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…z jednání rady
Ten leto‰ní podzim si dûlá co chce, vÛbec nerespektuje fakt, Ïe uÏ by mûla b˘t
pofiádná zima, Martin se taky zdrÏel nûkde na besedách a teploty vylezly do celkem pfiízniv˘ch plusov˘ch hodnot. A co
na to pranostiky? Prosinec jich má opravdu hodnû, nûkteré se váÏí k svátkÛm, ale
i poãasí b˘vá v tomto mûsíci rozliãné.
„Svatá Barborka, vyhání dfievo ze dvorka.
Na svatého Mikulá‰e je uÏ celá zima na‰e.
Po‰murn˘ prosinec dobré je znamení pro
sady, luãiny i v‰echno osení“. No a pûknou pranostiku jsem na‰la na 30. prosince: „Jsi-li churav, je to z vody, proto rychle do hospody.“
6. listopadu probûhlo ustavující zasedání zastupitelstva mûsta, kde byli zvoleni ãlenové rady, místostarosta a starosta
mûsta. Následovalo pak první jednání rady, která se se‰la v úter˘ 14. listopadu
a na pofiadu byly hlavní zprávy a to program jednání rad mûsta a program zastupitelstva mûsta do ledna 2007, bylo schváleno datum, místo a datum konání 2. fiádného zastupitelstva mûsta na den 18. prosince v sále Kulturního domu na Námûstí v 17.00 hod. ZávaÏná situace se zji‰tûn˘m havarijním stavem stropu nad vestibulem a ‰atnami v nové nástavbû u tûlocviãny si vynutila svolání 1. mimofiádného zastupitelstva mûsta na 16. 11. 2006
v 16.00 hod. Rada schválila komise pro
volební období 2006—2010 komise: komisi Ïivotního prostfiedí, komisi stavební,
komisi dopravy, komisi regeneraãní, komisi ‰kolskou, mládeÏe a sportu, komisi
sociální, zdravotní a bytovou, komisi kul-

turní, komisi cestovního ruchu, SPOZ
a komisi letopiseckou, která zahrnuje
i Zpravodaj mûsta ·tramberka. Z toho vyplynul úkol pro starostku mûsta Vûru
Michnovou oslovit pfiedsedy jednotliv˘ch
stran a sdruÏení zastoupen˘ch v zastupitelstvu mûsta k pfiedloÏení návrhÛ na ãleny a pfiedsedy jednotliv˘ch komisí a nominovat ãleny do v˘borÛ zastupitelstva,
které budou schváleny v souladu se zákonem na fiádném zasedání zastupitelstva.
Radní vzali na vûdomí pfiehled platn˘ch
vnitfiních pfiedpisÛ Mûstského úfiadu ve
·tramberku a také platn˘ organizaãní fiád
vãetnû organizaãní struktury. Rada povûfiila vedením oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného ãasu a cestovního ruchu pana Ale‰e Durãáka. Josefu Va‰kovi, vedoucímu oddûlení Technické správy mûsta
·tramberka, byl uloÏen úkol stanovit
pau‰ální úhradu provozních nákladÛ
v náhradním prostoru pro pouÏívání Mgr.
Pavlínou Kvasniãkovou a pfiedat tyto podklady pro sepsání smlouvy o v˘pÛjãce nebytového prostoru. Jana Hanzelková, pracovnice finanãního oddûlení mûstského
úfiadu, dostala úkol pfiipravit tuto smlouvu. Rada schválila bezplatn˘ prozatímní
nájem náhradního prostoru na dobu nezbytnû nutnou Mgr. Pavlínû Kvasniãkové.
Rada dále schválila ãleny komise a jejich náhradníky pro v˘bûrové fiízení na
vefiejnou zakázku na stavební práce stavby „Rekonstrukce místních komunikací
s vyznaãením cyklotrasy ve ·tramberku
a napojení na pátefiní cyklotrasu KrakowVídeÀ“. Komise pro otevírání obálek byla
schválena ve sloÏení ing. Pavel Podolsk˘,
ing. Jifií Kudûlka a Jan Kozlovsk˘ (ná-

hradníci Vûra Michnová, ing. Jifií ·ebek,
ing. Jan Socha) a komise pro hodnocení
nabídek ve sloÏení ing. Pavel Podolsk˘,
ing. Jifií ·ebek, ing. Jifií Kudûlka, ing.
Oldfiich ·krabal a Jan Kozlovsk˘ (náhradníci Vûra Michnová, Robert Tursk˘, Josef
Va‰ek, ing. Jan Socha, Miroslav Lo‰ák).
Byla schválena v˘jimka v poãtu ÏákÛ 5.
roãníku Z· a M· ve ·tramberku z poãtu
31 na 32 pro ‰kolní rok 2006/2007 v souladu se zákonem i vyhlá‰kou o základním
vzdûlávání a nûkter˘ch náleÏitostech plnûní povinné ‰kolní docházky. Rada
schválila odprodej vozidla ·koda Pick-up
z majetku mûsta.
Zastupitelstvu mûsta rada doporuãila
k projednání nav˘‰ení finanãních prostfiedkÛ pro realizaci stavební akce „Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Z· ·tramberk — 3. etapa“ z rozpoãtu mûsta
a schválení Dodatku ã. 7 smlouvy o dílo
na dodávku stavby „Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Z· ·tramberk“ a povûfiit
podpisem tohoto dodatku starostku mûsta Vûru Michnovou.
UÏ se pomalu a jistû oz˘vají vánoãní
zvonky, co nás upozorÀují, Ïe je ãas zaãít
s pfiípravami, s nákupem dárkÛ, vánoãním úklidem, no prostû s tím pfiedsváteãním kvaltováním. Ale ono je tfieba v‰e
zváÏit a vybrat to, co je nutné, nebo to, co
opravdu chceme: „Mûnit vûci, které lze
zmûnit, pfiijímat ty, které mûnit nelze
a opl˘vat moudrostí poznat rozdíl mezi
nimi.“ Pfiimûfienû pfiíjemnû a klidnû stráven˘ pfiedvánoãní shon vám pfieje Vûra
Michnová

…z jednání zastupitelstva
Ustavující zastupitelstvo probûhlo 6. listopadu 2006 v Kulturním domû na Námûstí. Byl schválen program ustavujícího
zasedání, byly zvoleny komise volební
a návrhová, byli urãeni ovûfiovatelé zápisu. Pfiítomní zastupitelé stanovili poãet
ãlenÛ rady na 7 a urãili dvû uvolnûné
funkce na starostu a místostarostu. Za-

stupitelé zvolili starostku mûsta Vûru
Michnovou (SNK), místostarostu ing.
Pavla Podolského (ODS) a dal‰ích 6 radních: Jindfii‰ku Kundlovou (SNK), ing.
Oldfiicha ·krabala (SNK), Mgr. Janu Milichovou (ODS), ing. Václava ·imíãka
(ODS) a Mgr. Pavlu Jurkovou (KDU âSL).
Byli zvoleni ãlenové finanãního v˘boru:
Ing. Jan David (KDU âSL), Ing. Jan Socha
(SNK), ing. Richard Kubûna (z fiad obãanÛ).
Abecední seznam ãlenÛ zastupitelstva
dle sdruÏení a stran:
SdruÏení nezávisl˘ch kandidátÛ: 8 zastupitelÛ
Vûra Hanzlíková
Jindfii‰ka Kundlová
Vûra Michnová
Ing. Jan Socha
Mgr. Zdenka Svobodová
Ing. Jifií ·ebek
Ing. Oldfiich ·krabal
Regina ·mahlíková
Obãanská demokratická strana: 6 zastupitelÛ
Mgr. Pavlína Kvasniãková
Mgr. Jana Milichová
Bc. Jana Povalová
Ing. Pavel Podolsk˘
Ing. Václav ·imíãek
Robert Tursk˘
KfiesÈanská demokratická unie – âSL: 3
zastupitelé
Ing. Jan David
Michal Dostál
Mgr. Pavla Jurková
Komunistická strana âech a Moravy: 3
zastupitelé
Marie Guznarová
Stanislav Hejtmanãík
Zdenûk Jelen
âeská strana sociálnû demokratická: 1
zastupitel
Prof. ing. Jifií TÛma, CSc.
To je dvacet jedna zastupitelÛ, které si
obãané zvolili do svého vrcholového orgánu a tento kolektiv má v popisu práce se
starat o obãany a jejich mûsto. Pfií‰tí ãtyfii roky provûfií jejich schopnosti, dovednosti, ale také trpûlivost a nervy.
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1. mimofiádné zasedání zastupitelstva
bylo svoláno operativnû po absolvování
kontrolního dne na stavbû — Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Z· ·tramberk
— 3. etapa. Po obhlídce bylo svoláno jednání ke starostce a zde bylo konstatováno
statikem i zástupci stavební firmy, Ïe pro
bezpeãnost provozu je nutná celková demolice stropu a náhrada formou deskového Ïelezobetonového stropu. Bylo nezbytné okamÏitû jednat o v‰ech náleÏitostech (prodlouÏení termínu, schválení nav˘‰ení finanãních prostfiedkÛ, nezastavit
stavbu aj.), abychom nemuseli vracet
17,2 mil. Kã, které mûsto obdrÏelo na tuto akci. Proto bylo svoláno mimofiádné
zastupitelstvo, které schválilo nav˘‰ení
prostfiedkÛ ve v˘‰i 2,7 mil. Kã pro realizaci dokonãení stavby z prostfiedkÛ mûsta
a schválilo Dodatek ã. 7 Smlouvy o dílo na
dodávku stavby Rekonstrukce a pfiístavba
objektÛ Z· a povûfiila starostku podpisem
tohoto dokumentu.
V. M.

Z kalendáfie starostky
16. 11. Ustavující zasedání Zastupitelstva
mûsta ·tramberka
7. 11. Porada vedení mûsta
9. 11. Jednání s firmou GHC, fieditelem
Mgr. ·trobichem ve vûci reklamací nûkter˘ch prací a zafiízení na
koupali‰ti Libotín
10. 11. Kontrolní den na staveni‰ti Rekonstrukce a pfiístavba objektÛ Z·
·tramberk — 3. etapa a následné
jednání se zástupci stavební firmy, zástupci mûsta a statika
Jednání s firmou THERM o podkladech pro pfiedání areálu b˘valého oãního oddûlení a samotném
fyzickém pfiedání nemovitostí
11. 11. Náv‰tûva koncertu Salónního orchestru a Balady o du‰i muzikanta v KD — akce mûsta
14. 11. Porada vedení.
Jednání Rady mûsta ·tramberka

15. 11. Jednání s fieditelem STAVOKOMPU ing. Malatinsk˘m o spolupráci
a také o vzniklé situaci s havarijním stavem stropu v tûlocviãnû
Jednání s pfiedsedou KâT p. Bfiuskou ve vûci akce Cyklisté vítáni
Jednání se zástupci územního
plánování mûsta Kopfiivnice o pfiípravû zmûny Územního plánu ã. 3
Jednání s nájemcem koupali‰tû
Libotín panem ·varcem o podmínkách a moÏnostech Servisní
smlouvy na technologická zafiízení ke koupali‰ti s firmou GHC
a mûstem
Jednání s obãanem Bafiin kvÛli
v˘povûdi z nájmu ze strany mûsta
a z jeho strany stíÏnostem na stav
bytu
16. 11. SchÛzka se zástupci televize Polar
kvÛli moÏné spolupráci na prezentaãním CD mûsta ·tramberka
a prezentace jejich jiÏ vyroben˘ch
multimediálních CD
1. mimofiádné zasedání zastupitelstva mûsta
18. 11. Náv‰tûva koncertu SHDOM· v KD
19. 11. VernisáÏ betlémÛ ·tramberské Vánoce — aktivní úãast (prÛvodní slovo k v˘stavû, zvykÛm a obyãejÛm)
20. 11. Jednání s fieditelkou Z· a M·
·tramberk Mgr. Hyklovou kvÛli
uzavfiení provozÛ v M· Zuliãí a Z·
dne 23. 11. 2006 z dÛvodu zastavení dodávky pitné vody do obou
provozÛ
Porada s investorem ve vûci zaji‰tûní akce Rekonstrukce místních
komunikací s vyznaãením cyklotrasy ve ·tramberku a napojení
na pátefiní cyklotrasu Krakow—
VídeÀ
21. 11. Porada vedení
Jednání s fieditelem agentury cestovního ruchu Vala‰ské království panem Harabi‰em o dal‰í spolupráci a poradenství v oblasti cestovního ruchu
22. 11. ¤e‰ení stíÏnosti a Ïádosti obãana
ve spolupráci s na‰í pracovnicí na
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23. 11.

24. 11.

25. 11.
27. 11.

28. 11.

úseku sociálních a zdravotních
sluÏeb
Porada v‰ech pracovníkÛ mûstského úfiadu s vedením mûsta
Jednání na agentufie cestovního
ruchu Beskydy-Vala‰sko v Novém
Jiãínû ve vûci prezentace na‰eho
mûsta na veletrzích CR a GO v Brnû v roce 2007 (11.—14. 1. 2007)
se zástupci agentury B-V a mûst
a obcí sdruÏení La‰ské brány
(Kopfiivnice, Hukvald, Pfiíbora)
Náv‰tûva koncertu hudební skupiny Poutníci a kfiestu jejich nového CD Poutníci 2006 v KD —
akce mûsta
Jednání se zástupci poji‰Èovny
Generali ve vûci moÏn˘ch zmûn
a doplÀkÛ poji‰tûní majetku mûsta a také zamûstnancÛ
Svatební obfiad — oddávající
Jednání poradního sboru Desti
naãního managementu Moravsko-Slezského, o. p. s. a Moravskoslezsk˘ kraj v Ostravû ve vûci
rozvoje cestovního ruchu v turistickém regionu Severní Morava
a Slezsko
Jednání s fieditelem âeské spofiitelny, a. s. p. ing. Spevákem
Porada vedení
Vûra Michnová, starostka mûsta

Informace pro obãany

Informace Mûstského
úfiadu ve ·tramberku
VáÏení obãané, sdûlujeme Vám provozní dobu mûstského úfiadu v závûru leto‰ního roku:
poslední úfiední den je
stfieda 20. 12. 2006,
prvním úfiedním dnem v roce 2007 je
stfieda 3. 1.
Eva Vefimifiovská, tajemník

Upozornûní redakce
·trambersk˘ch novinek
Uzávûrka posledního ãísla 12/2006 je
tentokrát uÏ 14. 12. 2006.
Novinky vyjdou ke dni 20. 12. 2006
1. ãíslo ·trambersk˘ch novinek má
uzávûrku 20. 1. 2007 a vyjde k 1. 2.
2007.
V. M.

Informace Mûstské
knihovny ve ·tramberku
UpozorÀujeme v‰echny ãtenáfie MûK
ve ·tramberku, Ïe posledním pÛjãovním
dnem v tomto roce bude úter˘ 19. prosince 2006.
PÛjãovat se znovu zaãne ve ãtvrtek 4.
ledna 2007.
Pfiejeme v‰em ãtenáfiÛm i obãanÛm
mûsta krásné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû hezk˘ch chvil pfii ãtení pûkn˘ch
knih.

Od 1. ledna 2007 vejde v platnost zákon
o sociálních sluÏbách, kter˘ se dotkne
pfiedev‰ím zdravotnû postiÏen˘ch a star˘ch obãanÛ. Jestli se chcete dovûdût
o nastávajících zmûnách více, mÛÏete se
informovat na bezplatné telefonní lince
poradny „Paragrafik“ 800 100 250
www.ligavozic.cz
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Libu‰e Bûlunková, ved. MûK ·tramberk

Informace z lékárny
Milí obãané mûsta ·tramberka
JiÏ dfiíve jsem Vám slíbil, Ïe udûlám
maximum pro to, aby se úroveÀ Va‰í lékárny co nejvíce zvedla. To také ãiním
a následující informací urãitû potû‰ím
spoustu z Vás. Zahájili jsme spolupráci
s firmou Siemens a od 1. 6. 2006 lze nakupovat za jejich poukázky i v této lékárnû. Pro ty, ktefií jsou ve firmû Siemens zamûstnáni, jistû nemusím zmiÀovat v˘hodu, která se pro nû tímto nabízí: moÏnost
nákupÛ ve‰kerého volnû prodejného sortimentu (napfi. kosmetiky, ãajÛ, zdravotních pomÛcek, vitamínÛ v‰eho druhu
a spousty dal‰ích doplÀkÛ). Poukázky
nelze vyuÏívat k úhradû doplatkÛ na recepty. Ale i takto navázaná spolupráce je
urãitû pro mnohé z Vás zajímavá.

Informace
ze Ïivotního prostfiedí
Zelená krása ·tramberka
Pfii práci referentky pro Ïivotní prostfiedí na Mûstském úfiadu ve ·tramberku
se setkávám s lidmi, ktefií podávají Ïádost
na kácení stromÛ. Nûkteré Ïádosti jsou
odÛvodnûné, ãasto v‰ak Ïadatelé vidí ve
stromech jen dfievo a práci s uklízením
listí. V komisi Ïivotního prostfiedí se zamûfiujeme na vyhledávání nemocn˘ch
stromÛ k o‰etfiení a míst k v˘sadbû (kter˘ch bohuÏel ve ·tramberku, jeÏ má domeãky postaveny velmi blízko sebe moc
není). Dal‰ím specifikem ·tramberka
jsou bûlostné vápencové skály, na kter˘ch
rostou vzácné druhy rostlin a je pro nû
Ïádoucí zachování bezlesí. Proto si musíme povaÏovat dfievin, které zde máme.
Byly vyhlá‰eny dva památné stromy: lípa
u Panny Marie pod Bílou Horou a javor
babyka „Javor Adolfa Ja‰ka“ u finsk˘ch

Dal‰í malou zmûnou k lep‰ímu je urãitû i to, Ïe jsme roz‰ífiili nabídku doplÀkové stravy pro na‰e nejmen‰í. Vût‰í v˘bûr
kojenecké v˘Ïivy, dûtsk˘ch ka‰í a potravinov˘ch produktÛ ocení zejména na‰e maminky. V‰e je uloÏeno v nov˘ch pfiehledn˘ch stojáncích.
Doplnûním sortimentu o zdravotnickou obuv urãitû potû‰íme celou fiadu
z Vás. Na stojanech je k vidûní obuv dûtská
i pro dospûlé — jak pro muÏe, tak i velice
hezké botky pro na‰e krásnûj‰í poloviãky.
Na skladû budeme mít v‰echny velikosti
tûchto bot a v pfiípadû, Ïe budete poÏadovat napfi. boty jin˘ch rozmûrÛ, jsme
schopni tuto velikost zajistit do dvou dnÛ.
Na závûr poslední zmûna: jistû jste si
v‰imli zmûny v barevném ladûní na‰í oficíny. Doufáme, Ïe tato maliãkost pfiispûje
ke zpfiíjemnûní Va‰í náv‰tûvy v lékárnû.
Za lékárnu ·tramberk majitel Pavel Schleis

domkÛ na Libotínû. Mûla by tak b˘t zaji‰tûna jejich vût‰í ochrana a moÏnost ãerpání financí na jejich o‰etfiení.
Potfiebujeme stromy a oni potfiebují
na‰i ochranu. VÏdyÈ nám dávají kyslík, zadrÏují prach a mikroorganismy, zadrÏují
vodu, sniÏují hluk, vytváfií pfiíjemné mikroklima, zpevÀují pÛdu, jsou domovem
desítek ÏivoãichÛ a pÛsobí kladnû na na‰i
du‰evní pohodu.
Mûsto ·tramberk vyhlásilo v leto‰ním
roce v˘tvarnou, literární a fotografickou
soutûÏ ke Dni stromÛ pro M· a Z· ve
·tramberku. Do soutûÏe se zapojily témûfi
v‰echny dûti a paní uãitelky vybraly a pfiedaly témûfi 200 nejlep‰ích prací. Bylo ocenûno 45 obrázkÛ, 12 fotografick˘ch prací
a 8 literárních prací. Îáci ze 4. A dokonce
sloÏili o stromu píseÀ, kterou nám pfii
pfiedávání cen zazpívali. Pfieãtûte si práci
od Danu‰e Kalí‰kové z 9. A a od dûtí ze 4.
tfiídy. MoÏná také zjistíte, Ïe jsou chvíle,
kdy bychom se od dûtí mûli uãit.
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Mgr. Radka Krysová

Monolog staré vrby
Mé nohy v trávû spu‰tûné jsou
chodit v‰ak nemohou
Tûlo podobné proutku chci
s barvou rákosí
Své vlasy dlouhé mám
a ranním vánkem si je proãesávám
Mé ruce dosáhnou v‰ude
písnû nám hrají, tak to bude
Nemluvím a pfiece mne sly‰í kaÏd˘
rady vám dávám navÏdy
·tûstí ti po‰lu ráda
hádej, jaká je má podzimní barva
Sílu mÛÏete získat z nás
obejmout mû smí kaÏd˘ z vás
Útoãi‰tû u mû najde‰ i ty
pokud v srdci má‰ alespoÀ trochu lásky
Danu‰e Kalí‰ková IX. A

Strom
Strom je pfiítel ãlovûka.
Je zbarven˘, je listnat˘.
Je to pfiítel ãlovûka.
Kterého má kaÏd˘ rád.
Dává nám kyslík, dává nám Ïivot.
Je krásn˘, je Ïiv˘, je to ná‰ strom.
Máme ho rádi jako rodinu.
VÏdyÈ do ní patfií.
A kdyÏ roste rosteme s ním,
je to krásná souãást pfiírody,
kterou máme rádi: stromeãku
stromeãku, buì s námi co nejd˘l.
Co nejd˘l.
Veronika Foltová, Katka Jufienová,
Klára Jurková, Dominil Kuhn IV. A

Jak zachránit pfiírodu
Teì vám povím pfiíbûh, jak jsme se spoluÏákem zachránili les.
Jednoho dne se nûjak˘ pán rozhodl, Ïe
bude kácet les, protoÏe chtûl prodávat
dfievo, aby zbohatl. Tak jsme se snaÏili pánovi vysvûtlit, Ïe lesy jsou pro Ïivot dÛleÏité. Ale on s tím nesouhlasil.
Pfievlékli jsme se za stromy a ‰li za
ním. Zeptali jsme se: „Pane, proã niãíte

Ïivot? Co byste dûlal vy, kdy by vás nûkdo
fiezal nebo do vás sekal?“
Ten vzduch, co d˘cháte je díky nám
stromÛm tak ãist˘, ale za peníze si jej nekoupíte.
Po chvíli zamy‰lení pán ode‰el a nechal
stromy napokoji.
I my bychom se nûkdy v pfiírodû mûli
na okamÏik zastavit a uvûdomit si, jak je
krásná a pro ná‰ Ïivot velmi dÛleÏitá.
Proto se o ni musíme peãlivû starat
a chránit ji.
Michal Dostál a Jirka Kvita

Stfiípky ze ‰koly
Uãíme se pro Ïivot
Zvládáme bûÏné Ïivotní situace? A co ty
mimofiádné? Na tyto otázky hledali na‰i
malí i velcí Ïáci odpovûdi.
Druháci a ‰esÈáci se seznámili s dráãkem Hasíkem. Ten je pouãil o práci hasiãÛ, co dûlat, kdyÏ najdou zápalky, kdyÏ
zaãne hofiet. Znáte telefonní ãíslo na hasiãe? No pfiece 150! Také si zahráli, jak hasiãe zavolat, co v‰echno fiíct. Nakonec obdrÏeli v‰ichni v˘bornou samolepku pro
zapomnûtlivé nejen dûti, ale i rodiãe.
·esÈáci se vypravili do Ostravy.
Îáci ‰est˘ch tfiíd nav‰tívili 13. 11. 2006
Hvûzdárnu a planetárium Johanna Palisy
v Ostravû.
V programu ,,Vesmírní tuláci“ se vydali na mal˘ v˘let do vesmíru. Seznámili se
s na‰í planetou Zemí, pfiistáli na povrchu
Mûsíce, nahlédli do tajemství souhvûzdí.
Závûrem se mohli zeptat na‰eho ,,vesmírného prÛvodce“ nato, co je zajímalo.
A tak zaznûly dotazy, jako: ,,Jak dlouho
bychom letûli na Mûsíc? Existují bílé díry?
Jsou mimozem‰Èané?“ Na v‰echny dotazy
se nûjaká odpovûì na‰la. Teãku za na‰í
,,vesmírnou v˘pravou“ udûlal film o stavbû Mezinárodní vesmírné stanice.
Náv‰tûva se nám v‰em líbila, dozvûdûli
jsme se spoustu nov˘ch informací a snad
se do planetária je‰tû nûkdy podíváme.
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Lenka ·karková

Osmáci a deváÈáci se rozjeli do Nového
Jiãína na pfiedná‰ku ,,Láska ano, dûti je‰tû ne“. Pouãili se, jak se vyvarovat obrovsk˘ch problémÛ s pfiedãasn˘m tûhotenstvím, o pouÏívání antikoncepce, o zodpovûdnosti za své zdraví.
Posléze smûfiovaly jejich kroky na pfiehlídku stfiedních ‰kol a uãÀovsk˘ch zafiízení Gemma 2006. Zde se mohli studentÛ
i zástupcÛ ‰kol zeptat na moÏnosti studia,
zamûfiení ‰kol, poÏadavky na prospûch,
pfiijímací fiízení.
Pomalu zaãíná pfiituhovat, den podání
pfiihlá‰ek na stfiední ‰koly se pfiibliÏuje. Je
tfieba se rozumnû a zodpovûdnû rozhodovat. Jde o budoucnost!
Vyvrcholením nev‰edních uãebních aktivit byl pro Ïáky 1. stupnû 16. 11. projektov˘ den ,,V˘chova ke zdraví“. Za tímto pracovním názvem se skr˘valy ukázky
bojového umûní AIKIDO, zdravovûda
a beseda s policistou.
Dûti na vlastní oãi vidûly ostré samurajské meãe a ukázky sebeobrany, nûktefií si mohli vyzkou‰et, zda by AIKIDO
zvládli.
Neménû zajímav˘ byl rozhovor se ãlenem záchranné sluÏby a ukázky první pomoci. Znovu jsme si zopakovali, co dûlat,
kdyÏ je ohroÏen lidsk˘ Ïivot.
Beseda s pfiíslu‰níkem policie nás
upoutala záÏitky z policejní práce.
Uvûdomili jsme si, jak je práce záchranáfiÛ, hasiãÛ i policistÛ v˘znamná, ale
i obtíÏná a nebezpeãná. Dûkujeme v‰em
za mimofiádné záÏitky a pouãení.
Jitka JalÛvková

Kurz praktické v˘uky 9. A
Tfiída 9. A pod vedením paní uãitelky
TÛmové si naplánovala 3denní kurz praktické v˘uky. Celou akci mûl na starosti
DDM Kopfiivnice. Na‰e dobrodruÏství se
odehrávalo na základnû Kletná a v jejím
okolí. I kdyÏ nám poãasí moc nepfiálo, hry
byly zajímavé. KaÏdá aktivita nás nûãím
zaujala. VÏdy mûla pfiedehru v podobû
krásné, vtipné a dokonale zahrané scénky
s vysvûtlením postupu. Ze v‰ech aktivit

nás asi nejvíce zaujala hra na ,,vlkodlaky
a vlkodlakobijce“. Tuto hru jsme hráli aÏ
do tmy. Jako zbranû nám slouÏily injekãní stfiíkaãky nabité vodou. Nejúspû‰nûj‰ím killerem se stala Nikol, která zabila 8
vlkodlakÛ.
V‰echny hry testovaly na‰i logiku,
rychlost, hbitost, umûní spolupracovat,
fie‰it situace, rozhodovat se.
Cel˘m kurzem nás provázeli Dan, Majda, Rezi, Dudy, Danu‰ a Honza. Dûkujeme jim za parádnû strávené dny, v nichÏ
jsme se ani chvilku nenudili.
Byli jsme velmi smutní, kdyÏ na‰i v˘pravu odváÏel vlak k domovu. Ale zÛstaly
nám skvûlé vzpomínky na ro‰Èárny, které
jsme staãili i za tak krátkou dobu provést.
Díky i paní uãitelce TÛmové a ·imkové
za uskuteãnûní na‰eho kurzu.
Danu‰e Kalí‰ková, 9. A

Ze sportu
Vynikajícího úspûchu dosáhla v˘prava
mal˘ch judistÛ z TJ Kotouã ·tramberk
v Opavû dne 11. listopadu. Konal se zde
Krajsk˘ pfiebor benjamínkÛ, kter˘ch se
zde se‰el úctyhodn˘ poãet okolo 120 závodníkÛ, takÏe pfiidruÏená soutûÏ mlad‰ích ÏákÛ, kde nastoupilo dal‰ích 60 nadûjí, zbyteãnû prodluÏovala pÛvodní turnaj.
6 benjamínkÛ a 3 mlad‰í Ïáci, byla
zhruba polovina z pÛvodnû pfiihlá‰en˘ch
·tramberákÛ. Pfiesto si vedli velice dobfie.
Mlad‰í Ïáci pfies ve‰kerou snahu v‰ak na
„bednu“ nedosáhli. Jejich mlad‰í kolegové byli úspû‰nûj‰í. Nejprve zasáhl Ondra
Vesel˘ do 28 kg. Dokázal, Ïe se mu vrací
forma a na cestû do finále pfieválcoval 4
soupefie. Jen ve finále nestaãil na Dominika z Ostravy a získal stfiíbro. Do 46 kg
jsme mûli trojí zastoupení, coÏ mezi ‰estkou startujících dávalo velkou ‰anci na
úspûch. A to se potvrdilo. Luká‰ Kolek byl
druh˘, Jirka Vensk˘ tfietí a Adam Kfiístek
ãtvrt˘. Po tfiech dramatick˘ch v˘hrách
stanul ve finále váhy 24 kg i Adam Polá-
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‰ek, ale také zde z toho bylo stfiíbro. To
nejlep‰í pfii‰lo nakonec. Celkem 5 vítûzství pfied limitem pomohlo Janu Zátopkovi do 22 kg k metû nejvy‰‰í a právem se
stal Pfieborníkem kraje. UÏ tradiãní úspûch zástupcÛ mûsta pod Trúbou je o to
cennûj‰í, vezmou-li se v úvahu podmínky
za jak˘ch dnes oddíl trénuje.
Josef ·tábl, trenér oddílu Judo

Zemfielí za fiíjen 2006
Jaroslava Barvíková
Josef David
Eduard R˘del

Narozené dûti za fiíjen 2006
Jennifer Darnadyová
Dominik Kvita

Spoleãenská rubrika
Jubilanti
prosinec 2006
70 let Václav Plachta, NádraÏní
Jan Adámek, DráÏné
Drahomíra Smrìochová, DráÏné

Program kina ·tramberk

75 let ZdeÀka Bajerová, Horní Ba‰ta
Cyril Kelnar, Závi‰ická
Alois Slovák, Bafiiny
80 let BoÏena Dostálová, Horní Ba‰ta
Anna Lyãková-Hanzelková, Dolní
Ludmila Hanzelková, Závi‰ická
81 let âenûk Havelka, Bafiiny
Ludmila Vy‰kovská, NádraÏní
82 let Jifiina Janeãková, Dolní Ba‰ta
Marie Königová, Bafiiny
83 let Augustin Janek, DráÏné
84 let Marie RÛÏiãková, Hraniãky
87 let Bohuslav Tichavsk˘, Bafiiny
88 let Vladimír David, Dolní Ba‰ta
Eva Pûluchová, Kozina
93 let Markéta Hyklová, Libotín

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

na mûsíc prosinec
Nedûle 3. 12. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
LET âÍSLO 93
Drama, 107 min, titulky, od 15 let
11. záfií roku 2001 zmûnilo moderní dûjiny na‰í planety víc neÏ jakákoliv jiná událost. Dlouh˘ch pût let muselo ubûhnout,
neÏ o tomto stra‰livém dni vznikl první
film, na kter˘ se diváci mÛÏou vypravit do
kin.
Nedûle 9. 12. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
EXTRÉMNÍ SVAHY
Dokument, 110 min, titulky, pfiístupn˘
Mistfii prkna na Alja‰ce. Pût nejlep‰ích
snowboardistÛ svûta na fantastickém
sjezdu hor. Jízda na hranici Ïivota a smrti v tûÏk˘ch podmínkách Alja‰sk˘ch hor.
Nedûle 17. 12. 2006 v 18.30 vst. 49 Kã
ROZCHOD
Romantická komedie, 107 min, titulky,
od 12 let
Odlehãená komedie, která nenutí diváka
pfiem˘‰let nad tím co vidí, ale umoÏÀuje
se dobfie bavit. V hlavních rolích VINCE
VAUGHN a JENNIFER ANISTON.
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NA MùSÍC LEDEN 2007 P¤IPRAVUJEME:
PRACHY DùLAJÍ âLOVùKA,

KRÁSKA V NESNÁZÍCH
SKRYTÁ IDENTITA,
MARTA

Kam do spoleãnosti a za kulturou
BLÍÎÍCÍ SE AKCE
V AREÁLU HRADU ·TRAMBERK
2. prosince — jiÏ tradiãní MIKULÁ·
Svat˘ Mikulá‰ se sv˘m doprovodem jiÏ
neodmyslitelnû patfií k areálu hradu
·tramberk a dává kaÏdoroãnû na vûdomí,
Ïe Vánoce jsou opût za dvefimi.
Mikulá‰, andûlé a ãerti na kaÏdém kroku,
plnûní ãertovsk˘ch úkolÛ, pekelné ohnû
na hradním nádvofií,
vÛnû opékan˘ch klobásek a dal‰ích
dobrot, lahodn˘ pekeln˘ a nebesk˘ nápoj.
To v‰e znamená i letos jediné:
od 10.00 hod do 15.00 hod.
MIKULÁ· NA HRADù ·TRAMBERK
V‰em dûtem bude po splnûní
ãertovsk˘ch úkolÛ
otevfiena v nebi truhla plná sladkostí.
26. prosince — letos poprvé
ÎIV¯ BETLÉM
Prostor areálu hradu ·tramberk oÏije
26. prosince 2006 v 15.00 hod.
biblick˘mi postavami.
Jako kaÏdoroãnû i letos pfiipravili ãlenové
divadelních spolkÛ „Pod vûÏí“,
„Kotouã“, „Dûtsk˘ divadelní spolek“
a pûvecké sbory,
ÎIV¯ BETLÉM, kter˘ dûtem i dospûl˘m
pfiiblíÏí zobrazení kfiesÈanské legendy
o narození JeÏí‰e Krista.
Z areálu hradu si bude moci kaÏd˘ odnést
pravé betlémské svûtlo. Zájemci si v‰ak
musí donést vlastní svíãky nebo lampiãky.
Nejen dûti, ale i dospûlé srdeãnû zve
Technoprojekt, a. s.
·tramberské novinky 9

Divadelní soubor Divadlo pod vûÏí
zve v‰echny dûti i rodiãe na Mikulá‰skou pohádku s nadílkou

Vymûnûná princezna
v sobotu 2. 12. 2006 v 15.30 hod. do sálu Kulturního domu na Námûstí
Vstupné 25 Kã.
Dárky se pfiijímají od 14.30 hod.

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na III. roãník akce

·trambersk˘ Mikulá‰
(kam i ãert mÛÏe)
sobota 2. 12. 2006
Pfiíjezd tradiãního historického vlaku s parní lokomotivou z Ostravy do ·tramberka
zahájí PO âERTECH dobrého MIKULÁ·E!
Ve vlaku i na námûstí hraje Stanley’s Dixie Street Band.
PrÛvod a pfiehlídka v‰ech ‰trambersk˘ch a ostravsk˘ch ãertÛ i Mikulá‰Û.
âERT VÍ, jaké bude poãasí...
Pro zahfiátí diskotéka na námûstí od cca 15.00.
Cestující z historického vlaku obdrÏí, na základû pfiedloÏení jízdenky,
sladk˘ pamlsek pfiímo od ANDùLA v Muzeu star˘ch tiskÛ na námûstí!
Ve 13.00 hod. v Kulturním domû „Vymûnûná princezna“ — divadelní pfiedstavení
v podání DS Pod vûÏí — pouze pro cestující z historického vlaku!
Anglick˘ klub a redakce mûsíãníku Trubaã
vás srdeãnû zvou do

Klubu deskov˘ch her
v pátek 1. 12. a pátek 15. 12. 2006 od 17.00 hod. do 20.00 hod.
v pfiíjemném prostfiedí Anglického klubu (v prostorách JaroÀkovy pekárny).
Zveme dûti i dospûlé, v‰echny vá‰nivé lu‰titele hlavolamÛ, hráãe deskov˘ch¨a stolních
her! K hrám, které jsou pro vás pfiipraveny, si mÛÏete objednat i malé obãerstvení.
Více informací na tel. 604 200 395.
www.relaxvpodhuri.cz

FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU
Vás zve na

Besedu o zku‰enostech a záÏitcích z misijního pobytu v Keni
manÏelÛ Kaczmarczykov˘ch
v nedûli 3. prosince 2006 ve 14.00 hodin
v sále Sborového domu ve ·tramberku (Zauliãí 473)
·tramberské novinky 10

Îáci a uãitelé ZU· ZdeÀka Buriana vás
srdeãnû zvou na

VÁNOâNÍ KONCERT
kter˘ se koná
14. prosince 2006 v Kulturním domû
na Námûstí
Zaãátek je v 16.30 hod.

Vánoãní turnaj v mariá‰i
Kde? ·tramberk, restaurace Dallas
Kdy? sobota 16. 12. 2006
Prezentace
Rozlosování
Zahájení

9.00—9.30 h
9.30—9.50 h
10.00 h

➢ Hraje se 5 kol po 50 minutách
➢ Nejlep‰í a nejhor‰í kolo se ru‰í
➢ Mezi 4 a 5 kole se podává gulá‰
➢ Startovné je 300 Kã
❍ 150 Kã obdrÏí hráã do hry
❍ 100 Kã reÏie
❍ 150 Kã gulá‰
➢ Závazné pfiihlá‰ky se startovn˘m
odevzdejte do 9. 12. 2006 pfiímo
do restaurace Dallas
tel. 739 765 788 p. Jeliã
➢ Obãerstvení a ceny jsou zaji‰tûny!
➢ ·tûstí ve hfie a dobrou kartu v‰em
pfiejí pofiadatelé

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
(v˘bûr z knihy Jarmila Sekery Tak pravili a Ïili — neslavné v˘roky)
• Pfies v‰echny neúspûchy jsem nikdy nepropadl sebeuspokojení.
• NemlaÈ to dítû do hlavy, nebo bude po tobû.
• O Ïivotû vím témûfi v‰e, zejména od své Ïeny.
• Já mám náhodou tááááákhle vysokou ‰kolu!

• Od té doby, co mi pÛjãil tisícovku, nemÛÏu
vám ho ani vidût.
• Nejhezãí posezení je, kdyÏ si k tomu mÛÏe
ãlovûk lehnout.
• Pojistil jsem si klíãe proti ztrátû tím, Ïe jsem
si na pouzdro napsal jméno a plnou adresu.
• Málokdy se stihnu domÛ vrátit vãera.
• Byl to v˘born˘ pes. Jen mohlo b˘t trochu víc
ãesneku.
• Bylo to jedno z m˘ch nejkrásnûj‰ích manÏelství.
• V‰ichni jsme to ‰karedû odskákali. AÏ na mne.
• Nic naplat — ‰patn˘ národní v˘bor mÛÏe
i za poãasí.
• Tobû je hej, ty má‰ na vadnutí je‰tû dvacet
let.
• Urazil se do hloubi du‰e, protoÏe mu nepodûkovali za plnûní povinností.
• Nenávidûl dogmatiky: nechtûli mu povolit
do smyãcového kvarteta buben.
• Udfiel se pro své pohodlí.
• Od doby, co dostal do lebky kamenem, má
hlavu otevfienou.
• Nechtûl bych se doÏít, aby pivo bylo a já nebyl.
• Je to moÏné, aby mûl ãlovûk cel˘ rok jarní
únavu?
• Chodila se do ústavu kosmetiky aktualizovat.
• Sexuální soulad po dvaceti letech manÏelství? Koneãnû, hlava bolí nejen ji, ale i mne!
• Podle nûkoho je nejrychlej‰í my‰lenka, podle nûkoho svûtlo. Já jsem v‰ak pfii‰el na to,
Ïe nejrychlej‰í je prÛjem. Dfiív neÏ jsem staãil pomyslet a neÏ jsem staãil rozsvítit…
• V Ïivotû muÏe jsou ãtyfii období:
Období, kdy vûfií na Mikulá‰e
Období, kdy nevûfií na Mikulá‰e
Období, kdy dûlá Mikulá‰e
Období, kdy vypadá jako Mikulá‰
• „Pane doktore, moje Ïena je chladná jako ledovec, co s tím mám dûlat?“
„Dám vám pilulky, dejte jí je do kafe a uvidíte ten cvrkot v noci.“
ManÏel, kdyÏ pfiijde veãer, tak dá jednu tabletku manÏelce do kafe a sobû dá taky jednu,
aby jako muÏ nezklamal. KdyÏ si lehnou,
manÏelka povídá: „Ty, Josefe, já mám chuÈ
na chlapa!“ „Marie, ví‰ Ïe já taky?“
• Ptá se otec syna: „Jirko, ty pr˘ chodí‰ s BlaÏenou?“ „No, chodím, proã?“
„Já ti chtûl jen fiíci, Ïe kdyÏ jsem byl v tvém
vûku, chodil jsem s ní taky.“
V. M.
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Pojištění osob, majetku, podnikání,
odpovědnosti za škodu, motorových vozidel
• GENERALI Pojišťovna, a. s.
Spoření se státním příspěvkem s možností
čerpání úvěru či hypotéky na bydlení
• WÜSTENROT — stavební spořitelna, a. s.
Antonín Kramoliš, Hraničky 650,
742 66 Štramberk
Tel. 731 963 907, 556 852 325

Zveme vás do novû otevfiené prodejny
HOTEX k nákupÛm
Nabízíme: • móda pro plno‰tíhlé Ïeny • mladá
móda — triãka, mikiny, rifle • spoleãenské ‰aty
a kost˘my • zapÛjãení spoleãensk˘ch odûvÛ
na jednorázové akce (plesy, svatby, taneãní)
Najdete nás na NádraÏní ulici v domû ãp. 820
(DÛm sluÏeb)
Otevfieno
pondûlí–pátek 8.00—11.00, 14.00—16.30 hod.

Realitní a dražební kancelář MONETAR
se sídlem ve Frýdku–Místku
zprostředkuje profesionální prodej vaší nemovitosti.
Kontakt:
Jan Bár, Štramberk, Bařiny 740 (Občerstvení)
mob.: 605 713 049, www.monetar.cz, tel. 558 431 887 (F–M)

V˘roba nábytku
‚ kuchyÀské linky na míru vãetnû
zamûfiení a montáÏe ceny od 7 000 Kã
za metr vãetnû pracovní desky a dfiezu
‚ dûtské a ob˘vací pokoje
‚ loÏnice a vestavûné skfiínû
‚ pokládání plovoucích podlah vãetnû
materiálu
Zdenûk HrivÀák, Zauliãí 139, 742 66 ·tramberk,
tel. 556 808 822, mobil 608 942 334

VODA – TOPENÍ – PLYN

Instalatérství
provádí
montáÏe a rekonstrukce

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
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