc u kamaráda a manÏelka obvolá deset nejlep‰ích kamarádÛ, tak osm
z nich potvrdí, Ïe byl v noci u nich… Dva
tvrdí, Ïe tam je‰tû je.
V. M.

Inzerce

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

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

Podbeskydská agentura
PhDr. Vítězslava Černocha Mořkov nabízí:
natočení svatby, životního jubilea
na video — zdarma fotodokumentace.
Možno doplnit o výbornou diskotéku —
od lidovek až po současnou produkci,
včetně moderování a soutěží
pro novomanžele atd.,
a to vše za velmi příznivé ceny.
Další informace tel. 728 362 757,
www.agenturacernoch.cz

DÁRKOVÁ SÍŇ
Štramberk, Zauličí 499
nabízíme velký výběr čajů:
➢ ovocné a bylinkové
➢ černé i ochucené
➢ zelené i ochucené
➢ rooibosy i ochucené
➢ PU – EHR (čistící)
➢ solné lampy

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

Realitní a dražební kancelář MONETAR
se sídlem ve Frýdku–Místku
zprostředkuje profesionální prodej vaší nemovitosti.
Kontakt:
Jan Bár, Štramberk, Bařiny 740 (Občerstvení)
mob.: 605 713 049, www.monetar.cz, tel. 558 431 887 (F–M)
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CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
Zkuste to se společností Eurobydlení s. r. o.
Nový Jičín, B. Martinů 1885/2
naše služby Vám ušijeme na míru * můžete si prodávat sami, neomezujeme Vaše
vlastnická práva * pracujeme bez smluvních pokut * umíme nemovitost oddlužit
i od exekucí * intenzivní propagace Vaší nabídky * pracujeme zdarma až do
prodeje * naše provize 4—5% * zpracujeme odhad nemovitosti, kupní smlouvu *
pomůžeme s hypotékou, úvěrem * nenavyšujeme ceny
Nezávazné konzultace zdarma na tel. 774 555 017
HLEDÁME KOMUNIKATIVNÍ LIDI PRO OBSAZENÍ POZICE OBCHODNÍHO ZÁSTUPCE
pro Nový Jičín, Kopřivnici, Odry, Studénku, Bílovec, Frýdek–Místek
informace na tel. 776 071 155

Z naší nabídky
Obytný mlýn Nová Horka (2× 3+1)
RD Bílov
Luxusní RD Bílovec
RD Bílovec
RD Tísek
RD Studénka – Butovice
RD Polouvsí
RD Závišice
RD Kozlovice
RD Zašová
RD OV – Stará Bělá
Zahr. chatka Žilina u NJ
Chata Štramberk
Chata Frýdlant n. Ostravicí
Dr. B 1+1 OV – Poruba — E. Rošického
Dr. B 2+1 Kopřivnice — 17. listopadu
Dr. B 2+1 Studénka — Mírová
Dr. B 3+1 Kopřivnice 17. listopadu
Dr. B 3+1 Kopřivnice — Osvoboditelů
Dr. B 3+1 OV – Zábřeh — Horymírova
B 3+1 os. vl. Hlučín — J. Seiferta
B 4+1 os. vl. Fulnek — Tyršova
St. pozemek Bílov
St. pozemek OV – Stará Bělá
St. pozemky Šenov u N. Jičína
St. pozemek Kozlovice
St. pozemek Kunčice p. Ondřejníkem
St. pozemky Frýdlant n. Ostravicí

2 700 000,—
995 000,—
6 500 000,—
1 800 000,—
1 300 000,—
2 000 000,—
1 886 000,—
990 000,—
1 823 000,—
1 350 000,—
1 280 000,—
350 000,—
795 000,—
520 000,—
450 000,—
360 000,—
410.000,—
473 000,—
490 000,—
515 000,—
799 000,—
880 000,—
150 000,—
390 000,—
300 Kč/m2
221 000,—
490 000,—
1 461 600,—

774
774
603
774
774
736
776
774
606
776
728
774
776
608
728
604
731
774
774
728
728
776
774
728
776
606
606
608

555
555
526
555
555
644
071
555
856
071
406
555
071
970
406
691
130
555
712
406
406
766
555
406
766
856
856
970

017
017
509
017
017
635
155
017
559
155
815
017
155
547
815
519
080
017
771
815
815
154
017
815
154
559
559
547

Pro své klienty hledáme: RD v okolí Nového Jičína, chatu v Beskydech, RD v Bludovicích, RD
a chatu na Příborsku, RD Sedlnice, Libhošť, byt 2+1 v Odrách, byt 1+1 v N. Jičíně
Volejte 774 555 017, 556 761 241

www.chcitoprodat.cz
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