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…z jednání rady
Podzim pfiivál v barevnû náladovém hávu, pobesedoval chvíli s babím létem a uÏ
se rozhlíÏí jak a kde zaãít. Vinobraní je
v plném proudu, sklizeÀ ovoce a podzimních plodin taktéÏ. Letos se urodilo v‰eho
dost — ‰vestek, jablek, hru‰ek, brambor
i bukvic, ka‰tanÛ a ÏaludÛ. Pranostiky nás
varují pfied tuhou zimou, kdo ví… „V fiíjnu hodnû ÏaludÛ i bukvic oznamuje zimy
víc“. Ale nestra‰me zimou, kdyÏ podzim
teprve nastoupil na svÛj trÛn.
Rada zasedala 18. 9. 2007 na svém 15.
jednání a na programu bylo nûkolik
zpráv. Zprávy o ãinnosti komise sociální,
zdravotní a bytové zpracovaly metodiãky
Katefiina Sochová, DiS. za oblast sociálnû
zdravotní a za bytovou Karla Procházková. Zprávy pfiedloÏila pfiedsedkynû komise
Jindfii‰ka Kundlová. Diskuze se toãila kolem jiÏ zmínûné problematiky, radní byli
seznámeni s nûkter˘mi problémy sociálnû slab‰ích skupin obãanÛ, sociálnû nepfiizpÛsobiv˘ch a problematick˘ch obãanÛ, s fungováním DPS a se sluÏbami poskytovan˘mi obyvatelÛm tohoto zafiízení,
s nedostatky a závadami na bytovém fondu. Objevila se i informace o nezamûstnanosti v okrese Nov˘ Jiãín a ve mûstû ·tramberku. V na‰em mûstû máme podle
posledních statistik míru nezamûstnanosti ve v˘‰i 6,01 % k 31. 8. 2007 a t˘ká
se 105 nezamûstnan˘ch. Rada vzala tyto
zprávy na vûdomí.
Zprávu o spolupráci mûsta s podniky
a podnikateli zpracovala a pfiedloÏila starostka Vûra Michnová. V závûru zprávy je
zmínûn fakt, Ïe díky darÛm od firem

a podnikatelÛ jsme témûfi zaplatili opravu
schodÛ do areálu hradu. Na tomto místû
chci podûkovat firmû Holcim âesko, RWE
Transgas, fy Swietelsky, fy Remondis, a.s.
Technoprojekt, Poji‰Èovnû Generali, firmám Therm a Decplast, podnikatelÛm
Martinu Bárovi, Annû Mik‰íkové, panu
Chamrádovi a manÏelÛm Povalov˘m za
finanãní podporu této potfiebné akce.
Oprava schodÛ stála 339 865 Kã a ze
sponzorství se získalo 323 tis. Kã. Ostatní
podniky a podnikatelé pomáhají mûstu
v jin˘ch oblastech, napfi. Kotouã, s. r. o.
pfiispûl 50 tis. na spolkovou ãinnost a 30
tis. na dûtské dopravní hfii‰tû, firma ·míra-print zaplatila svatováclavsk˘ koncert
ve v˘‰i 25 tis. Kã a také prezentaci v Brnû
na veletrhu cestovního ruchu, pekafii
·trambersk˘ch u‰í Karla Harrandová,
Martin Bár, Bohumila ·uterová, Ladislav
Hezk˘ a Miroslav Hanzelka nám vûnovali
své v˘robky na v‰echny veletrhy cestovního ruchu u nás i v cizinû, pan hoteliér Daniel Buzek nám vychází vstfiíc ve slevách
na stravování úãinkujících souborÛ, nebo
v ubytování, dokonce ve dvou pfiípadech
zdarma a vût‰ina ‰trambersk˘ch podnikatelÛ, organizací a firem pÛsobících na
území mûsta nám pfiispívá vûcn˘mi dary
do tomboly na obecní bál nebo na akce
pro dûti a sportovce. Dûkuji v‰em, ktefií
jak˘mkoliv zpÛsobem podporují na‰e
mûsto. Také tuto zprávu vzala rada na vûdomí.
Radní projednali zprávy z oblasti mûstsk˘ch financí. Zprávy o hospodafiení mûsta k 31. 8. 2007, stav zadluÏenosti mûsta,
pohledávek, závazkÛ a rozpoãtové opatfiení 3/2007 zpracoval vedoucí finanãního

oddûlení ing. Josef Babulík a spolu s ing.
Janem Davidem, pfiedsedou finanãního
v˘boru, je pfiedloÏili radû. Rada doporuãila tyto zprávy zastupitelstvu mûsta k projednání.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta, seznámil radu mûsta s informací o investiãních akcích ve mûstû k datu 31. 8. 2007.
Bylo provedeno celkem prací za 1 106 tis.
Kã ze schválen˘ch akcí pro tento rok a t˘kalo se to napfi. oprav v M· na Bafiinách,
instalace
zabezpeãovacího
zafiízení
a oprava podlahy v M· na Zauliãí, oprava
schodÛ k areálu hradu, dodûlávky na pfiístavbû tûlocviãny, rekonstrukce vodoinstalace v havarijním stavu v restauraci na
Libotínû a instalace dopravních znaãek.
Dal‰í investiãní akce byly hrazeny z rozpoãtu TS, bytového hospodáfiství a jin˘ch
kapitol ve v˘‰i 1 152 tis. a t˘kají se oprav
domÛ v majetku mûsta, v˘mûny havarijních bojlerÛ, termoventilÛ, pomûrov˘ch
mûfiidel a oprava nejvût‰ích v˘tlukÛ silnice na Bafiinách, pfiíspûvek na opravy památek v Mûstské památkové rezervaci
a zmûna územního plánu. Rada vzala tuto zprávu na vûdomí.
V souvislosti se vzhledem námûstí, se
Ïádostmi o umístûní pfiedzahrádek, s pronájmy vefiejného prostranství, s problémy
s parkováním, zásobováním a dopravou
na námûstí, s faktem, Ïe jsme Mûstskou
památkovou rezervací, v souvislosti s kulturními a spoleãensk˘mi akcemi, s cestovním ruchem a Ïivotním prostfiedím
rada uloÏila starostce mûsta Vûfie Michnové jmenovat pracovní t˘m a spoleãnû vypracovat pravidla provozování aktivit
v prostoru námûstí ve ·tramberku. V t˘mu budou pracovat pfiedsedové dotãen˘ch komisí ve spolupráci s úfiedníky MÚ.
Pro pfií‰tí sezonu by mûla b˘t jasná pravidla a moÏnosti uÏívání prostoru námûstí
ve vztahu ke v‰em v˘‰e jmenovan˘m skuteãnostem.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
schválila zvefiejnûní zámûru prodeje pozemkÛ, pronájem mûstsk˘ch pozemkÛ
a doporuãila zastupitelstvu k projednání
prodej pozemkÛ. Rada vzala na vûdomí

nabídku vãetnû ceny na nákup pozemku
od majitele a zprávu o stavu pfiípravy v˘stavby soukromé víceúãelové haly v prostoru za fotbalov˘mi hfii‰ti na Bafiinách.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
rada schválila nájemní smlouvy na pronájmy bytÛ na Bafiinách a povûfiila Karlu
Procházkovou, referentu úseku bytového
hospodáfiství, podpisem tûchto smluv. Byly schváleny smlouvy o poskytování peãovatelské sluÏby obãanÛm mûsta dle seznamu a byla schválena Ïádost fieditelky
Z· a M· paní Mgr. Bronislavy Hyklové
o povolení v˘jimky v poãtu ÏákÛ ve tfietím
roãníku v nûkter˘ch pfiedmûtech. Byla
schválena v˘zva k podání nabídky na zakázku Prodej bytov˘ch domÛ ve ·tramberku a v˘bûrová komise pro zpracování
a v˘bûr nabídek. Byla schválena darovací
smlouva s firmou Holcim âesko na opravu schodÛ do areálu hradu a smlouva
o poskytování právní pomoci s Advokátní
kanceláfií JUDr. T. Pfiibilové. Rada povûfiila starostku podpisem v˘‰e jmenovan˘ch
smluv.
Rada vzala na vûdomí zprávu o prÛbûhu pfiípravy stavební akce Regenerace sídli‰tû Bafiiny, Ïádost firmy ·míra–print,
s.r.o. o pfiehodnocení stanoviska ve vûci
umístûní pfiedzahrádky pfied provozovnou
Mûstského pivovaru. Vzala také na vûdomí rezignaci pana Karla Hrãka z funkce
ãlena komise Ïivotního prostfiedí a komise letopisecké ze zdravotních dÛvodÛ
a pfiedloÏenou informaci Institutu trhu
práce HK âR a úfiadu práce o konání
Olympiády technick˘ch profesí ve dnech
10.—11. 10. 2007 v Kopfiivnici. Nebyla
schválena Ïádost o pfiíspûvek na ãinnost
pro rok 2007 ââK z dÛvodu pozdního podání Ïádosti po termínu rozdûlení pfiíspûvkÛ.
Podzim je krásné období, i v tom lidském Ïití. Doba dozrávání a skliznû. âlovûk nesmí podlehnout my‰lenkám na blíÏící se zimu, ãi blíÏící se stáfií. Zachovejme
si mládí v sobû, jaro v my‰lenkách i du‰i.
Jak praví Goethe: „Mládí není období Ïivota, ale du‰evní stav“.
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Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé mûsta ·tramberka se se‰li
na svém 7. fiádném jednání zastupitelstva
v pondûlí 24. 9. 2007. Na programu byla
zpráva t˘kající se jednání rad mûsta za
uplynulé období, kterou zpracoval a pfiedloÏil místostarosta ing. Pavel Podolsk˘
a tuto zprávu vzalo zastupitelstvo na vûdomí. Zprávy s finanãní tématikou zpracoval
pro jednání zastupitelstva vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef Babulík ve spolupráci s finanãním v˘borem a v˘sledek pak
pfiedloÏil pfiedseda finanãního v˘boru ing.
Jan David zastupitelÛm. Zastupitelstvo
schválilo zprávu o hospodafiení mûsta
k 31. 8. 2007, stav zadluÏenosti mûsta, pohledávek a závazkÛ a rozpoãtové opatfiení
ã. 3/2007 dle pfiílohy s pfiipomínkami.
V majetkoprávních záleÏitostech zastupitelé schválili prodeje pozemkÛ, odkup
i smûnu pozemkÛ a zvefiejnûní zámûru
prodeje pozemku. Ve tfiech pfiípadech nebylo schváleno zvefiejnûní zámûru prodeje pozemkÛ.
V ostatních organizaãních záleÏitostech zastupitelstvo schválilo realizaci investiãní akce rekonstrukce rozvodu vody
v bytovém domû ãp. 779—784 na Bafiinách. K tomuto kroku se zastupitelstvo
rozhodlo díky témûfi havarijnímu stavu
tûchto rozvodÛ a faktu, Ïe lidem v tûchto
bytech teãe z kohoutkÛ zakalená a rezavá
voda. Tato akce bude kryta financemi
z kontokorentu u âSOB.
Tentokrát bylo jednání zastupitelstva
nav‰tíveno neãekan˘m mnoÏstvím obãanÛ, jednak zájemcÛ z Libotína, kde se jednalo o moÏn˘ prodej pozemkÛ a jednak
obyvatel v˘‰e zmiÀovan˘ch bytov˘ch domÛ na Bafiinách.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Pfiedãasné uzavfiení koupali‰tû
Leto‰ní léto bylo dlouhé a suché a z dÛvodu nedostatku vody z provozovaného
vrtu na Libotínû byla voda ãásteãnû doplÀována vodou z Ïelezitého pramene, která je velmi bohatá na Ïelezo a mangan
a do‰lo k jejich vysráÏení v prostoru bazénu. Nájemce musel tyto sraÏeniny z vody
odstraÀovat, aby voda odpovídala kvalitou
i vzezfiením v‰em normám. Do‰lo k poru‰e vysavaãe a nájemce toto zafiízení reklamoval. Z tûchto technick˘ch dÛvodÛ bylo
koupali‰tû pfiedãasnû uzavfieno. Nelíbilo
se to nûkter˘m náv‰tûvníkÛm, ba ani zástupcÛm mûsta, ale objektivnû musíme
pfiiznat, Ïe tato situace vznikla naprosto
nezavinûnû ze strany nájemce.
Vûra Michnová, starostka

Informace oddûlení technick˘ch
sluÏeb
Sběr nebezpečného odpadu
V pátek 19. fiíjna a v sobotu 20. fiíjna
2007 se uskuteãní na katastru na‰eho
mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz
bude provádût firma REMONDIS Studénka. Zastávky vozidla:
Pátek 19. 10. 2007
Bafiiny u restaurace
Bafiinka
15.00—15.20 hod.
Bafiiny prostor
u garáÏí
15.25—15.45 hod.
Paneláky
u Domu mládeÏe
16.00—16.20 hod.
DráÏné u vlakového
nádraÏí
16.30—16.50 hod.
Zauliãí parkovi‰tû
u ‰koly
17.00—17.20 hod.
Sobota 20.10. 2007
Námûstí
8.00—8.20 hod.
Závi‰ická ulice
8.30—8.50 hod.
Libotín u Petfikovsk˘ch 9.00—9.20 hod.
Rybské paseky
u zásobníku plynu
9.30—9.45 hod.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je
zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
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Upozornûní oddûlení technick˘ch
sluÏeb
Do konce mûsíce záfií mûl b˘t uhrazen
poplatek za komunální odpad na druhé
pololetí roku 2007. V mûsíci fiíjnu nebudou vyváÏeny popelnice, které nemají nálepku na II. pololetí. Proto nezapomeÀte
vylepit nálepku, a tak zabránit stíÏnostem
„nám nevyvezli popelnici“.
ZároveÀ upozorÀujeme obãany, ktefií
se hlásí od roku 2007 k trvalému pobytu,
osoby, které dovr‰í 18 let a rodiãe narozen˘ch dûtí, k splnûní ohlá‰ení poplatkové
povinnosti do provozu za systém shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. Toto ohlá‰ení jste povinni vyplnit
podle § 44 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ (dále jen „zákon o správû daní“),
do 15 dnÛ na Mûstském úfiadû ve ·tramberku nebo v kanceláfii oddûlení TS, ulice
·ÀÛrkova.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Topná sezóna
UpozorÀujeme obãany, Ïe obecnû závazn˘mi pfiedpisy v oblasti ochrany
ovzdu‰í je zakázáno spalování ménûhodnotn˘ch paliv. Tento zákaz platí po celém
území ·tramberka s v˘jimkou ãástí,
kde nebyla provedena plynofikace. Spalování odpadu je zakázáno na celém území
mûsta.
Kontrolu provádí Mûstská policie
·tramberk

Ïební ãinnost ukonãena v horizontu
4 let.
2. Maximální náloÏ provádûné trhací
práce — 1 500 kg. âetnost provádûcích trhacích prací 3×—4× mûsíãnû.
Ing. Josef Jurák,
vedoucí v˘robnû-technického úseku

Bezpeãné uÏití zemního plynu
4. Odorizace zemního plynu — „vÛnû“,
která chrání
Zemní plyn v pfiírodní podobû nedisponuje Ïádn˘m zápachem, neboli „odérem“.
Z tohoto dÛvodu se kvÛli jeho bezpeãné
distribuci a pouÏití provádí tzv. odorizace. Toto nepfiíli‰ pÛvabné slovo oznaãuje
umûlé obohacení zemního plynu látkou
ãi smûsí látek, odorantem, s mimofiádnû
intenzivním a charakteristick˘m zápachem, aby jiÏ pfii jednoprocentní koncentraci zemního plynu ve vzduchu byl
signalizován jeho únik. Odorizace probíhá neustále v tzv. odorizaãních stanicích,
pfied vstupem zemního plynu do plynovodních sítí.
Pro zv˘‰ení bezpeãnosti uÏivatelÛ zemního plynu provádí Severomoravská plynárenská, a. s., v podzimních mûsících
pfied topnou sezónou zv˘‰enou odorizaci,
zamûfienou na zji‰tûní drobn˘ch únikÛ
plynu.

Mgr. Radka Krysová

Provádûní trhacích prací na V.
a VI. etáÏi — v˘chod vápencového
lomu
Vzhledem k mnoÏícím se stíÏnostem
obãanÛ na provádûní trhacích prací na V.
a VI. etáÏi — v˘chod lomu Kotouã sdûluje Kotouã ·tramberk spol. s. r. o. následující:
1. Na základû v˘poãtu stavu zásob ve
v˘‰e uveden˘ch lokalitách bude tû-

V pfiípadû zji‰tûní úniku zemního plynu je tfieba neprodlenû volat pohotovostní sluÏbu Severomoravské plynárenské,
a. s., na ãísle 1239 a dodrÏet základní
bezpeãnostní pokyny. Telefonovat je nutno telefonem, kter˘ se nachází mimo objekt s únikem plynu. Kromû tohoto kroku
je nezbytné zhasnout v‰echny plameny
v objektu, zajistit vûtrání prostor, uzavfiít
hlavní uzávûr plynu (HUP), vypnout hlavní pfiívod elektfiiny do objektu, nemanipulovat s elektrick˘mi spotfiebiãi, nepou-
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Ïívat spotfiebiãe s bateriov˘m napájením
(zvonky, telefony apod.), nekoufiit, nepouÏívat v˘tah a také u nepfiístupn˘ch
prostor uvûdomit policii a hasiãe. V pfiípadû objektu, ve kterém se nachází více lidí,
je tyto tfieba varovat a neprodlenû opustit
budovu.
DÛleÏitá telefonní ãísla:
Pohotovostní sluÏba
Severomoravské plynárenské, a. s. 1239
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
150
Záchranná sluÏba
155
Policie âR
158

Pozvánka
10. a 11. 10 2007 od 9.00—16.00 hod.
bude ve sportovní hale na Husovû ulici
v Kopfiivnici probíhat olympiáda technick˘ch profesí. Akce je urãena pro v‰echny,
kdo se rozhodují o své budoucí profesi.
Uvidíte ukázky práce rÛzn˘ch profesí napfi. nástrojafi, stavební truhláfi, zámeãník,
tesafi aj.

SdruÏení obrany spotfiebitelÛ âR
(SOS) pfiedstavuje
SOS vás chce prostfiednictvím ·N seznámit s projektem nazvan˘m Partnerské
poradny mûst a obcí s moÏností zapojení
do nûj. Obãané mohou vyuÏít moÏnost
bezplatného vyuÏívání internetového poradenství pro spotfiebitele. Na webov˘ch
stránkách na‰eho mûsta najdete speciální
odkaz on-line — poradenská sluÏba SOS.
SluÏba je poskytována zdarma. NaplÀuje
se zde poslání sdruÏení pomáhat spotfiebitelÛm v oblasti, kde jejich síly nestaãí.
Anna Ra‰ková

KniÏní novinky v na‰í mûstské
knihovnû
Josef Fousek mûl odjakÏiva toulavé boty a kaÏdá cesta, i ta nejkrat‰í, tfieba jen
z Kladna na Kfiivoklát, byla pro nûj tako-

v˘m dobrodruÏstvím, jako pro jiné cesta
kolem svûta. Na kaÏdém kroku, i tam, kde
jiní vnímali jen ‰edou nudu, zaÏíval pestrobarevné pfiíbûhy, o kter˘ch pak vyprávûl
v‰ude, kde se na‰el alespoÀ jeden posluchaã.
Ve zralém vûku se mu splnily sny
o cestách po Evropû i za oceány. V nové
kníÏce Na cestách s andûly pí‰e o svém
putování Ïivotem a svûtem, o pfiíhodách,
které zaÏíval a o lidech, které potkával.
Jeho andûly na cestách jsou v‰ichni ti,
ktefií neubliÏují, nezávidí a mají dobrá
srdce.
Úryvek z básnû Bezpartijní blues
Haló, lidi, já uÏ na ‰pek neskáãu,
podvedli mû, pfiesto vzteky nepláãu,
vûfiil jsem, Ïe slu‰ní pÛjdou do ráje,
spravedlnost, Ïe na svûtû vyhraje.
Lidi, já byl blázen a bláznem budu dál.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Ztráty a nálezy
Dne 6. 8. 2007 byly ve ·tramberku na
mûstském úfiadû v kanceláfii investora
mûsta nalezeny dioptrické br˘le. Dotaz na
v˘‰e uveden˘ nález je moÏno uãinit osobnû v úfiední dny PO a ST 8—12 a 13—17
hodin v kanceláfii ã. 1 pfiízemí budovy MÚ
·tramberk nebo telefonicky na ãísle
556 812 084, sl. Sochové.
Katefiina Sochová

Podûkování
Kolektiv spolupracovníkÛ soukromého
zdravotnického zafiízení MUDr. Quarda
dûkuje paní MUDr. Ludmile Pfiadkové
u pfiíleÏitosti ukonãení v˘konu lékafiské
praxe za peãlivou a vzornou péãi o generace dûtí ze ·tramberka i okolních vesnic
a bezproblémovou spolupráci s kolegy.
Pfiejeme hodnû Ïivotního optimismu,
elánu, pevné zdraví a tû‰íme se na dal‰í
setkávání.
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Kolektiv spolupracovníkÛ

Podûkování
Mûsto ·tramberk dûkuje paní MUDr.
Ludmile Pfiadkové za dlouholetou peãlivou lékafiskou péãi o na‰e dûti a mládeÏ
ve ·tramberku i okolí. Paní doktorka odchází na zaslouÏen˘ odpoãinek a my ji
pfiejeme hodnû zdraví a pohody do dal‰ích
let.
Vûra Michnová, starostka

Oznámení
MUDr. Barbora ·ebková, praktick˘ lékafi pro dûti a dorost oznamuje pfievzetí
praxe po paní MUDr. Ludmile Pfiadkové
od 1. 10. 2007 ve stávající ambulanci
v NZZ MUDr. Antonín a BoÏena Quardovi,
Dolní Ba‰ta 382, ·tramberk. Tel. ãíslo nezmûnûno 556 813 704.
Ordinaãní hodiny:
Pondûlí 7.30—11.30,
odpol. poradna Závi‰ice
Úter˘ 8.30—11.30,
13.00—16.30 prevence pro zdraví
Stfieda 7.30—11.30,
od 13.00 poradna — mûsto
âtvrtek 7.30—11.30,
od 13 00 poradna Îenklava
Pátek 7.30—11.30

Krásn˘ prázdninov˘ záÏitek aneb
jak je dobré soutûÏit
KdyÏ koncem dubna pfii‰el za sv˘mi
kluky Radomírem a Jaromírem táta s návrhem úãasti v dûtské v˘tvarné soutûÏi
vypsané firmou OMV v rámci kampanû
MOVE and HELP, v‰em se to doma zdálo
zajímavé. Odmûnou pro autory úspû‰ného návrhu mûla b˘t pozvánka od t˘mu
OMV na Nûmeckou rallye.
Oba kluci rádi malují, nejvíce auta, tak
se jim nápad zalíbil a hned se pustili do
kreslení. Záhy putovaly návrhy designu
Citroenu Xsara WRC do Vídnû. Po mûsíci
odtud pfii‰la nadûjná zpráva — porota nás
jako první vybrala do finálového hlasování. Po dal‰ím mûsíci sice o pár procent více hlasÛ dostal návrh 12leté Anji z Nû-

mecka, ale protoÏe design vozu nakonec
kombinoval v‰echny tfii finálové práce,
byli chlapci i s rodiãi pozváni v srpnu na
Nûmeckou rallye do Trevíru.
Po pfiíjezdu na hotel nás pfiedstavitelé
OMV srdeãnû uvítali a dûti dostaly dárky
(ãepice, triãka, bundy) v barvách t˘mu.
Následující den ráno nás mikrobusem dopravili na shakedown — první seznámení
s rallye. Po nûkolika hodinách jsme pokraãovali do servisního parku.
Dûti se zde seznámili s ãleny t˘mu
OMV Kronos a závodníky Manfredem
Stohlem a Ilkou Minorovou, ktefií fiídili
vÛz s na‰ím designem i posádkou Duval,
Pivato. Následovala tisková konference za
pfiítomnosti novináfiÛ a televizních kamer, na které byli pfiedstaveni finalisté
dûtské soutûÏe a malí hrdinové odpovídali a také kladli otázky jezdcÛm. Pak následovalo fotografování v závodním autû
spoleãnû se závodníky, coÏ bylo pro dûti
nejvíce vzru‰ující.
Po vydatné nûmecké veãefii jsme mohli
sledovat zahajovací show v Trevíru, kde
díky VIP kartû jsme mohli dûti vzít do
prostoru vyhrazeného pouze pro závodníky, ãleny t˘mÛ a pro novináfie, a tak se
nám podafiilo získat fotografie i podpisy
tûch nejslavnûj‰ích vãetnû Loeba a Eleny.
V dal‰ích dnech jsme opût pozorovali
závod, drÏeli palce na‰im závodníkÛm
v CITROENU. Pfiedposlední den ãekal dûti zábavn˘ program v Eifelparku se spoustou atrakcí, na nichÏ se patfiiãnû vydovádûly. Zahradní obûd byl pfiíjemn˘m ukonãením pobytu v parku.
Poslední den, v nedûli, jsme ráno vyrazili do Trevíru na závûreãné erzety. Pfiedstavitelé t˘mu OMV se rozlouãili se v‰emi
rodinami a podûkovali nám za úãast
v soutûÏi.
V ulicích starobylého mûsta jsme
zhlédli speciálku s pfiíznaãn˘m názvem
„Circus Maximus“ a pak i závûreãné vyhlá‰ení vítûzÛ. Triumfovali Loeb a Elena
na Citroenu C4. „Na‰e“ auto pro technické potíÏe do cíle nedojelo. T˘m OMV pfiece jen slavil — Duval s Pivatem skonãili
se svou Xsarou druzí.
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Na pódiu celkovû pátí Kopeck˘ se
Schovánkem vyhodili své „k‰ilovky“ mezi
diváky.
Tu Schovánkovu se podafiilo chytit
a o pár minut pozdûji jsme si ji nechali
obûma jezdci podepsat. Pfiíjemn˘ suven˘r
nakonec.
Nov˘m znám˘m ze svûta WRC budeme
fandit i v pfií‰tích závodech. Díky této
soutûÏi jsme získali nové pfiátele, dûti se
mohly podívat na práci mechanikÛ a setkat se se závodníky a vidût jejich fiidiãské
umûní na vlastní oãi. Mají tak jistû velkou
motivaci úãastnit se dal‰ích podobn˘ch
soutûÏí. A co vy ostatní? Zkusíte to také?
Eva Wisnarová

Podûkování
Paní Îerdíková dûkuje Mûstské policii
ve ·tramberku za pomoc pfii likvidaci
hnízda sr‰ÀÛ.

Podûkování
Divadlo „Pod vûÏí“ dûkuje firmû Technoprojekt Ostrava, a. s. za finanãní pfiíspûvek na pofiízení mobilního pódia.

Baby club ·tramberk
v provozu kaÏd˘ ãtvrtek od 9.30—
11.30 hodin
Domov dûtí a mládeÏe
NádraÏní 450
742 66 ·tramberk
tel. 556 813 019

Jana Hanzelková

Ze školy
Na cestû… k sobû a druh˘m
S tímto motem jsme se 3. záfií vydali na
dal‰í objevitelskou cestu dovednostmi
a znalostmi potfiebn˘mi pro Ïivot kaÏdého ãlovûka.
VáÏení pfiátelé,
opût se budeme setkávat na stránkách
Va‰eho mûsíãníku se zprávami o dûní

v na‰í ‰kole. Zaãala jsem názvem na‰eho
·kolního vzdûlávacího programu, kter˘
na‰i uãitelé velmi zodpovûdnû vypracovali a podle kterého se zaãali vzdûlávat Ïáci
prvních a ‰est˘ch roãníkÛ. Do na‰eho
vzdûlávacího programu jsme ve stejné
mífie zakomponovali sloÏku znalostní
i dovednostní, neboÈ obû jsou pro na‰e Ïáky stejnû dÛleÏité.
Zb˘vající roãníky dál pokraãují ve vzdûlávání podle dosavadních uãebních dokumentÛ, samozfiejmû, Ïe ani u nich nezapomínáme vedle znalostí pûstovat i Ïivotní dovednosti. Chceme totiÏ, aby z na‰í
‰koly odcházeli Ïáci schopní se prosadit
a uplatnit.
3. záfií pfii‰lo 300 ÏákÛ do krásnû opravené a vymalované ‰koly. Pfiivítala je paní
fieditelka Hyklová, seznámili se s nov˘mi
pedagogy, dostali základní ‰kolní instrukce a ‰kolní rok se naplno rozjel.
Îáci druhého roãníku si hned v prvním
t˘dnu odbyli svÛj adaptaãní pobyt, deváÈáci odjíÏdûjí na kurz praktické v˘uky na
Kletnou na konci záfií. Pro nû bude opravdu poslední na na‰í ‰kole, doufáme, Ïe si
ho uÏijí k radosti i prospûchu.
Pfiejeme si, aby tento ‰kolní rok byl pohodov˘, naplnûn˘ zajímavou prací i záÏitky, abychom moto na‰eho vzdûlávacího
programu s úspûchem naplÀovali.
Vlasta Kalí‰ková

Informace
V oblasti v˘tvarné v˘chovy zaãal nov˘
‰kolní rok pfiíjemnou událostí.
Tûsnû pfied prázdninami byla v˘tvarn˘mi pracemi obeslána soutûÏ „Malovaná
chemie“, kterou pofiádala âeská spoleãnost chemická — poboãka Ostrava.
V˘sledky jsme se dozvûdûli aÏ s prvními
záfiijov˘mi dny. A mûli jsme dÛvod k radosti. Na‰e ‰kola získala hned dvû ocenûní. Vezmeme-li v úvahu, Ïe porota sloÏená z pracovníkÛ katedry chemie a katedry
v˘tvarné v˘chovy Ostravské univerzity,
vybírala ze 409 prací, jedná se o nemal˘
úspûch.
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Neménû potû‰ující bylo, Ïe organizátofii soutûÏe pfiijeli pfiedat diplomy a vûcné
ceny osobnû a velmi si povaÏovali práce
na‰ich ÏákÛ.
A kdo je tûmi vítûzi? 1. místo získala
Alena Vajdová z 9. a a 2. místo Marta Hrãková ze 7. a tfiídy. Moc blahopfiejeme.
Martina Îáãková

Společenská rubrika
Jubilanti fiíjen 2007
88 let Jifiina Hofová, Libotín
Marie Turská, Zauliãí
86 let Anna Ocieczková, Bafiiny
85 let Ludmila Hoffmannová, DráÏné

Ze sportu

84 let AneÏka JalÛvková, Hraniãky
AlÏbûta Bala‰tíková, DráÏné

Pozvánka

83 let Marie Peãenková, Bafiiny

Jóga v denním Ïivotû opût zaãíná cviãení v úter˘ 2. 10. 2007 v 17.45 hod v malé
tûlocviãnû v sokolovnû ve ·tramberku.
Rádi pfiivítáme mezi sebou i nové zájemce. Informace podá paní Jarmila Kubicová, tel. 556 801 618 nebo 606 166 340.
Pfiíjìte si s námi zacviãit.

82 let Vilém Îák, Kozina

Srdeãnû zve Jarmila Kubicová

Pozvánka
DDM ·tramberk pofiádá 26. 10. 2007
noãní volejbalov˘ turnaj
smí‰en˘ch ‰estek (6+2)
pro mládeÏ star‰í 15 let.
Registrace od 18.00 do 18.30 hod.
Turnaj se koná
v sokolovnû ve ·tramberku.
Startovné 300 Kã za druÏstvo.
Obãerstvení zaji‰tûno v Sauna baru.
Informace podá Regina ·mahlíková,
tel. 556 812 887, mobil 774 941 733.

81 let Vlasta Sopuchová, Kopec
80 let Milo‰ Sopuch, Hornychovice
Hedvika Petrá‰ová, Zauliãí
75 let Jana Bajerová, Závi‰ická
70 let Karel Hanzelka, Dolní
ZdeÀka Macíãková, Bafiiny
Tomá‰ Vondrá‰ek, NádraÏní
Michal Kica, Bafiiny

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

Dûti
Marjana Bafiinková
Jan Ivánek
Aram Zadoyan

Zemfielí
Ludmila Rajnochová
Vojtû‰ka Sochová
Karel Turek
Josef Îerdík
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Kam do společnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk zve v‰echny
milovníky operety
12. 10. 2007 v 19.00 hod.
do Kulturního domu ve ·tramberku
na hudební pfiedstavení

Ples v operetû
Vstupné 40 Kã.
Divadelní spolky Pod vûÏí a Kotouã
zvou 13. 10. 2007 do chaty Dr. Hrstky
v areálu hradu ·tramberka na dal‰í

rozvern˘ veãer s harmonikou.
Zaãátek je v 18.00 hod.

·míra-Print s. r. o. a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na dal‰í
v˘jimeãn˘ koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
MICHAL PAVLÍâEK
v triu s Milo‰em Meierem
a Martinem Ivanem

Pozvánka
Obãanské sdruÏení Svatováclavsk˘
hudební festival, ·míra-Print s. r. o.
a mûsto ·tramberk vás zve
21. 10. 2007 v 17.00 hod.
do kostela svatého Jana Nepomuckého
ve ·tramberku na koncert

Vivat Carolus Quartus.
Vystupují ·tûpán Rak — kytara,
Alfred Strejãek — recitace.
Vstupenky mÛÏete zakoupit
v pfiedprodeji na Mûstském
informaãním centru ve ·tramberku.
Cena dospûlí 100 Kã dûti 50 Kã.

Relax v podhÛfií Beskyd zve v‰echny
stra‰idelné i strachuchtivé bytosti na
4. roãník

·trambersk˘ch stra‰idel
v sobotu 27. fiíjna LP 2007
v kytarové exhibici ro(c)ku
a instrumentální hudby
z tvorby Michala Pavlíãka
od Stromboli aÏ po Big Heads.
V Kulturním domû ve ·tramberku
ve stfiedu 17. 10. od 19.00 hod.
Lístky na koncert Michala Pavlíãka
mÛÏete získat v pfiedprodeji
v infocentru Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935).

Doprovodn˘ program od cca 11.00
do cca 18.00 hod.
(Úãast v maskách témûfi nutná,
aby nebylo… zle!)
11.00—17.00 TvÛrãí dílna pro stra‰idla
UMùLCE s v˘robou maskota, malováním
obrázkÛ na obliãeje, tvofiením nov˘ch pohádkov˘ch pfiíbûhÛ, pou‰tûním zlaté rybky do vody a v˘robou létajících ko‰Èat
a kouzelnick˘ch hÛlek (v 11.30) hod. Nebude chybût tradiãní VY¤EZÁVÁNÍ D¯NÍ.
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Stezka odvahy pro NEJODVÁÎNùJ·Í stra‰idlo. Vû‰tba z karet pro ZVùDAVÁ stra‰idla.
17.15—18.00 Stra‰idelná diskotéka (DJ –
âARODùJ).
11.00 hod. — probouzení stra‰idel tancem.
12.00 hod. — lekce kouzlení pro zaãáteãníky.
13.00 hod. — loutkové pfiedstavení O bubácích a hastrmanech
v pohádce Josefa Lady.
14.00 hod. — praktická lekce zru‰ení
kletby. V‰echny zúãastnûné bytosti budou muset
pfiiloÏit ruku.
17.00 hod. — vyhodnocení soutûÏí.
18.00 hod. — skupina Farridah — studio
orientálního tance.
18.30 hod. — veãerní prÛvod za svitu louãí kol ‰tramberské Trúby.
Pofiadatelé dûkují za spolupráci DDM
Kopfiivnice a Z· ·tramberk.

Pfiivítejme nesmrtelnou osobnost. Narodila
se na chodníku, vyrÛstala v nevûstinci, vydûlávala si pouliãním zpûvem. Pfiesto se z ní
stala svûtoznámá hvûzda první velikosti.
Nedûle 21. 10. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
SMRTONOSNÁ PAST 4
Akãní thriller, 128 min, titulky, od 12 let
Bruce Willis je zpátky ve své nejlep‰í roli.
Amerika je pfii oslavách Dne nezávislosti
napadena velmi rafinovan˘m útoãníkem.
Ten ov‰em nepoãítá s tím, Ïe existuje policista John Mc Clane, kter˘ je v proklatû
dobré formû.
Nedûle 28. 10. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
SHREK T¤ETÍ
Animovaná komedie, 93 min, ãesk˘ dabing, pfiístupn˘
DobrodruÏství, která si pro nû kreativní
scenáristé vymysleli tentokrát, jsou je‰tû
vypeãenûj‰í, neÏ ta, která oba zlobfiíci
proÏili doposud.
NA MùSÍC LISTOPAD P¤IPRAVUJEME
TRANSFORMERS, SIMPSONOVI VE
FILMU, SKANDÁL, NEXT

Vážně i nevážně
Program kina ·tramberk
na mûsíc fiíjen 2007
Nedûle 7. 10. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
WARHOLKA
Drama, 90 min, titulky, od 15 let
KdyÏ Andy potkal Edie, Ïivot se stal umûním. Svûtoznámého Andyho Warhola zde
ztvárnil vynikající Guy Pearce. Film se
pfied pfiíchodem do kin pot˘kal se spoustou problémÛ. Napfiíklad Bob Dylan chtûl
zarazit promítání tohoto snímku. Film
podle nûho pr˘ naznaãuje, Ïe múza Andyho Warhola zemfiela právû kvÛli nûmu…
Nedûle 14. 10. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
EDITH PIAF
Drama, 140 min, titulky, od 15 let

KdyÏ jsem byl Ïenat˘ 25 let, podíval jsem
se pozornû na svou Ïenu a fiekl jí:
„Drahá, pfied 25 lety jsme mûli mal˘, lacin˘ byteãek, laciné auto, spali jsme na laciné pohovce a dívali jsme se na malou, ãernobílou televizi, ale zato jsem kaÏdou noc
spal s krásnou, 25letou, vá‰nivou blond˘nkou. Teì máme pfiepychovou vilu, auto za
padesát tisíc dolarÛ, krásnou velikou loÏnici a plasma televizi, ale kaÏdou noc musím spát s padesátiletou Ïenskou.
Tak se mi zdá, Ïe ty teì do toho scénáfie
jaksi nepasuje‰…“
Moje manÏelka je velice rozumná Ïenská.
¤ekla mi, aÈ si tedy najdu vá‰nivou 25letou blond˘nku a ona Ïe uÏ se postará,
abych znovu bydlel v laciném bytû, spal na
laciné pohovce a díval se na malou, ãernobílou televizi.
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Blond˘nka volá pfiíteli mobilem a ozve se
jí Ïensk˘ hlas:
„Úãastník momentálnû není dostupn˘, zavolejte prosím pozdûji.“
„A tobû je dostupn˘, ty mizerná ‰tûtko?“

Pár metafor
Podvodník: niÏ‰í ‰arÏe vodníka
V poryvech severáku pfie‰lapují i stromy,
aby se zahfiály
Nûco dobrého na zub: plomba
Je potmû‰il˘, kdo potmû ‰ílí?
SáÀky: dûti sanû
(Václav Kubín: Med a jed metafor)

Co moÏná nevíte
Podzimní dny b˘vají také dobou, kdy se
v âechách i na Moravû slavilo posvícení,
krmá‰ nebo-li hody. Název tohoto svátku
byl krajov˘. Podle legendy slavil první posvícení ·alamoun, kdyÏ svûtil svÛj chrám
v Jeruzalémû. KaÏd˘ rok pak ve stejn˘ den
pofiádal hostinu pro své pfiátele na poãest
vysvûcení chrámu. Legenda naznaãuje, Ïe
posvícení bylo v˘roãní slavností, která se
slavila v nedûli pfied nebo po svátku svûtce, jemuÏ byl zasvûcen místní kostel.
Posvícení patfiilo k nejoblíbenûj‰ím
svátkÛm prostého venkovského lidu.
Ukonãily se polní práce a byly v zásobû
ãerstvé plodiny, ze kter˘ch mohly b˘t navafieny ãi napeãeny posvícenské pokrmy
(mák, povidla, brambory). Nechybûla vykrmená husa. Pochoutky se pfiipravovaly
v kaÏdém kraji podle zvyklostí. Do doby
neÏ císafi Franti‰ek Josef II. sjednotil oslavy na jeden ãas, a to na tfietí nedûli v fiíjnu (po svátku sv. Havla), slavila kaÏdá farnost hody v jinou dobu. Nafiízení císafie
sice lid nad‰enû pfiijal a slavil císafiské posvícení nebo také havelské hody, a mimo
nich slavil dál i svoje místní posvícení.
Anna Ra‰ková

Inzerce
• Koupím byt 1+1 ve ·tramberku. Platba
hotovû. Kontakt tel. 724 606 219

Mladý bezproblémový pár hledá
dlouhodobý podnájem pokoje
nebo bytu (i v rodinném domku).
Od října, popř. listopadu 2007.
Tel. 604 138 965 (p. Jachník)
736 450 418 (sl. Hrachová).
Zn.: Nabídněte

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

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

STAVùNÍ A PÒJâOVÁNÍ LE·ENÍ
mob.: 728 869 392
Ubytování v soukromí
Josef Petrá‰
Zauliãí 242, ·tramberk —
Pod námûstím
mob. 728 869 392, 728 679 082
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Společnost BONA ELECTA s. r. o.
otevírá realitní kancelář v Kopřivnici
•
•
•
•

Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy, pozemky)
Výkup nemovitostí — vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Řešení exekucí — pomoc při oddlužení nemovitostí postižených exekucí
Poradenství v oblasti nemovitostí

Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, Budova Radnice, 9. patro
(přístup z výtahů 1, 2)
Telefon: 720 148 496
E-mail: koprivnice@bonaelecta.cz
Web:
www.bonaelecta.cz
Přijímáme nemovitosti do nabídky.
Vaše dobrá volba v oblasti nemovitostí
Profesionalita
Komplexní služby

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

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

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

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

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

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

tel. 556 852 550 • mob. 775 305 382

Ka‰párek Jaroslav

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 852 240. Vychází měsíčně v nákladu 1550 ks,
číslo 9/2007. Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje
právo výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 556 812 085, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá

Připravujeme

Město Štramberk a agentura Bastlová vás zve na
pohádku pro děti

O zlé královnû
která se koná ve čtvrtek 1. listopadu 2007
v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku
v 16 hodin
Vstupné dospělí 40 Kč, děti 30 Kč
Všechny srdečně zveme

Město Štramberk vás zve
na XIV. ročník

Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 9. listopadu 2007
v sále Kulturního domu na Náměstí ve Štramberku
od 18 do 23 hodin
Hraje cimbálová muzika Valašský vojvoda z Kozlovic
Vstupné místenkové 100 Kč
Předprodej vstupenek v Městském informačním centru
od pátku 2. listopadu 2007 denně mimo pondělí
v době od 9 do 12 hodin a od 12.30 do 16 hodin
Těšíme se na vás, přijďte se pobavit, potěšit, zazpívat si
a ochutnat letošní úrodu vín z jižní Moravy,
které vám nabídnou manželé Střechovi z Galerie vín pod radnicí

