INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA • ČÍSLO 12/ 2010

…z jednání rady
Závûr roku jiÏ klepe na dvefie (mnohdy taky
nákupními ko‰íky v supermarketech do zad zákazníkÛ), ale vrcholné orgány mûsta ·tramberka musely dofie‰it spoustu vûcí.

Z JEDNÁNÍ RADY MùSTA 14. 12. 2010
Rada mûsta (RM) se vypofiádala s 6 úkoly, které na ni pfie‰ly z minulého funkãního období.
Byl schválen dodatek k Organizaãnímu fiádu
MÚ ·tramberk, kde se mûní funkãní schéma
a pfierozdûlují náplnû práce zamûstnancÛ tak,
aby do‰lo k úspofie 10 % na mzdov˘ch nákladech a odvodech (z radnice na pfielomu roku
odchází 4 kmenoví zamûstnanci, ve ãtyfiech pfiípadech se mûní úvazky a náplnû práce). Opatfiení pfiijaté minul˘m vedením na posílení kvalifikovaného investora mûsta bylo pfierozdûlením práce mezi stávající zamûstnance a volené
funkcionáfie zru‰eno.
JelikoÏ byl sníÏen poãet odborn˘ch komisí
Rad z 10 na 6, poklesne i poãet odmûÀovan˘ch
pfiedsedÛ komisí, RM navrhla zastupitelstvu
sníÏení v‰ech odmûn o 10 %, plat uvolnûn˘ch
funkcionáfiÛ (starosta, místostarosta) bude sníÏen rovnûÏ o 10 %.
RM projednala a doporuãila ZM schválit:
— rozpoãtové úpravy do konce roku 2010
— plán hospodáfiské ãinnosti pro rok 2010
— rozpoãet mûsta pro rok 2011 (vyrovnan˘ ve
v˘‰i pfiíjmÛ i v˘dajÛ pfies 103 mil. Kã)
— plán hospodáfiské ãinnosti pro rok 2011
— rozpoãtov˘ v˘hled mûsta na léta 2012 aÏ
2016
— smlouvu mezi ¤ímskokatolickou farností
·tramberk a mûstem ·tramberkem o poskytnutí neinvestiãní dotace ve v˘‰i 100 tis.
Kã na revitalizaci kostela svaté Katefiiny.
Obecnû závazné vyhlá‰ky (OZV):
• 7/2010 o místním poplatku za lázeÀsk˘ nebo
rekreaãní pobyt
• 8/2010 o místním poplatku ze psÛ
• 9/2010 o místním poplatku z ubytovací kapacity
• 10/2010 o místním poplatku ze vstupného

• 11/2010 o místním poplatku za provozovan˘
v˘herní hrací pfiístroj
• 12/2010 o místním poplatku za uÏívání vefiejného prostranství
• 2/2010 o stanovení systému shromaÏìování,
sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ a nakládání se
stavebním odpadem
• 3/2010 o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
• 4/2010 o ochranû noãního klidu a regulaci
hluãn˘ch ãinností
• 5/2010, kterou se na území mûsta ·tramberka zakazují nûkteré druhy paliv pro malé
zdroje zneãi‰Èování ovzdu‰í
ZároveÀ se tímto ru‰í star‰í OZV.
RM mûsta provedla nezbytné majetkoprávní
úkony, které naleznete v plném znûní na
www.stramberk.cz
RM projednala V˘roãní zprávu o ãinnosti Z·
a M· ·tramberk za ‰kolní rok 2009/10 a po návrhu schválila odmûnu fieditelce Z·. Dále RM
povûfiila ãleny RM k uzavírání sÀatkÛ a uÏívání
závûsného znaku, a to kromû starosty a místostarosty Mgr. ZdeÀku Svobodovou, Bc. Vûru
Hanzlíkovou a Mgr. Ondfieje ·imíãka. Rada po
projednání rozdûlila ãástku 100 tis. Kã na ãinnost sportovních a kulturních spolkÛ pÛsobících ve ·tramberku zejména s dÛrazem na mládeÏ. Radní, vedeni cílem ‰etfiit náklady na elektrickou energii a plyn, schválili v˘bûrové fiízení
na firmu, která formou tzv. elektronické aukce
nalezne levnûj‰í dodavatele energií pro mûsto
a pfiíspûvkovou organizaci (Z·, M·), dle zku‰eností z jin˘ch mûst se dá tímto zpÛsobem docílit úspory vût‰í neÏ 20 %. RM rovnûÏ schválila
aktualizované ceníky za pronájem prostor Kulturního domu a tûlocviãny. Radní schválili pfiíjem dal‰ích financí ve v˘‰i 50 tis. Kã na provedení reklamy firmy Kotouã ·tramberk s. r. o.
RM opûtovnû vyhla‰uje vefiejnou soutûÏ obálkovou metodou na prodej bytové jednotky ã. 444/1
za minimální cenu 200 tis. Kã. Rada také ustanovila zfiízení sv˘ch odborn˘ch komisí a jmenovala ãleny tûchto komisí.
Vût‰ina hlavních bodÛ jednání Rady mûsta
·tramberka byla projednána 20. 12. 2010 (tj. po

uzávûrce tohoto ãísla ·N) na fiádném jednání
Zastupitelstva mûsta ·tramberka (jeho v˘sledky naleznete na webov˘ch stránkách mûsta.
Pfii projednávání obsáhl˘ch materiálÛ v Radû
mûsta kromû dobr˘ch zpráv a fie‰ení (viz v˘‰e)
se objevily i nûkteré (nepo-)dárky, napfi.:
Mûsto je nuceno zv˘‰it poplatek obãanÛ za
svoz a tfiídûní komunálního odpadu na základû
neustále rostoucích vstupÛ, RM doporuãila ZM
zv˘‰ení ze stávajících 460 Kã na 480 Kã za osobu a rok.
Do konce roku ukonãí svou ãinnost prodejna
potravin a obãerstvení U zastávky pana Martina
Pfiidala v Domû sluÏeb, tento nájemní prostor
mûsta bude k dispozici dal‰ím zájemcÛm. Panu
Pfiidalovi dûkujeme za zaji‰Èování základních
sluÏeb pro obãany v dané lokalitû.
Vedení mûsta, radní mûsta a zastupitelé
mûsta pfiejí v‰em obãanÛm pohodové a radostné proÏití svátkÛ vánoãních a úspû‰n˘ vstup do
nového roku 2011 bez stresÛ, nedostatku penûz a zbyteãn˘ch starostí a nemocí.

PODùKOVÁNÍ:
Vedení mûsta ·tramberka dûkuje panu Josefu Va‰kovi, vedoucímu oddûlení technické správy a bytového hospodáfiství za obûtavou, více
neÏ 11letou práci v tûÏk˘ch podmínkách vefiejn˘ch sluÏeb v‰eho druhu pro mûsto ·tramberk
a obãany. Jsme pfiesvûdãeni, Ïe i kdyÏ koncem
roku odchází dohodou z pracovního pomûru,
bude nadále vyuÏívat své dlouholeté zku‰enosti v Radû mûsta a jako pfiedseda komise Ïivotního prostfiedí.
Na‰e podûkování patfií panu Radimu ·tûpánovi k získání Zlatého kfiíÏe 3. tfiídy za 80 bezpfiíspûvkov˘ch odbûrÛ krve.

Z vefiejn˘ch schÛzí:
Pûti vefiejn˘ch schÛzí se zúãastnilo 215 obãanÛ, ktefií vznesli na nové vedení mûsta 73 poÏadavkÛ od jednoduch˘ch, které nic kromû organizace nestojí (hlá‰ení mûstského rozhlasu
na www.stramberk.cz) po sloÏité (parkovací
dÛm s garáÏemi, vodovod a kanalizace Libotín).
Námûty budou zapracovány do Programu rozvoje mûsta ·tramberka v letech 2011—2014.
Díky za nû.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Informace pro občany
Mûstsk˘ úfiad 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. 2010 do 2. 1. 2011.
Prvním úfiedním dnem v roce 2011 je pondûlí 3. 1. 2011
Ing. Josef Babulík, tajemník MûÚ
Zpráva pro obãany ·tramberka
Úfiední hodiny pro vefiejnost na MÚ ·tramberk, Stavební úfiad (od 1. 1. 2011):
Den
Dopoledne
Odpoledne
pondûlí, stfieda
08.00—12.00
13.00—17.00
úter˘, ãtvrtek
08.00—12.00 (na základû pfiedchozí domluv)
Úfiední hodiny — pokladna
Den
Dopoledne
pondûlí, stfieda
08.00—12.00
úter˘, ãtvrtek
08.00—12.00
Úfiední hodiny — podatelna
Den
Dopoledne
pondûlí, stfieda
08.00—12.00
úter˘, ãtvrtek
08.00—12.00
pátek
08.00—12.00

Odpoledne
13.00—17.00

Odpoledne
13.00—17.00
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Úfiední hodiny — OTS BH (pracovi‰tû Bafiiny)
Den
Dopoledne
pondûlí
08.00—12.00
stfieda
08.00—12.00

Odpoledne
13.00—16.00
13.00—15.00

Úfiední hodiny — Mûstská policie (pracovi‰tû Zauliãí)
Den
Dopoledne
Odpoledne
pondûlí, stfieda
10.00—12.00
14.00—16.00
pátek
neúfiední den
Telefonní seznam MÚ ·tramberk:
Podatelna, ústfiedna
Starosta
Sekretariát starosty a místostarosty
Místostarosta
Tajemník
Finanãní oddûlení
Pokladna
Stavební úfiad
Matrika, evidence obyvatel
Úsek sociálních vûcí
Îivotní prostfiedí
Úsek správy majetku a investic
Oddûlení kultury a sportu
Mûstské informaãní centrum
Muzeum Zd. Buriana
Mûstská knihovna
Oddûlení technická správa a bytové hospodáfiství
DÛm s peãovatelskou sluÏbou
Mûstská policie
Ladislav Pra‰ivka MP
Franti‰ek Vavru‰ MP

Prodej bytu 2+1 ã. p. 444
Mûsto ·tramberk nabízí k prodeji bytovou
jednotku ã. 444/1 o velikosti 2+1 (82,3 m2)
s pfiíslu‰enstvím a spoluvlastnick˘ podíl na spoleãn˘ch ãástech budovy a pozemku v obytném
domû na Kozinû ãp. 444, ·tramberk.
Uveden˘ byt bude prodán nejvy‰‰í nabídce
obálkovou metodou. Minimální nabídnutá cena
musí ãinit nejménû 200 000 Kã.
Nabídky na koupi je moÏno doruãit (osobnû
nebo po‰tou) v uzavfiené obálce s oznaãením
„NEOTVÍRAT — prodej bytové jednotky ã.
444/1“ nejpozdûji do 31. 1. 2011 do 12.00 hodin.
Adresa: Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66
·tramberk
BliÏ‰í informace: Karla Procházková
736 645 875, 558 840 623 — referent úseku
technické sluÏby a bytového hospodáfiství
·tramberské novinky 3

558 840 600
558 840 601
558 840 602
558 840 603
558 840 604
558 840 605—607
558 840 608
558 840 610—611
558 840 612
558 840 613
558 840 609
558 840 614—615
558 840 616
558 840 617
558 840 619
558 840 620
558 840 621—623
558 840 624
558 840 625
606 909 624
736 670 513
Ing. Josef Babulík, tajemník MûÚ

Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka s napojením na âOV — 1. etapa
Odkanalizování lokality ·tramberk — Kozina.
Dne 29. 10. 2010 byl stavebnû dokonãen projekt ãíslo 1.10/4.1.00/03.00631 „Dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka s napojením na âOV — 1. etapa Odkanalizování lokality ·tramberk
— Kozina“, kter˘ byl spolufinancován Evropskou unií v rámci Operaãního programu Îivotního
prostfiedí, Prioritní osa 1 — Zlep‰ování vodohospodáfiské infrastruktury a sniÏováni rizika povodní, oblast podpory 1.1 — SníÏení zneãi‰tûní vod. Projekt fie‰í odvodnûní spla‰kov˘ch odpadních vod
z lokality ·tramberk — Kozina na stávající kanalizaci ve vlastnictví a správû SmVaK, a. s. ve
·tramberku, která je ukonãena âOV Bafiiny. Z této lokality bude napojeno nov˘ch 240 EO na stávající kanalizaãní síÈ.
Byla vybudována:
• Gravitaãní spla‰ková kanalizace v celkové délce 1 508,14 m
• Odboãení kanalizaãních pfiípojek v celkové délce 424,5 m
• Gravitaãní de‰Èová kanalizace v celkové délce 315,71 m
Finanãní rozpoãet projektu:
Náklady:
Projektová dokumentace
Zpracování Ïádosti
Technick˘ dozor
Autorsk˘ dozor
Stavební práce — de‰Èová
Stavební práce — spla‰ková
Ostatní
Celkem
*Náklady nejsou koneãné
Dotace:

725 532,00 Kã
89 450,00 Kã
210 000,00 Kã
204 000,00 Kã
3 262 204,84 Kã
13 416 162,47 Kã
533 710,53 Kã
18 441 059,84 Kã

Dotace ze SFÎP
Dotace ze státního rozpoãtu MÎP
Dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje
Celkem
Mûsto ·tramberk se na tomto projektu podílí ãástkou:

622 196,16 Kã
10 577 334,87 Kã
746 100,00 Kã
11 945 631,03 Kã
6 495 428,81 Kã

Dal‰í harmonogram realizace projektu:
• Pfiíprava zadávací dokumentace pro koncesní fiízení na provozovatele
technické infrastruktury.
do 31. 12. 2010
• V˘bûrové fiízení a uzavfiení smlouvy na provozování kanalizace.
do 20. 5. 2011
• Závûreãná monitorovací zpráva.
do 31. 5. 2011
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta mûsta ·tramberka

Betlémské svûtlo
VáÏení spoluobãané, ktefií máte zájem, aby vám skauti na ·tûdr˘ den dopoledne donesli Betlémské svûtlo, zapi‰te do 20. prosince 2010 svou adresu
a jméno do kostela na pfiichystan˘ papír nebo do prodejny u HrãkÛ, pfiípadnû
na webové stránky www.minehawa.skauting.cz do diskuze (po ukonãení akce
budou adresy i jména vymazány).
S pozdravem ‰tramber‰tí skauti
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Tfiíkrálová sbírka
VáÏení obãané,
ve dnech 1. aÏ 16. ledna 2011 bude probíhat
na území va‰eho mûsta Tfiikrálová sbírka. V této dobû u va‰ich dvefií zaklepou za zpûvu koledy Tfii králové, jenÏ se vám prokáÏou platnou
prÛkazkou. PenûÏité dary, které vûnujete do
sbírky, budou pouÏity k podpofie zdravotních
a sociálních projektÛ. Vûfiíme ve va‰i ‰tûdrost
a dobrosrdeãnost.
Mockrát Vám dûkujeme.
Pracovníci Charity Kopfiivnice

r˘ch igelitov˘ch ta‰ek. Jako techniku jsme si
zvolili mozaiku. Jednalo se o pracnûj‰í postup,
kdy jsme lepili jednotlivé kousky, ale v˘sledek
nás pfiekvapil.
Asi jsme zaujali i porotu, protoÏe ná‰ znak byl
vybrán spolu s dal‰ími k reprezentaci Moravskoslezského kraje. V na‰em kraji zaslalo znak
89 ‰kol. Celkem se o rekord uchází 985 znakÛ
z celé republiky.
V souãasné dobû je znak vystaven v Ostravû
a od ledna 2011 bude souãástí prezentace na veletrhu GO a Regiontour 2011 v Brnû. Staneme
se tedy souãástí svûtového rekordu.

Ze školy

Akci pofiádá agentura Dobr˘ den Pelhfiimov
s. r. o. a spoleãnost EKO-KOM.
Dal‰í informace a foto na‰eho znaku najdete
na http://www.znakymestaobci.cz/

Tû‰íme se na Vánoce
Opût se pfiiblíÏil ãas oãekávání sváteãních
chvil a doba bilancování pfiede‰l˘ch mûsícÛ.
Fakt, Ïe stále se nûco dûje, je odrazem skuteãnosti na‰í M· na Bafiinách. Od záfií zhlédly dûti
nûkolik divadelních programÛ, zúãastnily se v˘ukov˘ch pfiestavení o tradicích a zvycích u nás.
S rodiãi pou‰tûli draky a opékali bufitíky. Udûlali jsme si v˘let na v˘stavu betlémÛ a rovnûÏ se
jí v˘tvarnû zúãastnili. Do dûní v M· se zapojila
i praktikantka z Pedagogického lycea v Novém
Jiãínû. V M· jsme navázali nová pfiátelství a stmelili kolektivy dûtí. Tradiãní Mikulá‰ská besídka potû‰ila dûti i dospûlé a ãertíci nemûli dÛvod
zasahovat. Vánoãní ãas pfiinesl dûtem pfiekvapení od JeÏí‰ka a nové hraãky vyz˘valy ke hfie. Aby
i doma mûly dûti památku na leto‰ní Vánoce,
vyrobily si s rodiãi ozdoby na tvofiivém odpoledni v matefiské ‰kole. Klidné a spokojené vánoãní svátky a správné vykroãení do nového roku 2011 pfiejí dûti i zamûstnanci M· Bafiiny.
Za cel˘ kolektiv Jurková Jana, uãitelka

Vánoãní ãas
Kalendáfi nelÏe! Vánoce jsou jiÏ za dvefimi.
Zapálili jsme svíãky na adventním vûnci, spoãítali pfiátele a pfiíbuzné, aÈ víme, koho obdarovat. První malé dárky na‰i Ïáci rozdali na námûstí a v kulturním domû pfii slavnostním rozsvûcování vánoãní v˘zdoby ve ·tramberku. Letos poprvé dûti z prvního stupnû pfiipravily se
sv˘mi uãitelkami nádhern˘ vánoãní jarmark.
Vyrobily dárky s vánoãní tematikou a s velk˘m
úspûchem je i rozprodaly. Zájem byl opravdu
obrovsk˘, po v‰ech vûcech se jen zaprá‰ilo.
Také mal˘ koncert na‰eho náhodného ‰kolního sboru se povedl.
Jen to poãasí, to si s námi rádo hraje!

Vedení Matefiské ‰koly ·tramberk Bafiiny dûkuje v‰em sv˘m zamûstnancÛm za jejich svûdomitou práci pfii v˘chovû i vzdûlávání na‰í nejmlad‰í generace a Klubu rodiãÛ za pomoc pfii
organizování spoleãn˘ch akcí. Pfieje jim v‰em
pokojné, klidné a radostné proÏití vánoãních
svátkÛ, hodnû zdraví, ‰tûstí a úspûchÛ v roce
2011.
Juráková Stanislava, fiídící uãitelka M· Bafiiny

V mûsíci listopadu se na‰e ‰kola zapojila
do projektu o svûtov˘ rekord:
Nejvût‰í galerie znakÛ mûst a obcí âR vyroben˘ch z odpadov˘ch materiálÛ
Úkolem bylo vyrobit znak na‰eho mûsta z odpadového materiálu. Îáci vyrábûli znak ze sta-

Na‰i prvÀáãci na jarmarku s p. uãitelkou
Z. Svobodovou

Zb˘vá uÏ jen vánoãní pfiání.
Dûkujeme v‰em rodiãÛm, pfiátelÛm, pfiispûvatelÛm za jejich pochopení, podporu a pomoc
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na‰í ‰kole v uplynulém roce a do toho dal‰ího
pfiejeme v‰em hodnû zdraví, pohody, spokojenosti a vzájemného porozumûní.
Z· ·tramberk

Astronomická olympiáda 2010/2011
Ve dnech 16.—18. listopadu jsme se zúãastnili 8. roãníku astronomické olympiády, kterou
kaÏdoroãnû vyhla‰uje âeská astronomická spoleãnost. ·kolního kola se zúãastnili Ïáci 7.—9.
roãníku ve dvou kategoriích podle vûku ÏákÛ.
Olympiáda je zamûfiena na znalosti o vesmíru
a komunikaãní a ãtenáfiské dovednosti. Îáci
v prÛbûhu fie‰ení dosti nároãn˘ch úloh mohou
pouÏívat jakékoliv zdroje (ti‰tûné a internetové), ve v˘sledcích se proto mimo jiné odráÏí jejich schopnost pracovat s textem, porozumût
textu, vyhledávat, porovnávat a tfiídit informace, trpûlivû, peãlivû a cílevûdomû pracovat. Nûkteré úlohy byly pojaty mezipfiedmûtovû, propojovaly dovednosti matematické, zemûpisné,
fyzikální a dal‰í.
V kategorii pro 6. a 7. roãník se nejlépe umístili Václav ·kapa, Krist˘na Macková a Dominik
Jan˘‰ka (v‰ichni ze 7. B).
V kategorii pro 8. a 9. roãník byli nejúspû‰nûj‰ími fie‰iteli Martina Va‰ková, Denis Brdíãko, Pavel Îerdík (v‰ichni z 9. A) a Michal Jelen
(8. A).
Celkem 76 ÏákÛ se stalo úspû‰n˘mi fie‰iteli,
tzn. získali alespoÀ 15 bodÛ ze 40 moÏn˘ch
a mohou se tedy zúãastnit celostátního kola.
Úspû‰n˘m fie‰itelÛm blahopfiejeme!
Zuzana Li‰ková

Ze sportu

Mezinárodní Mikulá‰sk˘ turnaj ÏákyÀ
v Kietrzu (PL) 4. 12. 2010
11. roãník vyhrálo druÏstvo ÏákyÀ ze ÎILINY (SK)
DruÏstvo Kotouã ‰tramberk skonãilo na 2.
místû z osmi startujících ze ãtyfi zemí.

DruÏstvo Kotouã ·TRAMBERK (2. místo):
zleva: Kocánová Klára, Michálková Monika,
Davidová Tereza, Stupavská Lucie, Milichová
Katefiina, Jurková Simona, Tallová Veronika,
Kfienková Katefiina, VáÀová Kamila.
Nejlep‰í brankáfika turnaje
Katefiina Kfienková
toto ocenûní získala jiÏ
podruhé za sebou.
Nejlep‰í hráãka ·tramberka
Monika Michálková
Ocenûní získala za velmi dobré
vyrovnané v˘kony v prÛbûhu
turnaje

Pozvánka na vánoãní turnaje
Akce na prosinec
26. 12. 2010 Vánoãní rodinn˘ volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch ãtverek, registrace
od 9.00 do 9.30 hodin
27. 12.
Fotbalov˘ turnaj ulic zaãátek v 8.00
hodin
28. 12.
Turnaj v badmintonu (smí‰ená
ãtyfihra) pro neregistrované, zaãátek 9.30—10.00 hodin
30. 12.
Florbalov˘ turnaj pro neregistrované (amatéry), zaãátek v 8.00 hodin
Turnaj ,jehoÏ se úãastnilo 8 t˘mÛ ze ãtyfi zemí — Polska, Slovenska, Nûmecka a âeské republiky, mûl jako vÏdy vynikající úroveÀ, pfiá·tramberské novinky 6

telskou atmosféru a velmi dobr˘ doprovodn˘
program. Na pfiípravû turnaje pracuje vÏdy poãetn˘ t˘m organizátorÛ z místního Gymnázia
Tadeusza Kosciuszky pod patronací vedení mûsta. Turnaj otevfiel starosta mûsta v hale, jenÏ byla vyzdobena vlajkami zúãastnûn˘ch státÛ
a znaky mûst startujících druÏstev.
Trenéfii ·tramberka p. Jurek a Slanina si
brousili zuby na jednu z medailí a ve skrytu du‰e doufali v nejcennûj‰í kov. K dispozici mûli
mimo jediné hráãky základního kádru, nemocné Nikoly Vajdové, to nejlep‰í ãím ‰trambersk˘
oddíl v souãasné dobû v dané hráãské kategorii
disponuje. Po prvním utkání,kdy porazili nûmeckého úãastníka turnaje druÏstvo Boffzenu
7:0 (Stupavská 3, VáÀová, Tallová, Kociánová, T.
Davidová) v‰e vypadalo dobfie nastartované.
V druhém utkání ve skupinû narazili na sebevûdom˘ t˘m domácích, kter˘ mohutnû povzbuzován fanou‰ky se snaÏil o nátlakovou hru
a brankové zakonãení. Bylo to velmi nervozní
utkání a ‰tramberská dûvãata se nenechala
„rozhodit“ nûkolika sporn˘mi rozhodnutími
rozhodãích, jenÏ v konci utkání poslali domácí
t˘m do poãetní v˘hody. Utkání skonãilo nerozhodnû 0:0.
Poslední zápas ve skupinû ‰trambersk˘ t˘m
vyhrál 3:0 nad dûvãaty z polského Baborowa
dvûmi brankami Lucie Stupavské a jedenkráte
se trefila Klára Kociánová.Bylo to povinné vítûzství, ale dûvãata jako by se ‰etfiila na semifinálové utkání.
Do semifinále postoupil ·tramberk z prvního
místa a dostal za soupefie velmi siln˘ t˘m z Branic. Zpoãátku to bylo vyrovnané utkání, hned
v první minutû ‰el do vedení ãesk˘ t˘m ale polská dûvãata okamÏitû vyrovnala.To byl v‰ak jejich poslední úspûch, pak stfiílely jen ‰tramberaãky, Stupavská 3× a Kociánová 1×. Utkání
skonãilo 4:1.

DruÏstvo ·tramberka pfied vystaven˘mi cenami urãen˘mi k ocenûní t˘mÛ.

Finále se Îilinou bylo vyrovnané celou první
polovinu utkání. V druhé polovinû ‰el ·tramberk dokonce do vedení brankou Moniky Michálkové, aby skoro okamÏitû z protiútoku soupefi srovnal. Pak druÏstvo pozvolna ztrácelo
koncentraci a soupefi svojí trpûlivou kombinaãní hrou zvy‰oval tlak. ·tramberk se snaÏil hrát
aktivnû, ale docházely mu síly, v konci utkání
otevfiel hru a zbyteãnû inkasoval.
Turnaj splnil sportovní i spoleãenské poslání
a pfiispûl k prohloubení poznání národností Ïijících v ãesko-slovensko-polském pfiíhraniãí.

Vedoucí druÏstva Naìa
trenér Petr Jurek
Sou‰ková, Katefiina
Milichová, a sedící Monika
Michálková a Klára Kociánová
Za v˘bor oddílu kopané
Kotouã ·tramberk
Slanina Ladislav

TURNAJ ML. ÎÁKÒ (r. 1998 a dívky
1997 a mlad‰í)
11. 12. 2010 — SOBOTA
III. roãník
Memoriál Michala Romana
SOKOL HORNÍ BEâVA
Hráãi: nominace
11 — Davidová Michaela
12 — Stupavská Lucie
13 — Hoffmannová Katefiina
14 — David Jan
15 — Kus˘ Jakub
16 — Miku‰ Marek
17 — VáÀová Kamila
18 — Davidová Tereza
19 — Polá‰ek Adam
10 — BartoÀ Martin
Vedení druÏstva:
11 — Slanina Ladislav trenér tel. 602 757 741
12 — ved. druÏstva Sou‰ková Naìa
13 — Kubjat Ondfiej as. trenéra
14 — Davidová Marie divák
15 — p. Hoffmann fiidiã
16 — pí. Davidová fiidiã
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17 — pí. VáÀová fiidiã
18 — Polá‰ek otec fiidiã

Kotouã ·TRAMBERK: trenér Slanina Ladislav, kapitánka Kamila VáÀová, Terezka Davidová, Jakub Kus˘, Martin BartoÀ, Marek Miku‰,
Adam Polá‰ek, trenér Ondfiej Kubjat, Jan David
V pokleku zleva — Katefiina Hoffmannová,
Lucie Stupavská, v popfiedí brankáfika Michaela
Davidová

·tramberské druÏstvo bylo sloÏeno z 5 dívek
a 5 chlapcÛ, ktefií reprezentovali to nejlep‰í, co
v souãasné dobû má oddíl kopané Kotouã
·tramberk v dané vûkové kategorii k dispozici.
V brance sice chybûl talentovan˘ Antonín Bene‰, ov‰em brankáfika Michaela Davidová s prÛmûrem jedné branky na utkání jen plnû nahradila. Navíc v penaltov˘ch rozstfielech chytila dvû
ze tfií stfiel. Velmi dobr˘ v˘kon. Stejnû jako
ostatní ãlenové t˘mu.
Základní ãtvefiice hrály ve sloÏení:
první ãtvefiice — obránci Davidová T., VáÀová, útok — Stupavská, Hoffmannová
druhá ãtverka — obrana Kus˘, David J., útok
— M. BartoÀ, A. Polá‰ek
Marek Miku‰ stfiídal v obou útoãn˘ch fiadách
a dal nûkolik branek.

Martin BartoÀ z druÏstva Kotouã ·tramberk
byl vyhodnocen jako nejlep‰í hráã turnaje a navíc získal ocenûní za nejlep‰ího stfielce turnaje.
Ocenûní mu pfiedává otec tragicky zemfielého
Michala Romana, na jehoÏ poãest se turnaj pofiádá. Úplnû vlevo je maminka b˘v. trenéra Michala Romana, jenÏ se v oddílu kopané Horní
Beãva vûnoval mládeÏi.

Nástup druÏstev v hezké ‰kole na Horní Beãvû — dûtí byla plná hala a jejich rodiãe obsadili ochozy okolo hfii‰tû.

Trenér Slanina nasazoval dívãí ãtvefiici, dobfie si vûdom jejich defenzivních kvalit, proti první lajnû soupefie — tím eliminoval nápor nejlep‰í fiady soupefie a na‰i dravci z chlapecké
ãtverky pak soupefie pfiestfiíleli. ·trambersk˘
t˘m produkoval moderní, technickou kopanou
podloÏenou v˘bornou kondicí.
Vystoupení ‰tramberského druÏstva bylo vysoce disciplinované, v‰ichni hráãi se pfiíkladnû
snaÏili a pfiedvedenou hrou, chováním na hfii‰ti i mimo nû pfiíkladnû reprezentovali jak své
mûsto a ‰kolu, tak oddíl kopané Kotouã ·tramberk.
Podûkování patfií také rodiãÛm hráãÛ paní
Davidové, VáÀové, p. Hoffmannovi a Polá‰kovi
za bezpeãnou dopravu na turnaj a zpût ve sloÏit˘ch klimatick˘ch podmínkách.
Turnaj byl po organizaãní stránce velmi dobfie pfiipraven, rozhodãí byli objektivní. Snad jen
malá „vada na kráse“ — dûti se tû‰ily na medaile, jenÏ byly v pozvánce na turnaj pfiislíbeny, ale
technické problémy, za nûÏ se pofiadatelé omluvili, znemoÏnily jejich pfiedání.
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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:
Stfiídaãka druÏstva pfii utkání, zleva Jakub
Kus˘, Adam Polá‰ek, Marek Miku‰, Katefiina
Hoffmannová, Lucie Stupavská a uplnû vpravo
vede dokumentaci o utkání vedoucí druÏstva
paní Naìa Sou‰ková.

Jakub Bajer
Jakub Cypra
Tomá‰ Grbal
Vít Kohut
Zuzana KuÏelová
Gabriela Míãková

Zemfieli:
Ján Pekník
Josef R˘del
Anna VáÀová

Za oddíl kopané
Kotouã ·tramberk:
SLANINA LADISLAV
âlen v˘boru

trenér
Ondfiej Kubját

Kam do společnosti
a za kulturou
Pozvánka na Îiv˘ betlém

Společenská rubrika

Divadelní soubory a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na

Îiv˘ betlém
Hvûzda betlémská

Seznam jubilantÛ leden 2011
85 let Jindfii‰ka Chvistková
Franti‰ka Hrabalová
83 let Jifiina VáÀová
Jarmila Novobilská
82 let Josef Palack˘
BoÏena Doãkalová
81 let Jarmila Kelnarová
Jindfiich Bajer
Miroslav Kotek
80 let Jaroslava Grobcová
Marie Materová

kter˘ se uskuteãní dne 26. prosince 2010
v 14.30 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

75 let BoÏena Hroudová
Jarmila Holubová
Lubomír Bár
70 let Miroslav Andûl
Josef Ja‰ek
Vlasta Dudíková
Ladislav Jurák
Oldfiich Sopuch
·tramberské novinky 11

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku
dovoluje si vás zváti na tradiãní

HASIâSK¯ BÁL,
pofiádan˘ v sobotu dne 15. ledna 2011
v Kulturním domû na námûstí
ve ·tramberku
Zaãátek plesu v 19.00 hod.
Hraje a zpívá skupina
Largo ZdeÀka Sklenovského
Vstupné 70 Kã
Obãerstvení — Veãefie — Bohatá tombola
Na hojnou úãast se tû‰í hasiãi

·tramber‰tí holubáfii si vás dovolují
srdeãnû pozvat na tradiãní

12. holubáfisk˘ ples,
kter˘ se koná dne 22. ledna 2011
v Kulturním domû ve ·tramberku
Zaãátek je v 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje
skupina Radeg
Bohatá tombola
a obãerstvení zaji‰tûno
·tramberské novinky 12

Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na svÛj

21. OBECNÍ BÁL,
kter˘ se koná v pátek dne 28. 1. 2011 v Kulturním domû ve ·tramberku
Zaãátek plesu je v 19.30 hodin
K tanci a poslechu hrají v sále hudební skupina Sága,
v malém sále hraje Franti‰ek âernoch z Vefiovic
V programu vystoupí taneãní skupina Step Klub Happy Girls Kopfiivnice
a taneãní pár latinsko-americk˘ch tancÛ skupiny Barbora Kratochvílová a Robert MuÏn˘
Vstupné 110 Kã
Bohatá tombola. Poho‰tûní zaji‰tûno.
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním centru od 21. 1. 2011
(úter˘ — nedûle 9.00—12.00, 12.30—16.00)
Srdeãnû zvou pofiadatelé
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Nedûle 23. 1. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

ëÁBEL
Thriller, horor, 88 min., titulky, od 15 let
Nov˘ thriller z hlavy M. Nighta Shyamalana má
velmi slu‰nû na‰lápnuto k tomu, aby fanou‰ky
Ïánru solidnû pobavil. Hrají: Chris Messina,
Matt Craven, Bojana Novakovic.

Program kina Štramberk

Nedûle 30. 1. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
— ãást 1.

NA MùSÍC LEDEN 2011
Nedûle 2. 1. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

JÍST, MEDITOVAT, MILOVAT
Komedie, 140 min., titulky, pfiístupn˘
Liz Gilbert mûla v‰echno, o ãem se pfiedpokládá, Ïe o tom moderní Ïena sní — manÏela,
dÛm, úspû‰nou kariéru — a pfiesto jako mnoho
dal‰ích se cítila ztracená, zmatená a hledala, co
vlastnû v Ïivotû chtûla. âerstvû rozvedená a na
Ïivotní kfiiÏovatce vychází Gilbert ze své zóny
klidu a pohodlí a riskuje v‰echno, aby zmûnila
svÛj Ïivot. Hrají: Julia Roberts, James Franco
Nedûle 9. 1. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

SEXY 40
Romantická komedie, 100 min., titulky, pfiístupn˘
Sandy (Catherine Zeta-Jones) je ‰Èastnû vdaná,
má dvû dûti a v Ïivotû jí nic nechybí. Jednoho
dne v‰ak odhalí nevûru manÏela a rozhodne se
udûlat rázné kroky. Rozvod, stûhování a hlavnû
se pfies to dostat. Po nûjaké dobû je ãas zaãít
randit a není nad to spravit si chuÈ na pûtadvacetiletém mladíkovi.

Fantastick˘, dobrodruÏn˘, 140 min., do 10 let
nevodn˘
Harry Potter a Relikvie smrti je sedm˘m a posledním pokraãováním dobrodruÏství Harryho
Pottera, které je oãekávanou událostí a bude
rozdûleno do dvou celoveãerních filmÛ.
První ãást zaãíná, kdyÏ se Harry, Ron a Hermiona vydávají na nebezpeãnou misi, jejímÏ cílem
je najít a zniãit tajemství Voldemortovy nesmrtelnosti — viteály. Spoléhat musí jen sami na
sebe a to víc neÏ kdy dfiíve, protoÏe jim uÏ profesofii nepomohou a budou také bez ochrany
profesora Brumbála. Navíc jsou mezi nimi temné síly, které se je snaÏí rozdûlit.

Na únor 2011 pfiipravujeme:
BASTARDI,
POZNÁ· MUÎE SV¯CH SNÒ,
22 V¯ST¤ELÒ,
AMERIâAN

Vážně a nevážně
Vánoãní koledy

Nedûle 16. 1. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

HABERMANNÒV ML¯N
Drama, 104 min., od 12 let
Legendární reÏisér Juraj Herz se rozhodl otevfiít jednu z nejkontroverznûj‰ích kapitol ãesk˘ch dûjin, pováleãn˘ odsun NûmcÛ, pfii nûmÏ
se spravedliv˘ hnûv ãasto mísil s tûmi nejniÏ‰ími pudy a spolu vytváfiely nesmazatelnou krvavou stopu. Jednou z obûtí dûjin psan˘ch vítûzi
mûl b˘t i nûmeck˘ prÛmyslník Habermann,
kter˘ Ïil s rodinou na severní Moravû. Okolnosti jeho konce zÛstávají dodnes nejasné. Filmov˘ pfiíbûh se jeho Ïivotním osudem pouze volnû
inspiroval, ale paradoxy nej‰ílenûj‰ích let dvacátého století prezentuje hrÛznû dokonale.
Hrají: Karel Roden, Mark Waschke, Hannah
Herzsprung, Zuzana Kronerová, Jan Hru‰ínsk˘, Andrej Hryc, Oldfiich Kaiser a dal‰í.

Koledy? MoÏná nám uÏ z nich jde hlava kolem. Jsou teì sly‰et v‰ude. Ale pfiece jen: nûkdy,
kdyÏ je usly‰íme, tfieba jak je zpívají dûti, mÛÏe
se nás to dotknout nûkde hluboko v srdci, i kdyÏ
to sly‰íme uÏ po tisící. MoÏná v sobû koledy
skr˘vají stfiípek porozumûní a sounáleÏitosti,
které v dne‰ním uspûchaném svûtû postrádáme.
Nepfiepínejme automaticky, je v nich pozvání
k proÏití spoleãné radosti.
Tradice vánoãních písní trvají témûfi tisíc let.
Láska k betlémskému dûÈátku je hlavním obsahem vánoãních zpûvÛ.

Koleda
KfiesÈanské Vánoce do sebe vstfiebaly fiadu
zvykÛ spojen˘ch s oslavou zimního slunovratu.
Vánoãní koledy, zpívané v latinské i lidové fieãi,
nahradily pfiedkfiesÈansk˘ rituální zpûv oslavu-
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jící o saturnáliích boha Saturna. Lidová víra
pfiipisovala vánoãním koledním obchÛzkám
magickou moc. Mûly pfiinést ‰tûstí a blahobyt
do kaÏdého stavení. Na koledu se o Vánocích
chodilo o ·tûdrém veãeru, na svátek sv. ·tûpána, na Nov˘ rok, o dni sv. Tfií králÛ a nûkde i na
Hromnice. Slované pfiijali název koleda podle
názoru L. Niederleho z latinského slova Calendae (kalendy), oznaãujícího první lednové dny,
kdy se slavil slunovrat.
Tímto slovem se ale oznaãoval i kaÏd˘ první
den mûsíce. Zikmund Winter (1846—1912) napsal, Ïe „jako knûÏí pohan‰tí prvního dne kaÏdého mûsíce obcházeli po domech s modlami,
rovnûÏ tak chodívali hned první knûÏí kfiesÈan‰tí s kfitem po domích a dávajíce domu Ïehnání, pfiijímali za to dary. Z kalend se stala kolenda, koleda“. Staroslovûnské slovo koleda
znamenalo pr˘ také novoroãní den. Balkánské
národy naz˘valy kalendou pohanské oslavy zimního slunovratu se zpûvy a prÛvody. Ve francouzské Provenci se VánocÛm fiíkalo Calendo.
V Anglii se o Vánocích zpívaly carols, ve Francii
noels.

Koledy byly a jsou jednou z nejroz‰ífienûj‰ích
vánoãních kratochvílí. Koledy ve stfiedovûku ‰ífiili po celé Evropû potulní Ïáci, ãasto úãinkující v oblíben˘ch vánoãních hrách. Makaronské
koledy se zpívaly smûsicí latiny a místních jazykÛ. O vánoãních svátcích byly sly‰et na trzích, v ‰encích, klá‰terech, domech bohat˘ch
mû‰ÈanÛ i ‰lechtick˘ch palácích. V jednotliv˘ch
zemích vedle kosmopolitních makaronsk˘ch
koled znûly o vánoãních svátcích domácí koledy, zpívané v národním jazyce.
Anglické národní koledy jsou napfiíklad doloÏeny od 15. století. Byly to oblíbené svûtské písnû upravené pro vánoãní potfiebu nebo umûlé
vánoãní písnû komponované v lidovém duchu.
Nepostrádaly komické ani satirické prvky.
I kdyÏ se v dobách dûtství Charlese Dickense
(1812—1870) na ãas zdálo, Ïe vefiejnost ztrácí
o koledy zájem, probudil romantismus staré vánoãní zpûvy znova k Ïivotu.
S anglick˘mi Vánocemi je nerozluãnû spjata
relativnû mladá koleda Good King Wenceslas
opûvující dobrého ãeského kníÏete, svûtce a patrona ãeského království svatého Václava. Sva-
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továclavská koleda je i dnes o svátku sv. ·tûpána, kdy pr˘ dobrotiv˘ král nav‰tûvoval pfiíbytky
nuzákÛ, sly‰et na dûlnick˘ch pfiedmûstích Manchesteru, v noblesních ãtvrtích Lond˘na, pod
starobyl˘mi klenbami katedrál i pod krovy vesnick˘ch kostelíkÛ. Legendu o Ïivotû sv. Václava
zver‰oval anglick˘ duchovní John Mason Neale.
Zhudebnil ji spolu s Thomasem Helmorem na
nápûv staré jarní latinské písnû Tempus adest
floridum. Poprvé byla Svatováclavská koleda
oti‰tûna v Nealeovû knize koled pro dobu vánoãní (Carols for Christmas Side) v roce 1853
a okamÏitû si získala srdce BritÛ, ktefií se seznámili s osudy svatého Václava jiÏ ve stfiedovûku díky krásné a dobrotivé dcefii Karla IV., princeznû Annû, provdané za anglického krále Richarda II. (1377—1400). Dojímavá Helmorova
hudba, opírající se o star‰í zpûvnou formu, pov˘‰ila koledu Good King Wenceslas na nekorunovanou vánoãní hymnu Britsk˘ch ostrovÛ.
Svat˘ Václav, král a dobrodinec, se stal neoddûliteln˘m souputníkem voÀav˘ch vûtviãek cesmíny, vûãnû zeleného jmelí, vánoãního pudingu a bájeãného krocana s nádivkou.
Vánoãní zpûvy milovali i na‰i sousedé v Nûmecku. Jedna z nejstar‰ích nûmeck˘ch koled je
o Josefovi. Dochovala se v lipském rukopise
z roku 1500. Nejproslavenûj‰í vánoãní nûmecky
zpívanou koledu zkomponoval Raku‰an Franz
Xaver Gruber. Slova koledy, kterou si dnes o Vánocích zpívá pfies 200 národÛ, sloÏil Josef Mohr,
pÛsobící jako faráfi v obci Oberndorfu, leÏící nad
fiekou Salzach nedaleko Salcburku. Mohr napsal slova písnû ve 26 letech. PíseÀ Tichá noc
(Stille Nacht) poprvé zaznûla o Vánocích roku
1818. Kostelní varhany byly rozbité a tak farníci Tichou noc usly‰eli nejdfiíve bez hudebního
doprovodu. Faráfi Mohr zpíval bas a jeho uãitel
Gruber nosnou melodii.
V âechách je starodávn˘ obyãej koled a koledování doloÏen je‰tû v pfiedhusitsk˘ch dobách.
Vzdûlan˘ mnich Jan z Hole‰ova sepsal v Bfievnovském klá‰tefie více neÏ pfied pÛl tisíciletím
spis ·tûdr˘ veãer, v nûmÏ zachytil vánoãní obyãeje a zvyky na‰ich pfiedkÛ. Neopomnûl popsat
ani vánoãní píseÀ, která se tehdy zpívala: vele,
vele, stojí dubec uprostfied dvora. O mnoho
mlad‰í není ani koleda Narodil se Kristus Pán,
která vznikla z latinské duchovní písnû Ave hierarchie coelestis (Buì pozdraveno, knûÏstvo
nebeské).
V na‰ich zemích se stejnû jako jinde koledovalo a zpívaly se vánoãní písnû od adventu do
Hromnic. První koledníci se objevovali jiÏ
o svátku sv. Mikulá‰e. Îáci farních ‰kol chodili
na mikulá‰skou koledu i se sv˘mi správci. Nosili s sebou velkou figuru biskupa. Sami si oblékali bohatû zdobené ‰aty, jezdili na koních

a vozech. V roce 1429 zpívali na Staromûstské
radnici o sv. Mikulá‰i s „biskupem“ Ïáci od sv.
Mikulá‰e, z T˘na, od sv. Michala, Havla, Jiljí
a Ha‰tala. Vykoledovali si po 2 gro‰ích z denních penûz. Koledníci to v‰ak v Praze nemûli
lehké. Napfiíklad v roce 1447 „purkmistrové
a kon‰elé obojího mûsta pfiikázali v‰echnûm
rektoruom ‰kolním i faráfiuom jich, aby na den
sv. Mikulá‰e Ïáci nechodili v ‰atech nádhern˘ch ani v pásech pozlacen˘ch nebo stfiíbrn˘ch, s záponami, u vûncích perlov˘ch, ale
prostû, ktefií chtí, v sv˘ch ‰atech anebo mû‰tûnínsk˘ch suknicích nedrah˘ch, a ov‰em na koních aby nejezdili, jak nûkdy jsú ãinievali; a to
zachovati uloÏili v budúciech ãasech tak choditi pod poslu‰enstviem pansk˘m“. Lidem se
ale nazdobení koledníci líbili, a tak se vÏdy na‰el zpÛsob, jak pfiísn˘ zákaz pánÛ kon‰elÛ a univerzity zdárnû obejít. Je‰tû v polovinû 14. století na koledu chodili i praÏ‰tí preláti, kanovníci
a ostatní duchovenstvo.
Za vlády Karla IV. mûl praÏsk˘ arcibiskup
a vysocí církevní hodnostáfii zaruãen pevn˘ kolední plat. Arcibiskup byl povinen „dáti prelátÛm a kanovníkÛm 4 kopy, sluÏebníkÛm kostela, tj. vikáfiÛm a oltáfiníkÛm a jin˘m 2 kopy, ÏokÛm a kÛrním 20 a bonifantÛm 10 gro‰Û,
ov‰em jen tûm, ktefií osobnû do domu arcibiskupova pfii‰li a kolední zpûv pfied ním vykonali“. Koledovali i správci farních ‰kol, mûst‰tí pacholci, bifiici, pivovar‰tí dûlníci. Na koledu chodili i prostitutky! Úãast pfiíslu‰níkÛ opovrÏeníhodn˘ch profesí na vefiejn˘ch vánoãních oslavách nakonec vedla v roce 1390 k vydání nafiízení, jeÏ jim úãast na koledách zapovûdûlo. Koleda v‰ak bez toho mûla ãím dál nevázanûj‰í
charakter. NejrÛznûj‰í nafiízení proto omezila
i úãast knûÏí. NiÏ‰í knûÏsk˘ stav to nesl nelibû,
protoÏe tak byl ochuzen o moÏnost vánoãního
pfiiv˘dûlku. Bylo tehdy zvykem, Ïe „fiádné koledy“ byly konány na zpÛsob procesí knûÏí a ÏákÛ. KnûÏí nesli obraz KristÛv, jejÏ obyvatelé domu líbali. Îáci, obleãení v bílé roucho, nesli hofiící svíce a kadidlem vykufiovali domy. Za to dostávali dary. KnûÏí pfiitom zpívali latinské písnû
jako Ecce Maria genuit nobis salvatorem, Judea
et Jerusalem nolite timere nebo Heac est dies.
Zpûv praÏsk˘ch koledníkÛ míval velmi dobrou úroveÀ, k ãemuÏ hlavnû pfiispûlo zavedení
ars musica jako jednoho z povinn˘ch oborÛ na
vysokém uãení praÏském. V lidovém prostfiedí
v‰ak ãastûji neÏ latinské chorály zaznívaly ãeské zpûvy se svûtskou tematikou. Karel IV. zavedl instituci kÛrních ÏákÛ, jejichÏ hlasy se o vánoãní dobû po století oz˘valy nejen z kostelÛ,
ale i na trÏi‰tích a v hospodách. Koleda totiÏ byla dÛleÏit˘m zdrojem pfiíjmÛ vûãnû hladov˘ch
ÏákÛ. Nikdo se o vánoãních svátcích za skrytou
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Ïebrotu nestydûl. VÏdyÈ kdysi i Jan Hus zpíval
na kÛru, koledoval a Ïebral na praÏsk˘ch ulicích. A podle starého zvyku odevzdával v˘sluÏku star‰ím studentÛm a pokornû ãekal na svÛj
díl.
Novou renesanci proÏila ãeská koleda v 18.
století. V 19. století nechybûly mezi koledami
ani kramáfiské a písmácké písnû. Oblibu koled
nezmen‰ily ani ãetné zákazy vyhla‰ované z kazatelen. Zpûv koledníkÛ nejãastûji doprovázela
harfa, housle, klarinet nebo flétna a v Podkrkono‰í trum‰ajt. Koledníci zpívali ãesky o narození JeÏí‰ka, cestû do Betléma a královsk˘ch darech, vin‰ovali, dûkovali (pfiípadnû hrozili) za
koledu. Na Vala‰sku chodily dûti o ·tûdrém dnu
do kostela k jesliãkám a pfiiná‰ely Jezulátku nejrÛznûj‰í dárky. Mal˘ JeÏí‰ek nedostal jen ofií‰ky,
jablka, kfiíÏaly, med, brynzu, smetanu a kroupy,
ale i hezkou vánoãní písniãku. Dûti pfied jesliãkami tanãily a zpívaly:
Malá ENCYKLOPEDIE VÁNOC, Valburga
Vavfiinová, vydalo nakladatelství Libri, Praha
2001
Anna Ra‰ková

Pár pro zasmání
Jede chlap s náklaìákem po dálnici, ‰patnû
odhadne v˘‰ku nákladu a zasekne se pod mostem.
Za chvíli dorazí policejní auto, jeden policista pfiijde ke kabinû, ve které sedí na‰tvan˘ ‰ofér
a ptá se:
„Tak co, fiidiãi, zasekl jste se, Ïe?“…
„Ne ty debile, vezu most a do‰el mi benzín!“
Dispeãer profesionálního hasiãského sboru
pfiijde do místnosti nejvy‰‰í pohotovosti, kde hasiãi tráví voln˘ ãas mezi v˘jezdy. Rozhlédne se,
zastaví se, usmûje se a dá si z automatu kávu.
Ostatní kolegové se na nûj tázavû dívají a on
— potom, co ji velmi pomalu dopil, fiíká:
„Pánové, POMALINKU se zvedejte, hofií Finanãní úfiad!“
„Pane doktore, nûco se mnou není v pofiádku. Stále bûhám za mlad˘mi dûvãaty.“
„Ale to je pfiece docela pfiirozené“, uklidÀuje
stafiíka psychiatr.
„Ale já si nemÛÏu vzpomenout proã!“
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Inzerce
• Prodám byt 2 + 1 ve ·tramberku — Bafiiny.
Tel. 605 557 131

Květinářství Na Zauličí — Květinka
oznamuje změnu otevírací doby
na měsíc leden 2011
pondělí — středa
8.00—11.30 hod.
čtvrtek — pátek
8.00—11.30 hod., 13.00—17.00 hod.
sobota
7.00—11.30 hod.
tel. 731 013 012
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