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…z jednání rady
Konec roku se neodvratnû a definitivnû
pfiiblíÏil. Mnozí z nás si oddechnou, Ïe uÏ
konãí, ale mnozí na nûj budou vzpomínat
v dobrém. Na hodiny poãítáme, kdy zaklepou na dvefie Vánoce a s nimi vysnûn˘
klid, mír a pohoda, zimní dovolená. A jaká bude ta zimní dovolená, to je jen a jen
v na‰í reÏii. Jedna z pranostik praví…:
„KdyÏ Vánoce obílí stromy snûhem, tak je
jaro posype kvûtem“. Mají se na co tû‰it
milovníci zimních sportÛ i jaromilovníci.
Pfiíroda, ta se umí na jedné stranû zalíbit
v‰em, ale kdyÏ pfiijde na vûc, umí i pûknû
potrápit.
51. zasedání rady mûsta mûlo na programu rozpoãet mûsta na rok 2006, bylo
pfiipraveno i rozpoãtové provizorium
a rozpoãtové opatfiení ã. 3/2005. V‰e pfiichystal a pfiedloÏil vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef Babulík, kter˘ pfiedloÏené zprávy pfiedjednal ve finanãním v˘boru
mûsta a rada doporuãila v‰echny tfii zprávy zastupitelstvu mûsta ke schválení.
Radní vzali na vûdomí kontrolu plnûní
programu rozvoje mûsta, hodnocení roku
2006 a úkoly mûsta v roce 2006, které
zpracoval a pfiedloÏil starosta mûsta, ing.
Jan Socha. Radní schválili termín a program konání zasedání zastupitelstva mûsta na 19. 12. v 16.00 hod. v sále Kulturního domu. Z projednávání rozpoãtu na rok
2006 vyplynuly úkoly pro vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu
a cestovního ruchu Vûru Michnovou a komisi kultury a cestovního ruchu zpracovat fie‰ení zlevnûní provozu mûstské knihovny a doplnit sazebník za pronájem

prostorÛ v Kulturním domû o platby
místních spolkÛ za uÏívání prostorÛ
v Kulturním domû. Místostarostka Jindfii‰ka Kundlová dostala úkol zpracovat nájemní smlouvu s oddílem kopané TJ Kotouã ·tramberk a zpracovat návrh poplatkÛ za pronájem hfii‰È.
V organizaãních záleÏitostech se rada
zab˘vala pronájmy pozemkÛ soukromé
osobû a dohodami o vstupu na pozemky
mûsta s SmVaK Ostrava, a. s. Ostatní organizaãní záleÏitosti se t˘kaly smlouvy
o dílo na zpracování zadávací dokumentace pro II. etapu prÛtahu mûstem, smlouvy o spolupráci ve vûci zaji‰tûní ostatní
dopravní obsluÏnosti s mûstem Nov˘m Jiãínem, smlouvy o dílo na projektu ·tramberk Moravsk˘ Betlém — propagace mûsta ·tramberka s ing. Miroslavem Lyskem
jako zpracovatelem Ïádosti o grant na
Jednotn˘ komunikaãní styl 2005 z prostfiedkÛ EU. Tyto smlouvy byly schváleny
a starosta ing. Jan Socha byl povûfien jejich podpisem. Dále byla schválena Ïádost
pana Alexandra ·varce o povolení roz‰ífiení nájemní smlouvy v domû ãp. 820 o provozovnu cukrárny. Bylo schváleno nav˘‰ení cen za prodej palivového dfiíví, ukonãení nájemní smlouvy s firmou Slumeko,
s. r. o. Kopfiivnice, finanãní pfiíspûvek
místnímu v˘boru âeského ãerveného kfiíÏe ve ·tramberku a finanãní pfiíspûvek
futsalovému druÏstvu S.A.R.S. ·tramberk
na ãinnost. Zastupitelstvu mûsta rada doporuãila ke schválení odprodeje bytÛ
v domech ãp. 767, 768 a 769 a spoluvlastnické podíly na spoleãn˘ch ãástech tûchto budov. Rada mûsta vyhlásila v˘bûrové
fiízení na provozovatele bezdrátového in-

ternetu na území mûsta ·tramberka. Tím
skonãilo poslední jednání rady v roce
2005.
Budeme bilancovat? Pouãíme se
z chyb? Necháme se otrávit nemocn˘mi
mocn˘mi, ãi mocn˘mi nemocn˘mi? Nebo
v‰e hodíme za hlavu, odloÏíme na ãas
k ledu? Dnes je opravdu nûkdy tûÏké najít
správnou cestu v bludi‰ti spletitostí lidsk˘ch vztahÛ a Ïivota. „Lacin˘ optimismus je ‰kodliv˘, protoÏe sniÏuje skuteãné
hodnoty v‰eho, ãeho se pfiíli‰ pohodlnû
dot˘ká a zmocÀuje: Ïivota, kultury, sociální mravnosti. V‰echno to, domnívá se,
je mu za trochu jeho dom˘‰livého a hlupáckého úsmûvu dokofián otevfieno“ (Josef âapek). Asi je na místû „ Pesimismus
rozumu a optimismus vÛle“ (Gramsci).
Ale kaÏd˘ si tu svou pû‰inku stejnû u‰lape
po svém. Pfieji vám v‰em, kdo tyto fiádky
ãtete, abyste si v klidu uÏili Vánoce mezi
sv˘mi mil˘mi a naãerpali sílu k pfieãkání
nadcházející zimy, nebo k jejímu smysluplnému vyuÏití pro své potû‰ení, a do
nadcházejícího roku si nedávejte Ïádná
velká pfiedsevzetí a nekomplikujte si Ïivot
tím, Ïe je nebudete plnit, ale uÏívejte radosti, ‰tûstí, dne i pfiátelství, a to v‰echno
v plném zdraví.
Vûra Michnová

… z jednání zastupitelstva
20. zasedání zastupitelstva v hlavních
zprávách schválilo rozpoãtové opatfiení ã.
3/2005, rozpoãet mûsta ·tramberka na
rok 2006, dále souborné stanovisko ke
konceptu fie‰ení zmûny ã. 1 územního
plánu mûsta. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí zprávy o ãinnosti finanãního v˘boru
zastupitelstva mûsta a kontrolního v˘boru zastupitelstva mûsta, hodnocení roku
2005 a úkoly v roce 2006.
Byly schváleny prodeje pozemkÛ soukrom˘m osobám, bezúplatné pfievody pozemkÛ ze státu na mûsto za pfiedem stanoven˘ch podmínek péãe o tyto pozemky,
kupní smlouva mezi Kotouãem ·tram-

berk, spol. s. r. o. a mûstem ·tramberkem
na pozemky a zámûr odkupu pozemkÛ od
âeské obce sokolské se sídlem v Praze na
území mûsta ·tramberka
Byly schváleny smlouvy mezi Kotouãem ·tramberk, s. r. o. a mûstem ·tramberkem o nájmu, o koupi pozemku
a smlouva o zfiízení pfiedkupního práva
a starosta mûsta, ing. Jan Socha, byl povûfien podpisem tûchto smluv. Byly schváleny prodeje bytov˘ch jednotek na Bafiinách zájemcÛm v domech ãp. 767,768
a 769 a spoluvlastnick˘ podíl na spoleãn˘ch ãástech budovy.
V. M.

Vánoãní kvûtiny a rostliny
Barborky
Tfie‰eÀ zaujímá v ikonografii kfiesÈanství v˘znamnou úlohu. Rozkvetlé tfie‰Àové kvûty jsou symbolem ãistoty Panny
Marie.
V âechách se o Vánocích s tfie‰Àov˘mi
vûtévkami ãarovalo. Rozkvetlá tfie‰Àová
vûtviãka pfiedpovídá neprovdané dívce
v nadcházejícím roce Ïenicha. Podle lidov˘ch povûrãiv˘ch pfiedstav se daly barborky pouÏít i k odhalování ãarodûjnic. Staãilo pr˘ pfii jitfiní m‰i ohnout proutek do
tvaru kruhu a podívat se skrz nûj a ãarodûjnice pr˘ stály obráceny zády k oltáfii.

BroskvoÀ
Ta je oblíben˘m stromem uÏ ve starovûkém ¤ecku. Antiãtí uãenci v broskvi
s jedním lístkem vidûli srdce a jazyk.
V souladu srdce a jazyka vidûli cestu
k pravdû. V dobû renesance se právû broskev stala atributem pravdy.
Podle lidové magie vûtviãka broskvonû
o vánoãních svátcích odstraÀuje nedÛvûru mezi lidmi. 4. prosince pfiesnû v poledne ufieÏte vûtviãku broskvonû a myslete
na toho, komu nedÛvûfiujete. Vykvetou-li
vám na ·tûdr˘ den kvûty, styìte se, podezfiení bylo mylné. KdyÏ se objeví jen zele-
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né lístky, mûjte se na pozoru, znaãí to, Ïe
si na dotyãnou osobu musíte dát pozor
a v‰e si ovûfiit, co vám fiekne. ZÛstane-li
vûtviãka suchá — mûjte oãi otevfiené, nûco se na vás chystá.

Bfiíza
Je to pfiizpÛsobiv˘ strom, je odoln˘
a neobyãejnû rychle se rozmnoÏuje. PouÏívají se listy v lidovém a homeopatickém
léãitelství.
Lidová magie spojuje bfiízu s vû‰tûním
o zdravotním stavu. Opût 4. prosince
ufiíznete bfiezovou vûtviãku, speciálnû
z bfiízy bûlokoré. KdyÏ na ·tûdr˘ den vyra‰í lísteãky, znamená to pevné zdraví
a dobrá nálada po cel˘ dal‰í rok. Lze pouÏít i ol‰e, ale ta nemá dobré jméno, podle
povûsti se mûl na ní obûsit Jidá‰, a tak se
lístky dodnes chvûjí „hanbou“.

Chmel
Dnes se z této nenápadné bylinky vafií
tolik oblíben˘ nápoj, ale v minulosti s ní
lidé ve starovûku spojovali blahobyt a bohatství a má své místo mezi magick˘mi
bylinami vánoãního ãarování. V Lotrinsku se chmel pûstoval jiÏ od 13. století.
Podle vyprávûní se odváÏlivec, kter˘ se
o ·tûdrém dnu schová nedaleko chmelovi‰tû a bude naprosto ti‰e, uvidí mal˘ zázrak. Pfied pÛlnocí zaãnou kaÏd˘ rok ze
zemû vyrÛstat na prst dlouhé chmelové
v˘honky. Jakmile kostelní zvony zaãnou
vyzvánût k pÛlnoãní m‰i, chmelíky zmizí
pod snûhem. Pokud se zvûdavci podafií jeden z v˘honkÛ utrhnout a pfied svítáním
donést domÛ, získá klíã k tajemství budoucnosti a spolehlivou virguli, která mu
ukáÏe nejen podzemní prameny, ale i cestu k zakopan˘m pokladÛm.

JabloÀ
Jablko provází lidstvo od zrození. UÏ
Eva nabídla Adamovi jablko poznání v ráji, jabloÀ v zahradû Hesperidek rodila zlatá jablka, zlatá jablka pfii sobû nosila bohynû Bdûlost, jablka byla atributem har-

pyjí, bohynû Sváru zneuÏila sladk˘ plod,
kdyÏ ho hodila na stÛl pfii hostinû bohÛ
a zapfiíãinila trojskou válku, ve starovûku
bylo jablko symbolem Venu‰e a jejich pomocnic grácií.
V lidové tradici mûla jablka na svátek
prarodiãÛ lidstva Adama a Evy 24. prosince velkou moc. Jedna povûst pocházející
z Nûmecka vypráví, Ïe kdysi z jadérek jablka utrÏeného ze stromu Poznání vyrostly stromy, které rozkvétají jen jednou
v roce právû na ·tûdr˘ veãer o pÛlnoci.
Bûhem jedné hodiny vyra‰í poupata, rozvinou se v kvûty a stromy zaãnou rodit
sladké ovoce. Pokud se nûkomu podafií
tento zázrak spatfiit, doÏije se ve zdraví
sta let. Komu se podafií odnést rozkvetlou
vûtviãku, Ïádné srdce mu neodolá, a ten,
kdo kousne do jablka, bude ãíst v knize
osudu v‰echna tajemství zemû, nebe
a mofie, ale nikdy nepozná ‰tûstí. AÏ jednou vykvetou na jabloni ãerné kvûty
a urodí se ãerné jablko, bude konec svûta.

Jmelí
o tom jsem vám vyprávûla uÏ vloni. Je
to léãivá a záhadná rostlina a má hodnû
úkolÛ je‰tû i dnes, vû‰í se pod lustr a pfiiná‰í do domu lásku a po cel˘ rok zdraví,
odvahu a plodnost.

Mu‰kát
Je to nejménû známá vánoãní kvûtina.
S Vánocemi ji spojuje legenda z jiÏní Itálie, která vypráví o andûlech, ktefií pomáhali Bohu pfii stvofiení svûta. Jeden osázel
zemi stromovím, druh˘ zvífiaty a tfietí
ptactvem. Andûl, kter˘ daroval zemi stromy, kefie a kvûtiny snil o rostlinû, která
má du‰i. AÏ po hodnû dlouhé dobû BÛh,
kdyÏ dal lidstvu svÛj poslední a nejvût‰í
dar v podobû syna, kter˘ mûl pomoci smrtelníkÛm otevfiít du‰e lásce a pokofie, dovolil andûlovi vdechnout Ïivot kvûtinû,
která by mûla rÛst a kvést v domech boháãÛ i chudákÛ. Andûl vzal záfiivost v‰ech
barev na zemi a láskou svého srdce vytvofiil kvûtinu, která potfiebovala jen maliãko
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vody, maliãko svûtla a tro‰ku péãe. Byla
vytvofiena tak, aby du‰e a Ïivot kvûtiny byl
vûãn˘. Její lodyhy byly uzpÛsobeny tak, Ïe
se kaÏdá z nich mohla stát novou rostlinou. Tak podle italsk˘ch rybáfiÛ pfii‰el na
svût mu‰kát, kter˘ v betlémském chlévû
vykvetl v den, kdy se narodil JeÏí‰ek,
a proto nesmí o Vánocích ani v jedné jihoitalské domácnosti chybût. Lidé tu vûfií, Ïe kdyÏ mu‰kát vykvete v den stvofiení
z 24. na 25. prosince, ãeká je v nadcházejícím roce nûco neuvûfiitelnû krásného
a dobrého.

RÛÏe z Jericha
V˘znamná rostlina v kfiesÈanské kvûtomluvû. Podle legendy pfied vyhnáním
Adama a Evy z ráje rostly v Edenu rÛÏe
bez trní. V kfiesÈanské ikonografii byla rÛÏe spojována s Pannou Marií o níÏ se zpívalo jako o „rÛÏi bez trní“. JeÏí‰ek byl obãas zpodobÀován s rÛÏí, ale ta uÏ mûla trny, coÏ mûlo pfiipomínat jeho bolestnou
cestu k vykoupení lidstva. RÛÏe provází
historii lidstva po celé vûky, v legendách
o Ïivotû a smrti AlÏbûty Uherské a svaté
Doroty, z kapek krve sv. Franti‰ka z Assisi vyrazily kvûty plané rÛÏe, stejnû jako ve
stfiedovûku sasanky z krve Adónisovy. Bíl˘ kvût symbolizoval ãistotu a neporu‰enost, ãerven˘ prolitou krev muãedníkÛ.
Podle legendy kdysi kfiiÏáci na sv˘ch v˘pravách narazili nedaleko starozákonného Jericha na rÛÏi, která pr˘ vyrostla
z oddenku rÛÏe zdobící kdysi rajskou zahradu. KfiiÏáci kefi vykopali a s nejvût‰ími
poctami pfiivezli do Evropy. Na nûm pr˘
panna Marie su‰ila plenky malého JeÏí‰ka
pfii útûku do Egypta. RÛÏe z Jericha pr˘
dodnes roste v jedné alsaské vesnici. Pozná se snadno, rÛÏov˘ kefi má jen jedno
poupû, které nikdy neodkvétá. Po cel˘ rok
je zavfieno a o ·tûdrém veãeru se okvûtní
lístky rozvinou v nadpozemské kráse.
Z kvûtu vychází taková záfie, Ïe jen spravedliv˘ ãlovûk s dobr˘m srdce a otevfienou du‰í mÛÏe na ní pohlédnout. Zl˘ ãlovûk od nebeského jasu oslepne.

Vla‰sk˘ ofiech
Ofie‰ák symbolizoval v lidové vífie tvrdou povahu a plnou rozporÛ. nepfiizpÛsobivou autoritu samotáfie. Ze skofiápek se
zhotovovali lodiãky pouÏívané pfii vánoãním vû‰tûní, mlynáfii házeli hrst ofiechÛ
o ·tûdrém dni do ml˘nsk˘ch náhonÛ, aby
bylo dost vody, na Balkánû ze z ofiechového dfieva zhotovovaly amulety proti uhranutí. Ve Velké Británii popel ofiechového
polena spáleného na ·tûdr˘ veãer se povaÏoval za osvûdãen˘ prostfiedek proti impotenci. Vûtviãku pod pol‰táfi si dávali ti,
ktefií touÏili po vû‰teck˘ch snech. Sny
o ofie‰áku pfiedpovídaly hádky a rozepfie.
Plody slibovaly radost, pfiátelství a vítûzství nad nepfiáteli. V Irsku, kdyÏ se nûkomu zdálo ve svátek sv. ·tûpána o tom, Ïe
kácí zdrav˘ strom, znamenalo to blíÏící se
smrt. Vûfiilo se, Ïe kdyÏ nûkdo roz‰lápne
o ·tûdrém veãeru vla‰sk˘ ofiech, promarní v nadcházejícím roce jmûní a upadne
do bídy.

Zlatice
Symbolizovala bohatství a dostatek.
Vûtviãku zlatice bylo tfieba ufiíznout
v pfiedveãer svátku sv. Mikulá‰e a opeãovávat ji stejnû jako barborky. Vûtviãka mûla zjevit o ·tûdrém dnu finanãní tajemství. Jedna vûtviãka odpoví na jednu otázku. Tu si musíme uchovat v tajnosti. KdyÏ
vyra‰í o ·tûdrém dnu na vûtviãce lísteãky,
bude pfií‰tí rok rokem námahy, abyste
udrÏeli standard, na kter˘ jste zvyklí. Zlatá kvítka jsou pfiíslibem bohatství a dostatku. ZÛstane-li vûtviãka suchá, ãeká
vás huben˘ rok.
Vûra Michnová

(PouÏitá literatura: Valburga Vavfiinová
Malá encyklopedie Vánoc)
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Slovo starosty
(„Pozvala jsem pana starostu na slovíãko, ale je z toho monolog“. V. M.)
VáÏení spoluobãané,
rok 2005 byl pro mûsto ·tramberk rokem dobr˘m a úspû‰n˘m. Chápu, Ïe tento názor nemusí sdílet ti, ktefií napfi. onemocnûli, pfii‰li o práci, o rodinn˘ klid nebo zanevfieli na v‰e kolem. Îivot lidsk˘ se
poãítá na maximálnû desítky let a na na‰í
Ïivotní pouti nás provázejí radosti i smutek, ‰tûstí i krize. Na‰emu mûstu bylo 4.
prosince jiÏ 646 let a tak ho na rozdíl od
nás uÏ tak nûco nerozháÏe. A my, co
v nûm Ïijeme dnes a dennû, ani nûjaké v˘razné zmûny nepociÈujeme. Uvidí je ti,
ktefií v na‰em mûstû byli kdysi tfieba na
‰kolním v˘letû, vrátili se po létech z dálky
(napfi. na sraz spoluÏákÛ), ãi z emigrace,
anebo vûãní optimisté a lidé radující se ze
Ïivota. Rozhovor s nimi je ale vÏdy pohlazením na du‰i a ocenûním práce pro lidi,
ktefií mûsto 15 let budují a opravují. Do
této mozaiky zapadl i rok 2005.
Je dobré si na závûr kaÏdého roku pfiipomenout, co dobrého i zlého se událo,
na dobrém stavût a ze zlého se pouãit. V˘ãet v‰ech aktivit mûsta není pfiedmûtem
tohoto ãlánku. Ti zvídavûj‰í se mohou se
zprávami o hodnocení roku 2005, o kontrole programu rozvoje mûsta a úkolech
v roce 2006 seznámit napfi. na internetov˘ch stránkách www.stramberk.cz. Je to 9
stran textu a není úãelné jimi naplnit tyto ·N.
Snad jenom pro rekapitulaci je dobré si
pfiipomenout, Ïe mûsto hospodafií s vyrovnan˘m rozpoãtem, obdrÏelo audit bez
v˘hrad, propagovalo se letos úspû‰nû v samostatné expozici na veletrhu cestovního
ruchu Go a Regiontour v Brnû, zavedlo
novou organizaãní strukturu správy bytÛ
na Bafiinách, coÏ v koneãném dÛsledku
pfiineslo nûkolikanásobné zv˘‰ení finanãních prostfiedkÛ na údrÏbu bytového fondu, vybavili jsme oddûlení technické správy novou multikárou a dal‰í technikou,
coÏ spolu s obûtav˘mi a zku‰en˘mi pra-

covníky znamená v˘razné zlep‰ení vzhledu a ãistoty mûsta. Daleko více neÏ v jin˘ch letech se vydalo financí do údrÏby
mûstk˘ch objektÛ. Ve spolupráci s Úfiadem práce jsme zamûstnali 11 nezamûstnan˘ch na vefiejnû prospû‰n˘ch pracech.
Zvlá‰È ãeta pracující v mûstsk˘ch lesích
(novû i na Kotouãi a Kamenárce) odvedla
kus dobré práce. Zprovoznili jsme koupali‰tû Libotín jako koupali‰tû ve volné pfiírodû a vybrali do nájmu, zdá se, zapálené
mladé lidi (manÏely ·varcovy), kde je
pfiedpoklad, Ïe po plánované investici se
areál stane brzy chloubou mûsta jako kdysi. Pokraãovali jsme v programu regenerace mûstské památkové rezervace opravou dal‰ích 4 chátrajících objektÛ. Pfiedali jsme zbytkovou kanalizaci do majetku
SmVaK a. s. a zajistili, Ïe tato spoleãnost
za nás splní podmínku Bruselu — do roku 2010 odkanalizovat souvisle zastavûné
ãásti obce nad 2000 obyvatel (jin˘mi slovy SmVaK se zavázal odkanalizovat ãtvrÈ
Kozinu). Byl zaveden systém MAINSYS –
informování obãanÛ na mobil ãi PC jako
prevence krizov˘ch situací a náhrada
mûstského rozhlasu, v budoucnu je moÏno postupnû pfiidávat dal‰í informace dle
zájmu (zatím obãané tuto bezplatnou
sluÏbu málo vyuÏívají). Spolu s mûstem
Kopfiivnice a Muzeem Novojiãínska jsme
zorganizovali v˘znamnou akci „T˘den se
ZdeÀkem Burianem v rodném kraji“. Na‰e oddûlení kultury spolu s partnersk˘mi
firmami ·míra-Print s. r. o. a Technoprojekt a. s. realizovali celoroãní kulturní
a spoleãenské akce, které do ·tramberka
pfiitáhly neb˘valé mnoÏství lidí (viz. rekord ze vstupenek a z parkovného). Díky
soukromé investici máme ve mûstû od
kvûtna 2005 pivovar, kter˘ láká lidi z blízkého i vzdáleného okolí. Byl zpracován
projekt Regenerace sídli‰tû Bafiiny, prodiskutován s obãany a rozpracován harmonogram jeho postupné realizace. DoplÀujeme nádoby na separovan˘ odpad
a likvidujeme staré ãerné skládky.
Zlep‰ilo se vybavení objektÛ radnice,
úfiadu i technické správy, téÏ materiální
vybavení na‰ich zamûstnancÛ. Paní ta-
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jemnice klade velk˘ dÛraz na vzdûlávání
úfiedníkÛ a kompetentnost jejich rozhodování. Navázali jsme zatím neformální
vztahy s nádhern˘m polsk˘m mûstem
Sandomierz. Pokraãovali jsme dal‰í etapou v opravû objektÛ základní ‰koly (tentokrát GO spojovacího krãku), dokonãili
jsme a po rekonstrukci zkolaudovali objekt b˘valé svobodárny na Bafiinách. Provedli jsme celkem 60 akcí stavebního charakteru o celkov˘ch nákladech 15,2 mil.
Kã, z toho 17 akcí na Bafiinách, 6 na Kozinû, 6 na Kanadû, 5 na DráÏném, 5 na Libotínû, 4 plo‰nû po celém katastru. V závûru roku se nám podafiilo sehnat finance
na rekonstrukci koupali‰tû Libotín (8,9
mil. Kã) a na dokonãení oprav objektÛ základní ‰koly (17,2 mil. Kã). Obû akce budou dokonãeny a zkolaudovány v pfií‰tím
roce.
Pfiedchozí odstavec vypadá jako procházka rÛÏovou zahradou, ale bohuÏel
tak tomu není. Jsou vûci, které se nedafií,
napfi. prodej areálu b˘valé oãní léãebny,
kdy pfiipravenou a projednanou kupní
smlouvu kupec (Reditus o. p. s) nepodepsal, neboÈ nesplnil podmínky mûsta
a areál postupnû chátrá. Nebo dûje, které
mûsto více ovlivnit nemÛÏe (napfi. investorem zatím nezahájena v˘stavba cementárny, která má jiÏ 13 mûsícÛ právoplatné
stavební povolení). Stávají se i vûci nepfiíjemné, které mûsto pod tlakem vefiejnosti muselo fie‰it okamÏitû (petice proti
hluãn˘m a nevhodn˘m programÛm v historickém centru). Za nejvût‰í nedostatek
osobnû povaÏuji, Ïe mûsto doposud nepfiipravilo stavební parcely pro v˘stavbu rodinn˘ch domÛ, po kter˘ch je poptávka
a to buì z dÛvodu kolize s územním plánem (u pískovny) nebo nevydáním vhodn˘ch státních pozemkÛ (napfi. Novojiãínská). Problémem ã. 1 zaãíná b˘t doprava,
nedostatek parkovacích míst a garáÏí.
Naã se mÛÏeme tû‰it a ãeho obávat
v roce pfií‰tím.
Díru do svûta se pokusíme se spfiíznûn˘mi podnikateli a agenturami udûlat na veletrzích cestovního ruchu v Brnû a Praze.

Tancechtiví spoluobãané asi nevynechají plesovou sezónu. NezapomeÀte ani
na svÛj obecní bál v únoru.
Budeme bedlivû sledovat zámûry nového vedení a majitelÛ Kotouãe s. r. o., vãetnû pfiislíben˘ch realizací ekologick˘ch
staveb (protihlukové stûny u vleãky Kozina aj.).
Jsme pfiipraveni dokonãit proces zmûn
územního plánu. Rozpoãet mûsta pamatuje na pestré kulturní léto i na vypracování programÛ odpadového hospodáfiství
a dokonãení programu ke zlep‰ení kvality
ovzdu‰í.
Mezi nejvût‰í stavby bude patfiit dokonãení prÛtahu mûstem (tj. odstranûní
kostkového trenaÏeru Dalas — zdravotní
stfiedisko), ãást jednosmûrky u Z· a doplnûny chodníky celkem za cca 10 mil. Kã,
ze 75 % z prostfiedkÛ EU-Phare, dokonãení rekonstrukce hlavní ‰kolní budovy Z·
(‰atny, dílny, tfiídy, stfiecha, okna) a dokonãení nástavby tûlocviãny vãetnû roz‰ífiení sportovní nabídky (celkem za 17,2
mil. Kã). V ãervnu má b˘t dokonãena rekonstrukce plaveckého bazénu na Libotínû podle smlouvy za 12,7 mil. Kã. Pokud
se uskuteãní zámûr soukromého investora, budou zde ve stejném termínu vybudovány tenisové kurty. Prostfiedky z prodeje bytÛ na Bafiinách by se mûly vrátit
zpût na sídli‰tû v rámci Programu regenerace sídli‰tû Bafiiny. âekají nás ãervnové dny mûsta, které chceme spojit s oslavou 130. v˘roãí zaloÏení hasiãského sboru ve ·tramberku. Komise rozvoje pfiipraví dal‰í akce stavebního charakteru
k uspokojení základních potfieb obyvatel.
Diskutovat budeme nad projektem v˘stavby garáÏí v pískovnû, koncepãním fie‰ením dopravy a zastávek. Vzhledem k tomu, Ïe v závûru roku 2005 mûsto vyhlásilo v˘bûrové fiízení na dodavatele vysokorychlostního internetu Wi-fi pro cel˘ katastr mûsta, budeme sledovat, jak˘ zájem
tato akce u vás vyvolá a jak vítûzná firma
bude pruÏnû reagovat na va‰i poptávku.
Snad se nám rovnûÏ podafií koneãnû získat nového majitele a provozovatele b˘valého Oãního oddûlení. No a ti uvûdomû-
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lej‰í z vás (vûfiím Ïe vût‰ina), kter˘m stále je‰tû není lhostejn˘ osud zemû a mûsta, pfiijde v ãervnu k volbám do Parlamentu a v listopadu k urnám komunálních voleb.
Bez obûtav˘ch lidí by na‰e mûsto pustlo a chfiadlo. Za vykonanou konkrétní
prací jsou konkrétní lidé. Proto dovolte,
abych za ni podûkoval v‰em aktivním zastupitelÛm, radním, pfiedsedÛm a ãlenÛm
v˘boru a komisí a také mnoh˘m aktivním
spoluobãanÛm, ktefií pro mûsto dûlají
dobrovolnû, obûtavû a nezi‰tnû. Dûkuji
rovnûÏ místostarostce mûsta a paní tajemnici za zvládnutí nezávidûníhodného
náporu svûfien˘ch ãinností. V neposlední
fiadû vyslovuji podûkování v‰em zamûstnancÛm mûstského úfiadu, aÈ jiÏ vykonávají funkce státní správy ãi ãinnosti samosprávné.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe sv˘mi konkrétními ãiny plníme hlavní cíle Programu rozvoje mûsta ·tramberka v létech 2003—
2006. Pokud se m˘lím ãi vá‰ názor je jin˘,
máte svobodné právo vybrat si za 11 mûsícÛ pfiedstavitele mûsta pracovitûj‰í, obûtavûj‰í a pruÏnûj‰í.
V kaÏdém pfiípadû pfieji v‰em radostné
proÏití svátkÛ vánoãních, pohodu, klídek
(i bez tabáãku) a hlavnû pevné zdraví,
dobrou práci a spokojenou rodinu. Bez
tûchto základních atributÛ se vût‰inou vídává svût v hrozivûj‰ích barvách neÏ ve
skuteãnosti je. Slunce v du‰i a pfiíjemn˘
start do roku 2006 Vám pfieje
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

P.S.: Pokud jsem vás sv˘m optimismem
pfiece jenom nikterak nenakazil, pfieãtûte
si pár vtípkÛ jako dárek ode mne. Pokud
vás nepobaví ani to, buì vám leÏím v Ïaludku já nebo nûco je‰tû mnohem ‰patnûj‰ího. Jedno ãi druhé pak bude muset
ven.

Zprávy z radnice
Byla zpracována studie pod názvem Regenerace sídli‰tû Bafiiny, která fie‰í pomûrnou ãást stíÏností obãanÛ Bafiin —
odstavná parkovi‰tû pro osadu zahrádkáfiÛ, posílení parkovacích míst u obytn˘ch
domÛ, dobudování sítû chodníkÛ, posílení sbûru komunálního odpadu, v˘sadbu
a údrÏbu zelenû, sportovní hfii‰tû pro dûti
a mládeÏ, posílení separovaného odpadu,
doplnûní laviãek a odpadkov˘ch ko‰Û, v˘stavba garáÏí aj. Tuto studii zpracovala
ing. arch. Pavla Ka‰ubová a lze ji plnit
v etapách, coÏ je dobrá zpráva, jen najít finance.
Probíhá dal‰í fáze privatizace bytového
fondu v domech ve vlastnictví mûsta.
Byla zakoupena nová multikára s M26
s pluhem a sypaãem, coÏ by mûlo posílit
vozov˘ park Technické správy mûsta
·tramberka.
Firma Ikis, s. r. o. Brno zajistila komplexnû zadávací fiízení vefiejné zakázky na
areál rekreace a relaxace Libotín – ·tramberk, rekonstrukci plaveckého bazénu.
Mûsto uspûlo se Ïádostí na rekonstrukci
pfiírodního koupali‰tû a dostalo dotaci
z Ministerstva pro místní rozvoj ve v˘‰i
necel˘ch 9 mil. Kã a mûsto musí zajistit
spoluúãast ve v˘‰i asi 4 mil. Kã
Byla vybrána firma GHC Invest, s. r. o.
Praha na realizaci rekonstrukce koupali‰tû, tedy plaveckého bazénu, na Libotínû.
Mûsto uspûlo i v dal‰ích Ïádostech
o dotace z programu PHARE 2003 na dokonãení prÛtahu mûstem ve v˘‰i 9,5 mil.
Kã a spoluúãast mûsta je nûco pfies 3 mil.
Kã a dal‰í peníze na dostavbu a rekonstrukci objektÛ Základní ‰koly ve v˘‰i
17,2 mil. Kã, coÏ je dotace z prostfiedkÛ
rozpoãtu Parlamentu âR. V leto‰ním roce se dokonãila II. fáze — zateplení spojovacího krãku mezi Z· a tûlocviãnou, v˘mûna oken, rekonstrukce ‰kolního skleníku, nadstfie‰ení, rekonstrukce uãebny
zemûpisu a pfiírodopisu a vytápûní spojovacího krãku za 4,15 mil. Kã.
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Zdárnû byla dokonãena rekonstrukce
b˘valé ubytovny na Bafiinách ãp. 751 za
13,2 mil. Kã.
Ve dnech 1. 12.—3. 12. 2005 nás nav‰tívila delegace z polského mûsta Sandomierz, s nimiÏ bychom rádi navázali
druÏbu v rÛzn˘ch oblastech ãinnosti. Na‰ly se ãtyfii styãné body — oblast sportu,
kultury, podpory cestovního ruchu a oblast ‰kolství a volnoãasov˘ch aktivit dûtí
a mládeÏe s tím, Ïe by bylo moÏné pofiádat spoleãné i v˘mûnné akce jak u nás,
tak v Sandomierzi. Zatím je tato spolupráce v plenkách, ale ãas ukáÏe, co dobrého nám to pfiinese.
Pfiipravujeme se na veletrh cestovního
ruchu Regiontour a GO do Brna, kter˘
probûhne zaãátkem ledna ve dnech 12. aÏ
14. 1. 2006.

Kam za sportem
• DDM ·tramberk zve v‰echny sportovce na vánoãní turnaje do tûlocviãny na
Zauliãí. Obãerstvení v Sauna baru
• na Rodinn˘ volejbalov˘ turnaj
smí‰en˘ch ãtverek (2+2)
26. 12. 2005, registrace v 9.30 hod.
startovné 50 Kã/osobu, 200 Kã/druÏstvo

•

27. 12. 2005, registrace v 8.00,
v 8.30 zaãátek
startovné 300 Kã/druÏstvo.
Uzávûrka pfiihlá‰ek 20. 12. 2005.
Pfiihlá‰ky se mohou odevzdat v Sauna
baru

Vûra Michnová

Mûstsk˘ úfiad informuje
VáÏení obãané,
sdûlujeme vám provozní dobu mûstského úfiadu v závûru leto‰ního roku:
poslední úfiední den pfied vánoãními
svátky je stfieda 21. 12.,
prvním úfiedním dnem v roce 2006 je
pondûlí 2. 1.

na Fotbalov˘ turnaj ulic

•

na Florbalov˘ turnaj
30. 12. 2005, registrace v 9.00 hod.,
v 9.30 hod. zaãátek
startovné 500 Kã/druÏstvo. Uzávûrka
pfiihlá‰ek 20. 12. 2005,
i telefonicky

Eva Vefimifiovská, tajemník

Upozornûní
UpozorÀujeme v‰echny ãtenáfie, Ïe
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude od
21. prosince 2005 aÏ do 31. 12. 2005 uzavfiena.
Posledním pÛjãovním dnem v tomto
roce bude úter˘ 20. 12. 2005 a potom aÏ
pondûlí 2. ledna 2006.
Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ,
hodnû ‰tûstí a zdraví v novém roce a pohodu pfii ãtení dobr˘ch knih
Vám pfieje
Libu‰e Bûlunková,
pracovnice MûK ve ·tramberku
·tramberské novinky 8
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Trocha zamy‰lení nad
kulturou a spoleãností
Obãas mne napadají hrÛzné my‰lenky,
kam spûje spoleãnost, která pfiestává ãíst
knihy, nechodí na v˘stavy, do divadla, na
koncerty a do kina a pûstuje papuãovou
kulturu na gauãi u televize anebo nav‰tûvuje komerãní akce s davov˘m syndromem typu konzumentsk˘ch slavností
s doplÀkem kulturních aktivit. Lidé sedí,
jedí a pijí, baví se a na jevi‰ti marnû snaÏí
se umûlci. Okrajová záleÏitost. Nezaujatost, sem tam pohled na pódium, nesoustfiedûnost, váhav˘ potlesk, nebo úplná ignorace. PlíÏivé nebezpeãí, které nás obklopuje, aniÏ bychom ho pofiádnû vnímali a pohlcuje nás — komerce.
Samozfiejmû, Ïe je to ponûkud jinak ve
velk˘ch mûstech a jinak u nás. My máme
pofiád je‰tû svou, místní kulturu a spolkov˘ Ïivot, kter˘ svou osobitostí a bohatostí
dokresluje kolorit mûsta.
S pfiílivem nového pojetí tzv. kulturních aktivit cizími firmami, pfiedev‰ím
v prostoru Námûstí, dochází k zajímavému fenoménu pfiepisu slova „kultura“.
Nûktefií lidé zamûÀují spoleãenskou
a kulturní akci. Ale u akcí probíhajících
v terénu jde více o spoleãenskou zábavu
neÏ kulturní akci, protoÏe pfiítomné zajímá vût‰inou více obãerstvení neÏ vystoupení, vtipkování, pokecání s kamarádem
a i kdyÏ uÏ se nûkdo najde, kdo by chtûl
toto vystoupení sledovat, tak nemá ‰anci
soustfiedit svou pozornost, je ru‰en, aÈ uÏ
kolotající zábavou vÛkol, ãi rÛzn˘mi vÛnûmi pochoutek okolo ve stáncích.
Spoleãenské akce jsou velmi populární
a myslím si, Ïe i dobré pro turisty a sobotní nebo nedûlní vycházky obãanÛ za
zábavou. Obãas probleskují názory typu
proã dûlat tolik akcí na‰ich, kdyÏ nám tu
dûlá kulturu nûkdo jin˘. Ale to je právû to
hrozivé nebezpeãí omylu. Nikdo jin˘ nám
tu kulturu nedûlá, ale jsou pofiádány spoleãenské akce zamûfiené na urãitou komerãní oblast zájmu a jako doplnûk je

pfiizváno nûjaké hudební tûleso nebo profesní umûlci a osobnosti, mimochodem
obãas moc zajímavé, které si na‰e mûsto
nemÛÏe dovolit zaplatit a tak tyto aktivy
vítáme s povdûkem
Ale zachovejme si to, co jsme tu budovali po mnohé roky, co budovali na‰i
pfiedci, nedejme svou osobitou a rázovitou kulturu, která k nám patfií a dûlá
·tramberk ·tramberkem. Zachovejme
stánky kulturnosti a vzdûlanosti — knihovnu, kino, kulturní dÛm, amfiteátr, hrad
·tramberk, muzea a informaãní centrum, podporujme svou místní kulturu.
Zachovejme ‰tramberskou hrdost tradic
a nechtûjme ji vymûnit za pomíjivost komerce. Jsme ·tramberáci a máme své
mûsto rádi. Îijí v nûm na‰e rodiny, pfiátelé, kamarádi, známí. Máme svou historii,
památky, kulturu a spoleãnost, svá milovaná místa, kam rádi chodíme, své vzpomínky, svá tajemství, je to ná‰ domov.
Ale neházím flintu do Ïita, protoÏe na‰e spolky a sdruÏení si vychovávají své následovníky a v mládí je síla a vûfiím, Ïe
místní tradice a kultura zÛstane pfiese
v‰echno zachována.
Vûra Michnová

MS ODS ·tramberk pfieje v‰em
spoluobãanÛm klidné proÏití vánoãních svátkÛ a do nového roku hodnû
‰tûstí, zdraví, mnoho úspûchu v práci
i v osobním Ïivotû.
Prostû tu pravou pohodu
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Podûkování
Chtûl bych dnes podûkovat panu Ladislavu BartoÀovi z Koziny. Je o nûm známo, Ïe pí‰e povídky a básnû, skládá písniãky, vydal kroniku, slovník ‰tramberského náfieãí a je ãinorod˘ po cel˘ Ïivot.
·tramberk mu natolik uãaroval, Ïe vûnoval mûstu nemalou ãástku penûz jako základ pro zfiízení fondu, z kterého by se dostavûl ‰trambersk˘ hrad do podoby vyprojektované architektem Kamilem Hilbertem (viz. obrázek). Dûkuji za u‰lechtil˘ ãin
svûdãící o lásce k domovu. Pfieji ·tramberku více takov˘chto zapálen˘ch obãanÛ.
Hodláte pana Bartonû následovat?
Ing. Jan Socha

Zprávy z kultury
Mûstská knihovna ve ·tramberku vyhlásila literární soutûÏ pro dûti základní
‰koly Pohádky ze ·tramberka. A zde jsou
v˘sledky:
1. místo Anna Syrková, 9. B: Kam mizí
psi ze ·tramberka?

2. místo Alena Holubová, 9. B: Láska
vÏdy vítûzí
3. místo Krist˘na Jurková, 6. tfi.: Zakletí
V‰em v˘hercÛm blahopfiejeme a vítûznou práci otiskujeme v tomto ãísle ·trambersk˘ch novinek. Dûkujeme i v‰em
ostatním dûtem, které se soutûÏe zúãastnili. Bylo tûÏké vybrat vítûze. Podûkování
patfií také paním uãitelkám Janû Bri‰ové,
Vlastû Kalí‰kové a Martinû Îáãkové.
Libu‰e Bûlunková,
pracovnice Mûstské knihovny ve ·tramberku

Kam mizí psi ze ·tramberka?
Îila byla dvû ‰tûÀátka. Jmenovala se
Sára a Bára. Mûla se moc ráda, a tak byla
nejradûji pûknû spolu, jedno druhému co
nejblíÏe.
MoÏná si myslíte, Ïe ‰tûÀátka jsou pofiád
stejná, ale kdepak! Ostatnû, vy, milé dûti,
byste také nechtûly zÛstat pofiád dûtmi.
I ‰tûÀátko se narodí, dospívá, dlouho je dospûlé a nakonec nûkde zmizí. O ·tramberku je známo, Ïe zde pejsci mizí ãasto, ba
dokonce, Ïe je ·tramberáci mívají k obûdu. Já jsem ·tramberaãka a vím, Ïe tomu
tak není a taky vím, kam ti pejsci mizí.
·tûÀátka pûknû stárla vedle sebe, uÏ
z nich byly velké holky, ale z radosti se
jedna kolem druhé pofiád toãily, to je taková oblíbená psí hra. Jednou se Sára
s Bárou zabûhly. Tak se odehrála má malá úspû‰ná detektivní práce. Vyptávala
jsem se lidí z okolí, sousedÛ a zjistila
jsem, Ïe je vidûli, jak utíkají na blízk˘ kopec Kotouã. Rychle jsem tam utíkala
a hledala je. Zahlédla jsem je na tom nejvy‰‰ím vrcholu, jak ‰tûkají na nebe. Chvíli jsem je pozorovala a najednou je pohladil mûsíãek a vzal si je k sobû nahoru na
nebe a udûlal z nich hvûzdiãky.
A jestli si myslíte, Ïe kolem sebe tancovat pfiestaly, tak to se m˘líte. VÏdyÈ
i spousta dospûl˘ch ráda tancuje. A na‰i
pejsci tancovali i kdyÏ z nich byly hvûzdiãky. Tak, teì uÏ víte, kam mizí ·tramber‰tí psi?
Anna Syrková 9. B
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I my jsme byli v Gongu
Dne 15. listopadu 2005 se Ïáci 9. tfiídy
zúãastnili netradiãní v˘uky stolování v luxusním ‰tramberském hotelu Gong. Majitel hotelu nás pfiivítal s „otevfienou náruãí“. Vyzval nás, abychom se usadili a vyslechli si povídání a následnû i vychutnali konzumaci, pro nás speciálnû pfiipraveného menu, za které bychom chtûli podûkovat, i kdyÏ jsme v‰ichni pfiibrali pár deka navíc. Ale to nám vÛbec nevadilo, hlavní bylo, Ïe jsme se dobfie najedli.
Zpoãátku jsme se cítili nesví, ale postupem ãasu „to“ z nás opadlo, dokonce jsme
se i zasmáli, kdyÏ jsme se dozvûdûli, Ïe ãaj
máme nechat „vyhulovat“. I fieditel tak
„nóbl“ hotelu se obãas pfiefiekne. Jídlo
vãetnû pfiedkrmu bylo v˘teãné, nebudeme
vám radûji dûlat chutû a rozepisovat se.
NeudrÏeli jsme své nutkání a pfii cestû
k bazénu, kde se Ïák 9. B rozhodl shodit
své nabrané kalorie, jsme si poctivû vypÛjãili pár ha‰lerek. Je‰tû musíme dodat,
Ïe nás pfii obûdû zaujal jeden anglick˘ pár,
dáma, která vypadala jako Santa Claus,
mûla po cel˘ obûd zimní ãepici na hlavû.
KdyÏ dojedli, dáma prohlásila: „Very, very
good“, a my s ní souhlasili.
Pfii prohlídce hotelu jsme se dozvûdûli,
Ïe tam bylo ubytováno pár v˘znamn˘ch
osobností a jednou z nich byl i ná‰ b˘val˘
prezident Václav Havel.
Tato akce byla pro nás velmi pouãná
a mnoho jsme si z ní odnesli i pro budoucí Ïivot. MÛÏeme fiíct za celou tfiídu 9. B,
Ïe se nám v Gongu velmi líbilo a za
v‰echny je‰tû jednou podûkovat fiediteli
hotelu, panu Guzdkovi.

Zápis dûtí do 1. tfiídy
Z· a M· ·tramberk zve
rodiãe s dûtmi, budoucími
prvÀáãky,
na zápis do 1. tfiídy,
kter˘ se uskuteãní
ve stfiedu 18. 1. 2006
v podkroví (IV. A,
IV. B a ‰kolní druÏinû)
Z· a M· ·tramberk
(vchod od parku)
od 13.00 do 17.00 hod.
Vezmûte s sebou rodn˘ list dítûte
a obãansk˘ prÛkaz.
— k zápisu se dostaví dûti narozené od
1. 9. 1999 do 31. 8. 2000
— dûti s odloÏenou ‰kolní docházkou
— k zápisu mohou pfiijít i dûti vyzrálé,
narozené do konce kalendáfiního roku
2000 (od 1. 9. 2000 do 31. 12. 2000)
Tû‰í se na vás uãitelé Z· a M· ·tramberk

Îákynû 9. B tfiídy Z· ·tramberk

Chata Dr. Hrstky
Tû‰íme se
na Va‰i náv‰tûvu
i o Vánoãních
svátcích,
a to v dobû
NA ·TùDR¯ DEN 24. 12.
10.00 hod. — 16.00 hod.
21.00 hod. — 24.00 hod.
NA BOÎÍ HOD 25. 12.
10.00 hod. — 18.00 hod.
NA ·TùPÁNA 26. 12.
10.00 hod. — 18.00 hod.
NA SILVESTRA 31. 12.
12.00 hod. — 01.00 hod.
NA NOV¯ ROK 1. 1.
12.00 hod. — 18.00 hod.
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Narozené dûti:

Spoleãenská rubrika

Josef Monsport
Jan Morãinko
Zuzana Dudíková
Nikolas Peãenka

Jubilanti
70 let BoÏena Hroudová, Bafiiny
Jarmila Holubová, Kozina
Lubomír Bár, Námûstí
Mojmír Havrlant, Závi‰ická
BoÏena VáÀová, Kozina

Zemfielí:

75 let PhDr. Jaroslava Grobcová, Zauliãí
Marie Materová, Závi‰ická
Jindfii‰ka Chvistková, Bafiiny

Ferdinand Hanzlík
Marie Davidová

80 let Franti‰ka Hrabalová, Hornychovice
81 let Otakar Hylsk˘, Bafiiny
RÛÏena Sochová, Hornychovice
Brunhilda Schneiderová, Bafiiny
82 let Rudolf Kotonsk˘, Dolní
83 let Gabriela Geberová, Bafiiny

Program kina ·tramberk

84 let ZdeÀka Mandová, Zauliãí

na mûsíc leden 2006

86 let Emilie Geryková, Libotín
91 let Marie Sochová, Závi‰ická

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

Nedûle 8. 1. v 18.30 vst. 49 Kã.
NOâNÍ HLÍDKA
Temná fantasy, titulky, 114 min, od 15 let.
Nejnovûj‰í film ruské produkce. ·piãkové
vizuální efekty, úÏasné akãní sekvence
a horrorové napûtí filmu Noãní hlídka,
kter˘ je prvním filmem z plánované trilogie.
Nedûle 15. 1. v 18.30 vst. 49 Kã.
OLIVER TWIST
Drama, titulky, 130 min, od 12 let.
Oscarov˘ reÏisér Roman Polanski oÏivuje
klasick˘ román Charlese Dickense o mladém sirotkovi, kter˘ se pfiimotá k partû
kapsáfiÛ. Film se natáãel v âeské republice (Praha, okolí Berouna a Îatec).
Nedûle 22. 1. v 18.30 vst. 49 Kã.
V MOCI ëÁBLA
Thriller, 119 min, titulky, od 15 let.
Strhující souboj mladé dívky se samotn˘m ìáblem. V hlavní roli snímku, zalo-
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Ïeného na skuteãn˘ch událostech, se
pfiedstaví LAURA LINNEY.
Nedûle 29. 1. v 18.30 vst. 49 Kã
LEGENDA O ZORROVI
Romanticko-dobrodruÏn˘, 131 min, titulky, pfiístupn˘
MuÏ s ãernou maskou se vrací. Legenda
o Zorrovi jako volné pokraãování pfied-

chozího dílu, kde opût v hlavních rolích
uvidíte ANTONIA BANDERASE a CATHERINU ZETA -JONESOVOU.
NA MùSÍC ÚNOR 2006 P¤IPRAVUJEME
·ÍLENÍ,
HARRY POTER A OHNIV¯ POHÁR,
40 LET PANIC,
DOBLBA

Kam do spoleãnosti a na kulturní akce
Nebojte se, hle, zvûstuji vám velikou radost, která bude pro v‰echen lid.
Dnes se vám narodil Spasitel, Kristus Pán, v mûstû Davidovû. (Lk 2,10n)

FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU
Vás zve k tûmto vánoãním shromáÏdûním:
23. prosince 10.00 hod. Zdobení stromeãku + program pro dûti
·tûdr˘ den 21.00 hod. BohosluÏby „JeÏí‰ — svûtlo svûta“
25. prosince 9.00 hod. BoÏí hod vánoãní — bohosluÏby „Nejmen‰í pfiiná‰í pokoj“
31. prosince 18.00 hod. ShromáÏdûní „kolem stolu“
1. ledna
9.00 hod. BohosluÏby „JeÏí‰ — cesta“
BliÏ‰í informace: FS âCE ve ·tramberku, Zauliãí 473,
tel.: 556 812 350, e-mail: cce-stramberk@seznam.cz, faráfi: Mgr. Franti‰ek Hru‰ka

Mûsto ·tramberk vás v‰echny srdeãnû zve do Kulturního domu ve ·tramberku
na Novoroãní koncert —

Hvûzda vychází,
kter˘ se uskuteãní 6. ledna 2006 v 19.00 hod.

Vystoupí Julie Meixnerová
a zazpívá melodie znám˘ch skladatelÛ
(A. L. Webbera, L. Bernsteina, G. Gershwina, E. Morriconeho, Z. Meixnerové)
Vstupné 40 Kã
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DDM ·tramberk zve
dûti ‰kolou povinné

na Diskotéku v Sauna baru
dne 20. 1. 2006
v dobû od 16.00 do 19.00 hod.
Vstupné 15 Kã

Základní organizace
ChovatelÛ po‰tovních holubÛ
·tramberk vás srdeãnû zve

na tradiãní Holubáfisk˘ ples
do Kulturního domu na Námûstí
v sobotu 28. 1. 2006
Zaãátek v 19.00 hod., vstupné 60 Kã
Obãerstvení, bohatá tombola,
I. cena sele

TJ Kotouã, oddíl volejbalu zve v‰echny
pfiíznivce a tancemilovné zájemce

na Sportovní ples,

Ze sportu

kter˘ se uskuteãní v pátek 20. 1. 2006
v Katolickém domû v Kopfiivnici
zaãátek je v 19.00 hod., vstupné 100 Kã
Pfiedprodej vstupenek dennû
v odpoledních a veãerních hodinách
v tûlocviãnû a Sauna baru

DDM ·tramberk zve v‰echny dûti
v sobotu 21. 1. 2006

na ·tramberské snûhovánky
do Národního sadu
Pokud bude dostatek snûhu,
budou se stavût sochy
od 9.00 do 12.00 hod.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ
ve ·tramberku vás srdeãnû zve
v sobotu 21. 1. 2006

na Hasiãsk˘ bál,
kter˘ se uskuteãní v Kulturním domû
na Námûstí ve ·tramberku
Zaãátek v 19.00 hod., vstupné 60 Kã.
Obãerstvení, tombola. K tanci i poslechu
hraje MSS band Sklenovsk˘

JUDO
Vcelku zdafiil˘ byl víkend 3. a 4. 12. pro
‰tramberské judisty. Z velkého mnoÏství
soutûÏní nabídky si v sobotu 3. 12. vybrali Ïáci turnaj v Karviné, kde startovalo
pfies 150 nadûjí oddílÛ Polska a âR. Stále
se zlep‰ující v˘kon podal David Zátopek
do 34 kg. Nepfiíli‰ pfiesvûdãiv˘ byl Michal
Stanãík do 38 kg, pfiesto to staãilo na
bronzovou medaili. Jedin˘ dorostenec
Radek Bár (66 kg) startoval ve spojené váze 66—73 kg. Byl zcela suverénní a déle
neÏ minutu se s Ïádn˘m soupefiem nezdrÏel a zvítûzil. Mimochodem tento závodník hostoval v ligové soutûÏi dorostu
v barvách KJUS Hranice. Také zde velmi
pfiíznivou bilancí patfiil k nejlep‰ím.
V nedûli 4. 12. se konalo v Olomouci
mistrovství Moravy benjamínkÛ. Na této
soutûÏi se podepsala marodka a u nûkter˘ch i moÏná neochota obûtovat sváteãní
den. Pouze dva závodníci zde nastoupili
a roz‰ífiili startovní pole na necelou stovku. Oba zasluhují absolutorium. Adélka
Sviderková vybojovala 2. místo do 23 kg.
Její bratr Jan Sviderek do 29 kg postoupil
ze 2. místa ve skupinû a v „pavouku“ pûknû zabojoval aÏ do finále, kde podlehl nejtûsnûj‰ím rozdílem Luká‰ovi z Ostravy.
Pfiesto jeho stfiíbrná medaile je pûkn˘m
úspûchem a povzbuzením do dal‰í závodnické ãinnosti.
V sobotu startovali téÏ muÏi na 35. mezinárodní Velké cenû Jiãína. SoutûÏi, kte-
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rá dlouhá léta neztratila nic ze své kvality
a stále drÏí své renomé u nás i za hranicemi a medaile se dají pfiirovnat k medaili z mistrovství âR. Za ·tramberk nastoupili David Fi‰era do 90 kg a Jan Luãan do
73 kg. Úspû‰nûj‰í byl Luãan, kdyÏ ho ve 3.
kole vyfiadil ãs. reprezentant Vesel˘ z USK
Praha. V opravách pak rovnûÏ nezabodoval a obsadil 7. místo.

Radegast No‰ovice
PTN VESTRA Mo‰nov, Radek VáÀa
Mojmír Vacca, ·tramberk R. K.

Za oddíl Juda Josef ·tábl

Turnaj v ‰ipkách
V sobotu 3. 12. 2005 se konal v Obecní
hospodû ve ·tramberku turnaj neregistrovan˘ch hráãÛ v ‰ipkách o ·trambersk˘
pohár.
Turnaje se zúãastnilo celkem 19 hráãÛ.
·koda, Ïe nepfiijeli hráãi z Kopfiivnice, ale
i tak byl turnaj dobfie obsazen kvalitními
hráãi. Napfiíklad Zdenûk Kalmus ze ·tramberka, kter˘ dlouho nehrál, podal vynikající v˘kon.
V˘sledky turnaje:
1. Jaroslav Heiny‰, Îenklava
2. Rudolf Kotonsk˘, ·tramberk
3. Zdenûk Kalmus, ·tramberk
4. Zdenûk Ol‰ovsk˘, Îenklava
5. Roman Hykel, Îenklava
6. Jaroslav Socha, ·tramberk
7. Karel Machaã, Îenklava
8. Jaromír Hoffmann, ·tramberk
9. Marián Hepnar, Pfiíbor
10. Antonín Lacka, ·tramberk
11. Antonín Biner, Îenklava
12. Dagmar Mary‰ková, Pfiíbor
13. Jaromír Dobiá‰, ·tramberk
14. Antonín Cochlár, ·tramberk
15. Zdenûk Ra‰ka, ·tramberk
16. Petr Kuãera, ·tramberk
17. Radovan Baãák, Îenklava
18. Alena Mary‰ková, Pfiíbor
19. Stanislav Hejtmanãík, ·tramberk
Podûkování patfií v‰em sponzorÛm
turnaje:
Obecní hospoda ·tramberk, Vratislav
Lo‰ák

Starostovy vtípky a klípky
1. Novináfi se ptá na ulici chodce: „Co si
myslíte o zákazu koufiení na pracovi‰ti?“
Chodec odpoví: „Mnû je to jedno, já jsem
potápûã.“
2. Na‰e doktorka po dlouhém prohlíÏení zjistila, Ïe mám zv˘‰en˘ krevní tlak.
Zatím pr˘ postaãí, kdyÏ omezím tekutiny.
Tak co mi zb˘valo. Pfiestal jsem se m˘t.
3. Na úfiadu práce fiíká úfiedník cigánovi: „Máte mobil?“ Cigán: „Zatím ne, je‰tû
vám leÏí na stole.“
4. Cigánsk˘ triatlon: Pû‰ky na koupali‰tû, skok do vody, odjezd domÛ na kole.
5. Brání se obvinûn˘ u soudu: „Ale pane soudce, fieknûte sám, naã bych zabíjel
úplnû cizí Ïenskou, kdyÏ mám doma
vlastní…“ „A proã jste ji vlastnû zastfielil?“ „Nesná‰ím louãení“
6. Domácí zvífiata soutûÏí, kdo naÏene
nejvíc hrÛzy.
Prase fiíká: Vyválím se v blátû, zaãnu
chrochtat a bûhat, drÛbeÏ se poleká a uteãe ode mnû.
B˘k fiíká: Zvednu vysoko hlavu, trochu
zafuním, rozbûhnu se po louce a rozeÏenu v‰echny krávy a ovce.

·tramberské novinky 16

Kufiátko fiíká: Lehnu a budu dûlat, Ïe
jsem mrtvé. A pÛl republiky se podûlá
strachem.
7. Za sedmero horami, sedmero fiekami, sedmero lesy Ïila jedna moc stará babiãka. A ta dobrá Ïena jednou vylezla pfied
svÛj domeãek a povídá: „Do ãerta, proã
zrovna já musím bydlet tak daleko?!“

VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

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

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

Inzerce
Novû otevfiené SOLARIUM
ve ·tramberku, NádraÏní 570
(vedle b˘valého domu sluÏeb)
od 2. 1. 2006. Provozní doba pondûlí aÏ
pátek od 10—18 hod. Mimo pracovní
dobu po dohodû. Zahajovací cena pro
leden 2006 minuta 9 Kã, permanentka
minuta 8 Kã.
tel. 739 157 003

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

Ná‰ program se jmenuje
VA·E PENÍZE ZPÁTKY K VÁM
cena vody a ohfievu teplé vody stále roste!
Poradíme a ukáÏeme, jak u‰etfiit min. 50—70 % tûchto nákladÛ
(minimálnû 4000 aÏ 7000 Kã za rok)
Bezplatnou ukázku nûmeckého patentovaného zafiízení
si mÛÏete domluvit na tel. 607 735 549 — A. ·varc
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Přijměte naše pozvání do nově otevřené

CUKRÁRNY U KVĚTINEK
Nabízíme zákusky, cukrovinky, různé druhy kávy, čaje,
alkoholické i nealko nápoje,
horkou hrušku, jablko, mango, broskev, bílý čaj se zázvorem.
A proč… U květinek?
Protože si můžete v naší prodejně koupit nejen sladkou
pozornost, ale i kytici nebo nějaký dárek ze stříbrných šperků
či keramiky.
Zároveň vás zveme na vánoční a silvestrovský punč.
Darja a Alexandr Švarcovi
Cukrárna u květinek
(V Domě služeb pod Palárnou) Štramberk
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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. 775 071 155
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
RD Bílovec
RD Tísek
RD Prchalov
RD Studénka–Butovice
RD Polouvsí
RD Závišice
RD Kozlovice
RD OV – Stará Bělá
Zahr. chatka Žilina u NJ
Chata Štramberk
Chata Frýdlant n. Ostr.
Garsoniera OV – Výškovice
Dr. B 1+1 OV – Poruba
Dr. B 2+1 Kopřivnice
Dr. B 3+1 Nový Jičín
Dr. B 3+1 Studénka
Dr. B 3+1 Kopřivnice
Dr. B 3+1 Kopřivnice
Dr. B 3+1 OV – Zábřeh
Dr. B 3+1 Hlučín
B 4+1 os. vl. Fulnek
St. pozemek OV – Stará Bělá
St. pozemky Šenov u N. Jičína
St. pozemky Metylovice, Kozlovice
St. pozemky Kunčice p. Ondřejníkem
St. pozemky Čeladná, Frýdlant n. O.

2 700 000,—
1 800 000,—
1 300 000,—
683 000,—
2 000 000,—
1 886 000,—
990 000,—
1 823 000,—
1 280 000,—
350 000,—
795 000,—
520 000,—
265 000,—
450 000,—
380 000,—
650 000,—
443 000,—
473 000,—
490 000,—
515 000,—
790 000,—
880 000,—
390 000,—
300 Kč/m2
Od 241 000,—
490 000,—
Od 847 000,—

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

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

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

Pro své klienty hledáme: RD v okolí Nového Jičína, byt 1—3+1 v Novém Jičíně,
RD v Bludovicích, RD a chatu na Příborsku, RD Sedlnice, Libhošť, byt 2+1 v Kopřivnici
Volejte 776 071 155, 556 761 241

www.chcitoprodat.cz
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