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…z jednání rady
BlíÏí se ãas shonu, nakupování, peãení,
gruntování a v‰elikého hudrování, neboÈ Vánoce jsou na dohled a s nimi i konec roku
2007. Pranostiky nás zásobují velk˘m mnoÏstvím lidov˘ch moudrostí, co v‰echno nás ãeká v mûsíci prosinci: „Prosinec promûnliv˘
a vlah˘, nedûlá nám zima tûÏké hlavy. Mraziv˘
prosinec, mnoho snûhu, Ïízniv˘ roãek bude
v bûhu“. No, tak nevím, co nás vlastnû ãeká,
ale v kaÏdém pfiípadû: „UÏ se zase tû‰íme na ...“
Rada mûsta na své 18. schÛzi konané dne
13. 11. 2007 se zaobírala zprávami, které je‰tû
pfiipomínaly nedalekou minulost, prázdniny
a turisty. Na programu byly zprávy o hodnocení turistické sezony, o propagaci mûsta
a pfiípravû veletrhÛ cestovního ruchu, webové
stránky mûsta, hodnocení ãinnosti pracovníkÛ
Kulturního domu, Mûstského informaãního
centra, Muzea ZdeÀka Buriana a mûstské knihovny a také ãinnosti kina ve ·tramberku. Radû byl pfiedloÏen pfiehled kulturních akcí na
rok 2008. V‰echny zprávy zpracovala a pfiedloÏila vedoucí oddûlení kultury, sportu, vyuÏití
volného ãasu a cestovního ruchu Anna Ra‰ková. Uplynulá turistická sezona byla celkovû
velmi dobrá, pokud jde o náv‰tûvnost mûsta,
hradu, MIC i MZB. Také podle parkovného se
dá usuzovat, Ïe náv‰tûvnost na‰eho mûsta roste.
Probûhlo zdafiilé kulturní a spoleãenské ‰tramberské léto, kde jsme zaznamenali velk˘ pfiíliv
náv‰tûvníkÛ pravideln˘ch promenádních koncertÛ, moÏná i díky posunutému zaãátku koncertÛ na 15.30 hod., protoÏe zaãali pravidelnû
pfiijíÏdût autobusem náv‰tûvníci koncertÛ ze

Îenklavy, Bafiin a Koziny, ktefií to pfiedtím
z ãasov˘ch dÛvodÛ nestíhali. PrÛmûrná náv‰tûvnost koncertÛ se posunula témûfi k ãíslu
200. TakÏe mÛÏeme fiíci, Ïe kromû Îivého betlému, jsou v souãasnosti promenádní koncerty
nejnav‰tûvovanûj‰í kulturní aktivitou pro na‰e
obãany. Jsem ráda, Ïe se nám tuto tradici podafiilo zachovat a posílit. Urãitû k tomu pfiispívá i v˘bûr úãinkujících, dnes uÏ skoro v‰echna
amatérská seskupení dosahují témûfi profesionální úrovnû a laÈka v˘konÛ se posunula mnohem, mnohem v˘‰e. V leto‰ním roce jsme se
zúãastnili aÈ jiÏ fyzicky, ãi pouze v zastoupení
agentury Vala‰sko Beskydy, racr. nebo Destinaãního managmentu Moravskoslezského
kraje, mnoha veletrhÛ cestovního ruchu v na‰í republice i zahraniãí. Díky grantu, kter˘ se
nám podafiilo v roce 2006 získat, máme zásobu propagaãních materiálÛ i v jazykov˘ch mutacích (anglicky, nûmecky a polsky), které mÛÏeme právû pro zahraniãní veletrhy pouÏít.
K webov˘m stránkám se rozvinula diskuze,
a z ní vyplynul úkol pro vedoucí OKSVVâ paní Annu Ra‰kovou svolat schÛzku v‰ech zúãastnûn˘ch za úãelem vyspecifikování a odstranûní nejzávaÏnûj‰ích vad na‰ich webov˘ch
stránek. Pracovníci OKSVVâCR zpracovali na
zaãátku turistické sezony dotazníky pro turisty, které oslovení vyplÀovali v MIC nebo na
Trúbû a po zpracování vyplynuly hlavní nedostatky, na které si turisté u nás stûÏují — chybûjící WC na Námûstí, levné ubytování a stravování, vadily jim stánky na Námûstí a netradiãní v˘zdoba (chladicí box na Coca–colu, nûkteré firemní de‰tníky), málo parkovacích
míst, nedostateãné znaãení a obchod s potravinami aj. Jsou to obecnû známé a neustále se

opakující pfiipomínky. Budeme z toho vycházet i pfii tvorbû pravidel pro provoz na Námûstí.
Dal‰í úkoly pro vedoucí OKSVVâCR zpracovat
ve spolupráci s komisemi cestovního ruchu
a dopravní návrh na zlep‰ení turistického znaãení ve mûstû a zpracovat pfiehled náv‰tûvnosti platících náv‰tûvníkÛ vûÏe Trúby za období
od roku 2002 do fiíjna 2007. Rada vzala pfiedloÏené zprávy na vûdomí s pfiipomínkami.
Zprávu o ãinnosti komise letopisecké a rady
Zpravodaje mûsta ·tramberka zpracoval
a pfiedloÏil její pfiedseda a ‰éfredaktor Ale‰
Durãák. âinnost této komise je hluboce spjata
s historií na‰eho mûsta a se zásluÏnou, mravenãí badatelskou a publikaãní prací jednotliv˘ch ãlenÛ komise. Rada vzala pfiedloÏenou
zprávu na vûdomí. Se zprávou o ãinnosti komise cestovního ruchu vystoupila její pfiedsedkynû Mgr. Jana Povalová a seznámila radní
s celou ‰ífií projednávané oblasti cestovního
ruchu. AÈ jiÏ fie‰ení nedÛstojného prostoru
MIC, tak dal‰í návrhy, co v‰e by se mûlo pro
rozvoj cestovního ruchu ve mûstû zmûnit,
zlep‰it a doplnit. Je toho hodnû, ale opût naráÏíme na finance. Rada vzala na vûdomí tuto
zprávu s pfiipomínkami. S poslední zprávou
o ãinnosti komise kulturní vystoupila její
pfiedsedkynû Mgr. Jana Milichová. Pfiedstavila
radním problematiku, kterou na jednáních
komise fie‰ili, seznámila je se zásluÏnou brigádnickou ãinností ãlenÛ komise pfii odvlhãení prostoru kapliãky v Národním sadu, kde má
b˘t trvale umístûn dfievûn˘ betlém od autora
Stanislava Sochy, kter˘ byl donedávna v JaroÀkovû útulnû a nyní je na v˘stavû ·tramberské Vánoce v Muzeu ZdeÀka Buriana. Jednotliví zástupci spolkÛ doplnili program spoleãensk˘ch a kulturních akcí na rok 2008. Komise
se podílela spolu s pracovníky OKSVVâR i pfii
organizaãním zaji‰tûní DnÛ evropského dûdictví. Rada vzala na vûdomí pfiedloÏenou zprávu.
Vedoucímu finanãního oddûlení rada uloÏila zv˘‰it nájemné v nebytov˘ch prostorech
o inflaci za roky 2005—2007 zaokrouhlením
na celé koruny smûrem dolÛ a dále u nájemcÛ, ktefií mají uzavfiené smlouvy po roce 2005
fie‰it dodatkem ke smlouvû.

V organizaãních záleÏitostech rada schválila podmínky mûsta ·tramberka pro prodej pozemkÛ v lokalitû Pískovny za úãelem v˘stavby
inÏen˘rsk˘ch sítí a rodinn˘ch domkÛ. Bylo
schváleno vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení pro
prodej tûchto pozemkÛ a v˘bûrová komise ve
sloÏení Ing. Pavel Podolsk˘, Ing. Jifií ·ebek,
Jan Kozlovsk˘, Jindfii‰ka Kundlová a Ing. Jan
David. Rada schválila smlouvy o budoucí
smlouvû o zfiízení vûcného bfiemene s Ïadateli
ve dvou pfiípadech a t˘kají se stavby zafiízení
vodovodní pfiípojky za poplatek, dále smlouvu
o zfiízení vûcného bfiemene k ãásti pozemku
s âEZ Distribuce a.s. Dûãín, smlouvu o nájmu
a provozování tepelného zdroje s firmou DOTEP– CT, s.r.o. Nov˘ Jiãín a povûfiila starostku
Vûru Michnovou podpisem v˘‰e jmenovan˘ch
smluv. Dále bylo schváleno rozpoãtové opatfiení ã. 4/07, nájemník na pronájem bytu na Bafiinách a také v˘mûna bytÛ v majetku mûsta
v souladu s plánovanou privatizací. Rada
schválila novou ãlenku komise cestovního ruchu paní Janu Kvitovou. Bylo schváleno doplnûní ceníku za provozování nûkter˘ch sportÛ
(badminton, ringo a softtenis) v malé tûlocviãnû takto: dospûlí 70 Kã/hod., dûti a mládeÏ
35 Kã/hod., cizí subjekty — dospûlí 140 Kã/hod.
a 70 Kã/hod. dûti a mládeÏ. Rada schválila pfiijetí vûcného daru od Kotouãe, ·tramberk,
spol.s r.o., ãerpadla M 4/2 NIAGARA urãeného
pro sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ JPO II ·tramberk. Rada souhlasila s pfienecháním nebytového prostoru v domû ãp. 820 na ulici NádraÏní, uÏívaného spoleãností FLAG ASSOCIATES
CORPORATION âR, do podnájmu spoleãnosti
EUROSPORTGROUP, s.r.o.
Rada doporuãila zastupitelstvu mûsta ke
schválení pfiijetí kontokorentního úvûru
u âeské spofiitelny pro rok 2008, pfiijetí dotace na projekt dokonãení kanalizaãní sítû
mûsta ·tramberka s napojením na âOV —
lokalita Kozina a smlouvu na poskytnutí dotace od MSK a povûfiení starostky podpisem
v˘‰e jmenovan˘ch dokumentÛ. Rada doporuãila zastupitelstvu ke schválení obecnû
závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2007 o místním poplatku za provoz systému shromaÏìování,
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sbûru, pfiepravy tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálního odpadu s pfiipomínkami.
Rada vzala na vûdomí vyhodnocení provozu
tûlocviãny ve ·tramberku ke dni 31. 10. 2007
a ukonãení smlouvy o v˘pÛjãce od Kotouãe
·tramberk, spol. s r. o. na plovoucí ãerpadlo
M 4/2 NIAGARA dosud v uÏívání sboru dobrovoln˘ch hasiãÛ JPO II ·tramberk.
Je pfied námi je‰tû spousta úkolÛ, málo ãasu. Îivot rychle pádí a jen se kolem nás mihne. Jak praví Syntayana: „Proti narození
a smrti nemá‰ léku. V mezidobí zachovej
radost.“ Tak hodnû radostn˘ch dní a málo
smutku.
Vûra Michnová

… z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se se‰lo na svém 8. zasedání
dne 15. 11. 2007. Toto zastupitelstvo bylo svoláno mimofiádnû. Zastupitelstvo schválilo
Koncepci a priority Programu regenerace
mûstské památkové rezervace ·tramberk pro
období 2008—2012, pfiijetí kontokorentního
úvûru âeské spofiitelny a.s. na rok 2008. Zastupitelstvo schválilo pfiijetí dotací z rozpoãtu
MSK na podporu pfiípravy projektové dokumentace na dokonãení kanalizaãní sítû mûsta
·tramberka s napojením na âOV — lokalita
Kozina ve v˘‰i 240 tis. Kã a pro projekt turistické informaãní centrum ·tramberk — mikroregion Povodí Sedlnice s vazbou na La‰skou
bránu, Beskydy Vala‰sko a Vala‰ské království
ve v˘‰i 175 tis. Kã. Zastupitelstvo schválilo obû
smlouvy na poskytnutí dotace od MSK a povûfiilo starostku Vûru Michnovou podpisem obou
smluv.
Zastupitelstvo vzalo na vûdomí návrh k sestavení rozpoãtu na rok 2008.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Mûstsk˘ úfiad informuje
VáÏení obãané,
sdûlujeme Vám provozní dobu mûstského
úfiadu v závûru leto‰ního roku:
poslední úfiední den pfied vánoãními svátky
je stfieda 19. 12. 2007,
prvním úfiedním dnem v roce 2008 je stfieda 2. 1. 2008
Mgr. Pavla Jurková, tajemník MûÚ

Upozornûní redakce
·trambersk˘ch novinek
Uzávûrka posledního ãísla 12/2007 je tentokrát uÏ 10. 12. 2007.
Novinky vyjdou ke dni 20. 12. 2007
1. ãíslo ·trambersk˘ch novinek v roce
2008 má uzávûrku 20. 1. 2008 a vyjde k 1. 2.
2008.
Anna Ra‰ková

Mûstská knihovna informuje
Mûstská knihovna ve ·tramberku oznamuje sv˘m ãtenáfiÛm, Ïe ve ãtvrtek 13. 12. 2007
se bude pÛjãovat z technick˘ch dÛvodÛ jen do
12 hodin.
Posledním pÛjãovním dnem v tomto roce
bude úter˘ 18. prosince a potom aÏ ãtvrtek
3. ledna 2008.
Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû
zdraví a ‰tûstí v Novém roce Vám pfieje
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

KniÏní novinky v na‰í mûstské
knihovnû
Draãice je nádherná loì, ale vypráví se o ní,
Ïe je prokletá. Tatínek Johna Spencera, obchodník, tomu nevûfií a koupí ji, pfiestoÏe ho
od toho odrazují. BohuÏel se nechá obalamutit úlisn˘m námofiníkem Tuckerem Crowem
a najme si jej, aby mu loì pfievezl do Lond˘na.
Svého syna nechá jet s ním, ale brzy se ukáÏe,
Ïe Crowe zdaleka není tím poctiv˘m mofisk˘m
vlkem, za kterého se vydává. Milovníci romantick˘ch, napínav˘ch námofiních dobrodruÏství
si urãitû pfiijdou na své pfii ãtení knihy Iana
Lawrence — Pa‰eráci.
O tajemn˘ch schopnostech lidí a zvífiat, telepatii, vû‰tûní a zafiíkání, autohypnóze, alternativním léãení, astrologii, numerologii a dal-
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‰ích „vûcech mezi nebem a zemí“ je kniha Olgy Krumlovské a Jifiího Alexy — Léãení tûla
a du‰e.
První vydání posmrtnû nalezeného rukopisu Alexandra Dumase se jmenuje Rytífi de Sainte-Hermine a líãí politické intriky a osudy
krásného rytífie Hectora de Sainte-Hermine za
Napoleonsk˘ch válek.
Slané tûsto je oblíbené pro svou jednoduchou a nenároãnou pfiípravu a snadné tvarování a my jsme koupili knihu V˘robky ze slaného tûsta od Isoldy Kiskaltové. Najdete zde
i rÛzné recepty a nápady k vánoãní dekoraci.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Policejní koutek
Problémem mûsta dne‰ních dnÛ je jako
kaÏd˘ rok, kdyÏ zaãne snûÏit, nedisciplinovanost majitelÛ automobilÛ, ktefií parkují na
místech, kde je zapotfiebí upravit sjízdnost vozovky prostfiedky k údrÏbû silnic. Dopravu
komplikuje i parkování na upravené silnici podél snûhového náspu. Ten zúÏí cestu a pfiistavení automobilu vedle nûj ji dûlá témûfi neprÛjezdnou. V pfiípadû blokování silnice takto
zaparkovan˘m vozidlem, budeme toto okamÏitû fie‰it.
V posledním období jsme provedli v souãinnosti s Policií âR mûfiení rychlosti na území
mûsta. Bylo zkontrolováno 176 vozidel, z toho
bylo 43 pfiestupkÛ, to znamená kaÏd˘ ãtvrt˘ fiidiã poru‰il dopravní pfiedpisy. V dal‰ích obdobn˘ch akcích budeme i nadále pokraãovat
v zájmu bezpeãnosti obãanÛ mûsta.
Podnûty i Ïádosti mÛÏete stále volat na tel.:
736 670 513, nebo 606 909 624, nebo na e-mail:
mp_stramberk@sendme.cz.
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

tak, abychom byli schopni co nejdfiíve pfiedloÏit Ïádost o dotaci z evropsk˘ch fondÛ.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Pozvánka
Akce na prosinec v Domû dûtí a mládeÏe
a v tûlocviãnû ve ·tramberku.
18. 12. 2007 — Peãení perníãku, lití olova.
V˘roba vánoãních ozdob. V DDM ·tramberk, od
15.00 hodin. Vstupné 10 Kã.
26. 12. 2007 — Vánoãní volejbalov˘ turnaj
ãtvefiic registrace od 9.00 do 9.30 hodin startovné 250 Kã za druÏstvo. V tûlocviãnû ·tramberk.
27. 12. 2007 — Fotbalov˘ turnaj ulic pfiihlá‰ky do 20. 12. na e-mail regi07@seznam.cz
nebo tel. 774 941 733. Zaãátek v 8.00 hodin.
28. 12. 2007 — 1. roãník Bedmintonového
turnaje s moÏností zahrát si i stolní tenis, zaãátek v 8.30 hod. Tûlocviãna ·tramberk.
30. 12. 2007 — Vánoãní florbalov˘ turaj zaãátek v 8.00 hod. Tûlocviãna ·tramberk. pfiihlá‰ky do 20. 12. 2007 na e-mail regi07@seznam.cz ttelefon 774 941 733.
Regina ·mahlíková

Betlém v Národním sadu
KdyÏ se o Vánocích v roce 2004 s velkou
slávou otevírala opravená kapliãka v Národním sadu a byl do ní umístûn nov˘ vyfiezávan˘
betlém (dílo pana S. Sochy), nikdo tehdy netu‰il, Ïe po krátkém ãase bude muset b˘t pfiemístûn do JaroÀkovy útulny, aby nebyl zniãen
úplnû.
Jedin˘m a hlavním dÛvodem byla nadmûrná vlhkost, která zpÛsobila plesnivûní dfievûn˘ch figurek. PfiestoÏe krátce pfied otevfiením
byla kapliãka opravena odbornou stavební fir-

Regenerace sídli‰tû Bafiiny
Pfiíprava projektu „Regenerace sídli‰tû Bafiiny“ se po dokonãení anal˘zy souãasného stavu
a projednání v‰ech pfiipomínek pfiíslu‰né pracovní komise v srpnu tohoto roku posunula
opût o kousek dál. Bylo provedeno komplexní
geometrické zamûfiení celé lokality, které je
nutn˘m pfiedpokladem pro dal‰í práci projektanta. V souãasné dobû probíhají projekãní
práce na pfiepracování a dokonãení studie, která bude slouÏit pro vefiejné projednání s obãany a také pro zadání vypracování projektové
dokumentace pro územní a stavební fiízení.
Snahou v‰ech je pfiipravit tuto dokumentaci
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mou a dílo pfievzato mûstem bez závad, v˘sledek tomu nenasvûdãoval.
âlenové kulturní komise, která byla ustavena po volbách v prosinci roku 2006, se proto
rozhodli vzít celou záleÏitost do sv˘ch rukou.
Za peníze ze vstupného na Îiv˘ betlém a finanãních darÛ nakoupili potfiebn˘ materiál
a pustili se do práce. Vlastními silami provedli znovu v˘kop po obvodu kapliãky, umístili
potrubí, izolaci, postarali se o osvûtlení uvnitfi
kapliãky a její vysu‰ení a vykonali dal‰í potfiebné práce, aby letos nikdo z obyvatel nebo
náv‰tûvníkÛ mûsta nebyl ochuzen o pohled na
krásu dfievûného betlému, kter˘ k vánoãní atmosféfie neodmyslitelnû patfií.
Práce samozfiejmû nejsou u konce. Je tfieba
kapliãku vysou‰et del‰í dobu a provést je‰tû
mnoho dal‰ích úprav. To se uskuteãní aÏ v jarních mûsících pfií‰tího roku.
Letos o Vánocích se v‰ak jiÏ v‰ichni tû‰íme
na „staronov˘“ betlém, kter˘ zde budeme moci zatím alespoÀ krátkou dobu obdivovat.
Je tfieba podûkovat hlavním iniciátorÛm
a aktérÛm celé akce — panu Josefu Markovi,
Jifiímu Navrátilovi a Radimu DaÀkovi. Samozfiejmû tûch, kdo pfiiloÏili ruku k dílu, bylo více. Dûkujeme i panu Josefu Hrãkovi, paní Valerii Malíkové, paní Zuzanû Le‰inské a mlad˘m divadelním ochotníkÛm — Honzovi Îerdíkovi a Michalu Kramoli‰ovi.
Zveme tedy k náv‰tûvû Národního sadu
v‰echny ty, ktefií se v dobû vánoãní chtûjí pokochat krásou dfievûn˘ch figurek a k tomu si
26. 12. proÏít i jejich „Ïivou“ podobu v provedení ‰trambersk˘ch divadelních spolkÛ.
Mgr. Jana Milichová,
pfiedsedkynû kulturní komise

Charita Fren‰tát pod Radho‰tûm
a matefiské centrum Klubíãko
vyhla‰uje 2. roãník v˘tvarné
soutûÏe na téma:

chlévem hvûzda stála. Tam nalezli Marii s Josefem a JeÏí‰ka v jesliãkách na senû. Vûdûli, Ïe
je to král, kvÛli nûmuÏ váÏili tak dlouhou cestu, padli na kolena a klanûli se mu…“
Z knihy Bible pro dûti, Mladé léta 1991
✷ FORMA
Jako zpÛsob zpracování mÛÏete pouÏít jakoukoli v˘tvarnou techniku — kresba, perokresba, malba, uvítáme oÏivení díla koláÏí
(pomocí rÛzn˘ch materiálÛ), prostorov˘
betlém.
✷ TÉMA PRÁCE:
Setkáni tfií králÛ v Betlémû s narozen˘m
JeÏí‰em
✷ 4 SOUTùÎNÍ KATEGORIE:
JEDNOTLIVEC: mlad‰í kategorie I.—V.
tfiída
star‰í kategorie VI.—IX.
tfiída
KOLEKTIV:
mlad‰í kategorie I.—V.
tfiída
star‰í kategorie VI.—IX.
tfiída
CENY V MLAD·Í I STAR·Í KATEGORII
JEDNOTLIVCÒ:
1. cena CD pfiehrávaã s rádiem
2. cena stolní spoleãenská hra v hodnotû
do 1000 Kã
3. cena v˘tvarné potfieby v hodnotû 500 Kã
MLAD·Í A STAR·Í KATEGORIE KOLEKTIVÒ:
1. cena dort, v˘tvarné
potfieby v hodnotû
1 000 Kã
✷ Na zadní stranu nezapomeÀte uvést: tfiídu,
jména a vûk autorÛ, adresu ‰koly, v pfiípadû
kolektivní práce jméno v˘tvarného pedagoga.
✷ TERMÍN ODEVZDÁNÍ PRACÍ:
nejpozdûji do 31. 12. 2007.
✷ Nejlep‰í práce bude stejnû jako loni posuzovat komise odborníkÛ. Vítûzové budou
písemnû vyrozumûni o termínu slavnostního vyhlá‰ení a pfiedání cen.

„…Mudrci se vydali na cestu a na v˘chodní
obloze se tfipytila záfiivá hvûzda. Sledovali její
svûtlo, které je vedlo do Betléma, kde nad

✷ Práci za‰lete nebo osobnû pfiedejte na adresu:
„SOUTùÎ“ Charita – MC Klubíãko
Kostelní nám. 15
744 01 Fren‰tát p. R.
✷ V˘stava v‰ech prací probûhne v lednu 2008
v sále MC Klubíãka.
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✷ Nejlep‰í práce budou zvefiejnûny na webov˘ch stránkách Charity Fren‰tát a stanou
se putovní v˘stavou.
✷ Pfiesné termíny v˘stav budou vãas upfiesnûny.
Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast.
Koordinátor soutûÏe Katefiina Klapetková DiS.
Mob.: 731 900 931

Ze školy

Celo‰kolsk˘ projekt zahrnuje tfiídní projekty, exkurze, úpravu okolí ‰koly a budkování,
práci s literaturou, ekologické pobyty, soutûÏe, prezentace tfiíd, ‰kolní ekologickou konferenci a dal‰í aktivity urãené na‰im ÏákÛm, rodiãÛm a vefiejnosti. Finance tedy budou pouÏity na v˘tvarn˘ materiál, dokumentaci, fotodokumentaci, literaturu, pobyty s ekologickou
tématikou, v˘sadbu a budky.
Teì uÏ si jenom mÛÏeme pfiát, aby projekt
pfiiná‰el ÏákÛm nejen poznání, nové záÏitky
a zku‰enosti z práce v t˘mech, ale vedl je
i k zamy‰lení nad sebou i svûtem kolem nás.
Jitka JalÛvková
A Ïe to i s na‰imi Ïáky myslíme váÏnû, dokazuje písniãka, kterou vytvofiili kluci ze VI. B.
Zpívá se na melodii Marjánko, Marjánko.

Ekologická v˘chova v na‰í ‰kole
ve ‰kolním roce 2007/2008
Na‰e ‰kola v leto‰ním ‰kolním roce zaãíná
pracovat podle nového ‰kolního vzdûlávacího
programu, kter˘ se naz˘vá „Na cestû… k sobû
a druh˘m“. Souãástí tohoto vzdûlávacího programu je i prÛfiezové téma environmentální
v˘chova. V na‰í ‰kole se tato oblast realizuje
jiÏ osm˘ ‰kolní rok, a proto pfii zaãleÀování
ekologick˘ch témat jsme vycházeli ze zku‰eností minul˘ch let.
V ãervnu tohoto roku Ministerstvo ‰kolství,
mládeÏe a tûlov˘chovy vyhlásilo „Rozvojov˘
program M·MT Podpora environmentálního
vzdûlávání, v˘chovy a osvûty (EVVO) ve ‰kolách v roce 2007“ a jednotlivé ‰koly mohly Ïádat o dotaci na ‰kolní ekologickou v˘chovu.
Také na‰e ‰kola poÏádala o finanãní dotaci na
realizaci ‰kolního programu EVVO 2007/
2008, kter˘ probíhá pod názvem „Na cestû…
·tramberkem i svûtem“ a v tûchto dnech jsme
(jako jedna z devíti ‰kol Moravskoslezského
kraje) obdrÏeli dotaci ve v˘‰i 70 000 Kã. Cílem
projektu je umoÏnit propojení poznatkÛ, dovedností, znalostí a praktické ãinnosti ÏákÛ
v rÛzn˘ch t˘mov˘ch aktivitách, podpofiit cílené smyslové, názorné a praktické poznávání
environmentální problematiky regionu v provázanosti s celosvûtov˘mi problémy udrÏitelného rozvoje.

EKOLOGICKÁ
Popeláfiko, popeláfiko, popeláfiko má,
vyvez mi popelnici z mého dvora.
Já bych ti popelnici hned vyvezla,
jen kdyby nebyla skládka plná.
AÏ bude na skládce o trochu míÀ,
pfiijì k nám a popelnici ukliì!

Ze sportu
Judo
Cinkot medailí provázel ‰tramberské judistické nadûje na zpáteãní cestû z Pfieboru kraje benjamínkÛ z Dobré u Fr˘dku–Místku. Turnaj se konal v nedûli 18. 11. za úãasti 85 dûtí
na‰eho kraje z 12 oddílu.
PfiestoÏe ‰estice ‰trambersk˘ch chlapcÛ
medailovû uspûla a celkovû obsadila 3. místo
za poãetnûj‰ími kluby Baník Ostrava a Fr˘dku–Místku, ke stoprocentní spokojenosti chybûlo u nûkter˘ch vût‰í nasazení a odpovûdnûj‰í pfiístup.
Nejprve Jan Zátopek do 24 kg ve vyhraném
zápase hrubû podcenil Hruzíka z B. Ostrava
a prohrál na drÏení. To ho stálo zlatou medaili a nakonec málem pfii‰el o stfiíbro s Wilczkem z Bohumína, se kter˘m vyhrál pouze na
praporky. Standartní v˘kon podal Ondra Vesel˘ do 33 kg, kdyÏ aÏ o finále prohrál ze Seluck˘m z baníku. O 3. místo v‰ak nedal ‰anci
Ludkovi z Fr˘dku–Místku. Pûknû si vedl teprve 8let˘ Adam Polá‰ek do 27 kg. O finále prohrál s Dürerem z âeského Tû‰ína. V opravách
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se v‰ak pfiekonával a nakonec získal bronzovou medaili.
Absolutorium zasluhuje Jirka Vensk˘, jenÏ
s pfiehledem zvítûzil hmotnost do 54 kg.
Pûknû bojoval i Jan Sviderek do 36 kg. Ve 2.
kole prohrál s pozdûj‰ím vítûzem Pelikánem
z Mittalu Ostrava. Ale o 3. místo nalezl opût
svou parketu a byla z toho medaile. Více se ãekalo od Martina Hru‰ky do 65 kg. Jedin˘m soupefiem mu byl závi‰ick˘ Hyvnar. První zápas
jasnû vyznûl pro soupefie. Ve 2. kole se karta
obrátila, ale na body pfiesto zvítûzil závi‰ick˘
závodník.
Josef ·tábl, trenér oddílu JUDO

Zemfielí:
AlÏbûta Balastíková
BoÏena VáÀová
VûÏ Trúba
a
Chata Dr. Hrstky
Tû‰íme se na Va‰i náv‰tûvu
i o Vánoãních svátcích,
a to v dobû
Mimo svátky: pátek, sobota, nedûle
21.—23. 12. 10.00—16.00 hod.

Spoleãenská rubrika

·TùDR¯ DEN
24. 12.
10.00—16.00 hod.

Seznam jubilantÛ prosinec 2007

BOÎÍ HOD
25. 12.

10.00—16.00 hod.

94 let Markéta Hyklová, Libotín

·TùPÁN
26. 12.

10.00—16.00 hod.

89 let Vladimír David, Dolní Ba‰ta
Eva Pûluchová, Kozina

Mimo svátky: pátek, sobota, nedûle
27.—30. 12. 10.00—16.00 hod.
restaurace
27. 12.
zavfieno

88 let Bohuslav Tichavsk˘, Bafiiny
85 let Marie RÛÏiãková, Hraniãky
84 let Augustin Janek, DráÏné
83 let Jifiina Janeãková, Dolní Ba‰ta
Marie Konigová, Bafiiny
82 let âenûk Havelka, Bafiiny
Ludmila Vy‰kovská, NádraÏní

SILVESTR
31. 12.

10.00—16.00 hod.

NOV¯ ROK
1. 1.

10.00—16.00 hod.

81 let BoÏena Dostálová, Horní Ba‰ta
Ludmila Hanzelková, Závi‰ická
75 let Franti‰ek Hanzelka, Dolní
NadûÏda Borovská, Bafiiny
Milada Slováková, Bafiiny
Jindfii‰ka Trãková, Bafiiny

Kam do spoleãnosti
a za kulturou

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:
Alice Kvasniãková

Mûsto ·tramberk vás v‰echny zve
na v˘stavu betlémÛ

·tramberské Vánoce,
která probíhá od nedûle 18. 11. 2007
v Muzeu ZdeÀka Buriana
V˘stava potrvá do nedûle 16. 12. 2007.
Otvírací doba dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
Urãitû pfiijìte, bude se vám u nás líbit!

·tramberské novinky 7

1. 12. 2007 v 14.00 hod.
slavnostní otevfiení
stylové kavárny

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

·vec Ondra a princezna Julinka

PERNÍKOVKA

v sobotu 1. 12. 2007 v 16.00 hod. v sále
Kulturního domu na námûstí
Vstupné 25 Kã
Dárky se pfiijímají od 14. 30 hod.

(na Zámeckém kopci
pod Trúbou)

Svat˘ Mikulá‰ se sv˘m doprovodem
jiÏ neodmyslitelnû patfií k mûsíci prosinci
a dává tak i letos v‰em 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 tentokrát jediné:
sobota 1. prosince 2007
od 10.00 hod do 15.00 hod.

MIKULÁ·
NA HRADù
·TRAMBERK
I letos ãeká dûti plnûní
pekeln˘ch úkolÛ
a poté otevfiení nebeské
truhly plné sladkostí.
Po schodech nahoru, kolmo a vzhÛru, do pekla i k nebesÛm na ‰tramberskou TRÚBU!
Nejen dûti, ale i dospûlé srdeãnû zve
Technoprojekt, a. s.

Relax v podhÛfií Beskyd
Tradiãní jízda historick˘m parním vlakem a

Relax v podhÛfií Beskyd a Mûstsk˘ úfiad
·tramberk vás srdeãnû zve na dal‰í
v˘jimeãn˘ koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Vánoãní koncert
JI¤ÍHO STIVÍNA
„Sám se sv˘m stínem“
V úter˘ 5. 12. 2007 v 19.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Vstupné 150 Kã.
Pfiedprodej vstupenek: Infocentrum Relax
v podhÛfií Beskyd ve ·tramberku
(tel. 556 801 935).
Dále v MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor
a Nov˘ Jiãín.

Zima, zima je tu
Klub seniorÛ ve ·tramberku vás srdeãnû zve
na v˘stavu ruãních prací, bytov˘ch doplÀkÛ
a jin˘ch krásn˘ch vûcí.
V˘stava se uskuteãní ve dnech
7. 12.—9. 12. 2007 od 9.00 do 17.00 hod.
V Klubu seniorÛ. Obãerstvení zaji‰tûno.
Srdeãnû zvou pofiadatelé.

Pozvánka

v sobotu 1. 12. 2007

Îáci a uãitelé ZU· ZdeÀka Buriana, poboãka
·tramberk, vás zvou dne 13. 12. 2007
na Vánoãní koncert do Kulturního domu
na námûstí, zaãátek v 16.30 hodin.

Doprovodn˘ program na námûstí
od 11.30 hod. do 16.30 hod. V 11.00 hod.
prÛvod v‰ech ‰trambersk˘ch a ostravsk˘ch
ãertÛ i Mikulá‰Û z nádraÏí na námûstí.
Pro zahfiátí diskotéka a soutûÏe — nejen
v ãertovsk˘ch pytlích…
Stanley’s dixie Street band
Po 13.00 hod. Pohádka O Jeníãkovi a Mafience
a poté prÛvod do Perníkovky.

SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru
mûsta ·tramberka zve srdeãnû
na charitativní koncert v nedûli 30. 12. 2007.
Vyslechnete âeskou m‰i vánoãní
od Jana Jakuba Ryby.
Kostel svatého Jana Nepomuckého
ve ·tramberku v 15.00 hod.

3. ‰trambersk˘ Mikulá‰
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Mûsto ·tramberk vás zve do Kulturního domu na námûstí
v pátek 7. 12. 2007
na pfiedvánoãní posezení s názvem

Pfiiìtû na pobabu…
Vánoãní pásmo na téma vánoãní tradice a zvyky.
V programu vystoupí cimbálová muzika Javorník
z Nového Jiãína.
Zaãátek v 18.00 hod., vstupné místenkové 50 Kã.
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském informaãním centru
od pátku 30. 11. 2007, dennû kromû pondûlí v dobû
od 9.00 do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod.
Nechte na chvíli vánoãního shonu a pfiijìte se pobavit
a pouãit mezi nás.

Program kina Štramberk

Nedûle 16. 12. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
MEDVÍDEK
âerná komedie, 98 min, od 12 let
Pfiíbûh zasazen˘ do souãasné Prahy vypráví
osudy tfií kamarádÛ, ktefií se znají uÏ od ‰kolních let. Mají k sobû velmi blízko a jejich vztahy se zdají b˘t idylické. V hlavních rolích: AÀa
Geislerová, Tatiana Vilhelmová, Nata‰a Burger, Jifií Macháãek, Ivan Trojan a dal‰í.
NA LEDEN 2008 P¤IPRAVUJEME
CHUË LÁSKY, SHREK 3, GYMPL,
MÉ DRUHÉ JÁ

na prosinec 2007

Nedûle 2. 12. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
KO¤ENÍ ÎIVOTA
Romantická komedie, 105 min, titulky, od 12 let
Catherine Zeta-Jones v hlavní roli jako ‰éfkuchafika prvotfiídní manhattanské restaurace.
Romantická komedie o lásce, ale hlavnû o jídle
s neãekanou zápletkou a skvûl˘m happyendem.
Nedûle 9. 12. 2007 v 18.30 vst. 49 Kã
RATATOUILLE
Animovan˘, rodinn˘, 110 min, ãesk˘ dabing,
pfiístupn˘
Komedie pro skuteãné „fajn‰mekry“ o kryse,
která umí skvûle vafiit.

Vážně i nevážně
MUDr. Mofiic Reme‰ a ·tramberk
Tak jako je ‰iroké vefiejnosti známé mûsto
·tramberk sv˘mi malebn˘mi rouben˘mi domky, ‰tramberskou Trúbou nebo vÛní ‰trambersk˘ch u‰í,
je uÏ‰ímu kruhu vûdcÛ-paleontologÛ, sbûratelÛm
zkamenûlin i místním obyvatelÛm ·tramberk znám˘ jako bohaté nalezi‰tû zkamenûlin. O mezinárodní vûhlas ‰trambersk˘ch zkamenûlin se na pfielomu 19. a 20. století zaslouÏil pfiíborsk˘ rodák, lékafi, vynikající pfiírodovûdec a vlastivûdn˘ pracovník
MUDr. a RNDr. h. c. Mofiic Reme‰, od jehoÏ narození uplynulo letos 140 let.
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Dr. M. Reme‰ se narodil 21. ãervence1867 v Pfiíbofie v rodinû mûstského lékafie. Ve svém rodi‰ti absolvoval ãeskou obecnou ‰kolu (1872—1876) a niÏ‰í nûmecké gymnázium (1877—1881). Po úspû‰ném sloÏení pfiijímací zkou‰ky byl pfiijat na rakouskou námofiní akademii v Rjece, odtud v‰ak brzy
ode‰el. V letech 1881—1885 nav‰tûvoval ãeské vy‰‰í gymnázium v Litomy‰li, rodi‰ti svého otce. Po
maturitû se rozhodl studovat lékafiství na vídeÀské
univerzitû (1885—1891). 21. bfiezna 1891 byl promován na doktora lékafiství ve Vídni a ihned nastoupil vojenskou sluÏbu v Brnû a Praze. Roku 1892
praktikoval v brnûnské zemské nemocnici a u svého otce v Pfiíbofie. Je‰tû téhoÏ roku se usadil v Olomouci a pÛsobil zde aÏ do své smrti, nejprve jako
sekundáfi zemské nemocnice, pak jako praktick˘ lékafi a koneãnû jako ‰éflékafi olomouckého fieditelství státních drah. Zemfiel 19. ãervence 1959 ve vûku nedoÏit˘ch 92. narozenin a je pochován na olomouckém ústfiedním hfibitovû.
Dr. Reme‰ mûl mimo své lékafiské povolání jiÏ od
mládí velk˘ zájem o pfiírodní vûdy, zejména paleontologii a to zásluhou svého otce, kter˘ byl vá‰niv˘m
sbûratelem ‰trambersk˘ch zkamenûlin. Otcova velká sbírka jej podnítila k dal‰ímu sbírání a k vûdeckému zpracování. Vûdecká ãinnost Dr. Reme‰e
v oboru paleontologie byla zamûfiena mimo jiné na
v˘zkum ‰trambersk˘ch zkamenûlin, které jsou
svrchnojurského aÏ spodnokfiídového stáfií. Svou
vûdeckou dráhu na poli paleontologie zahájil jiÏ v r.
1895 uvefiejnûním monografie o ‰trambersk˘ch kor˘‰ích v Rozpravách âeské akademie. Ve sv˘ch vûdeck˘ch studiích zpracovává i ostatní skupiny ‰trambersk˘ch zkamenûlin, napfi. mlÏe, plÏe, ramenonoÏce, lilijice, jeÏovky a ryby. Dr. Reme‰ poskytoval materiál ze své sbírky pfiedním evropsk˘m paleontologÛm, s nimiÏ spolupracoval (VídeÀ, Bonn,
Mnichov, Lipsko, Frankfurt n. M., Lond˘n aj.). Sám
také publikoval v cizích jazycích, pfiedev‰ím ve vídeÀsk˘ch ãasopisech. Na Ïádost mûstské rady ve ·tramberku vypracoval Dr. Reme‰ v r. 1933 obsáhlou
studii „·trambersk˘ vápenec a jeho zkamenûliny“,
která nebyla tehdy pro znaãn˘ finanãní náklad vydána a byla odevzdána ‰tramberskému mûstskému
muzeu. Nyní je tato ob‰írná rukopisná studie uloÏena ve sbírce Muzea Novojiãínska, p. o.
Dr. Reme‰ je spoluautorem první ãeské uãebnice
v‰eobecné paleontologie z r. 1936, kterou napsal
spolu s prof. Josefem Augustou, jenÏ byl znám pfiedev‰ím v souvislosti se jménem ZdeÀka Buriana
a jejich spolupráce na paleontologick˘ch rekonstrukcích pravûku.
Za své zásluhy byl Dr. Reme‰ vyznamenán mnoh˘mi poctami. Byl dopisujícím ãlenem âeské akademie vûd a umûní a Královské ãeské spoleãnosti
nauk, ãestn˘m ãlenem âs. spoleãnosti pro mineralogii a geologii, Vlasteneckého spolku musejního
v Olomouci a jin˘ch spoleãností. V roce 1947 mu
k jeho osmdesátinám udûlila Karlova univerzita
ãestn˘ doktorát pfiírodních vûd, v témÏe roce jej rodné mûsto Pfiíbor jmenovalo sv˘m ãestn˘m obãanem.

Obrovská sbírka zkamenûlin, kterou Dr. Reme‰
za svÛj Ïivot nashromáÏdil, je nyní uloÏena v Ústavu geologie a paleontologie Pfiírodovûdecké fakulty
Karlovy univerzity v Praze. Vûdecké dílo vyneslo Dr.
Mofiice Reme‰e na pfiední místo v ãeské a moravské
paleontologii a stal se uznávan˘m odborníkem i na
mezinárodním poli.
·tramberk zÛstává dodnes jedním z nejbohat‰ích evropsk˘ch druhohorních paleontologick˘ch
nalezi‰È.
Oldfii‰ka Frühbauerová, geoloÏka MNJ

Pro zasmání
Bûhem náv‰tûvy v blázinci se ptá náv‰tûvník fieditele, podle jak˘ch kritérií bude rozhodnuto, zda
nûkdo bude zavfien nebo ne. ¤editel vysvûtluje: No,
my napustíme vanu vodou, dáme kandidátovi lÏiãku, hrnek a k˘bl a poÏádáme ho, aby vanu vyprázdnil. Náv‰tûvník povídá: Aha, rozumím, normální
ãlovûk vezme k˘bl, aby to ‰lo rychleji, Ïe?
¤editel: Ne, normální ãlovûk vytáhne ‰punt…
Chcete pokoj s balkonem nebo bez?
Cítil jsem, Ïe mám tûlo absolutnû z formy a tak
jsem se pfiáhlásil do fitnessklubu. Rozhodl jsem se,
Ïe budu chodit na cviãení pro seniory. Oh˘bal jsem
se, kroutil, svíjel, skákal a potil se skoro hodinu, ale
neÏ jsem se koneãnû navlík do cviãebního úboru,
tak cviãení skonãilo.
PamûÈ uÏ mi neslouÏí jako dfiív. Jo, a taky pamûÈ
mi uÏ neslouÏí jako dfiív.

Inzerce
• Pfiijmûte pozvání do novû otevfieného BAR
— RISTORANTE VENEZIA v Kopfiivnici, nad
cukrárnou Plav˘ Jadran, ·tefánikova 1158.
Pfiíjemné prostfiedí k odpoãinku u kávy, v˘borná kuchynû, denní menu, kaÏd˘ pátek taneãní
veãer s hudební skupinou, kaÏdou sobotu diskotéka – nejen pro –náctileté.
V nedûli 2. 12. v 17.00 hod. – koncert francouzské chansonierky Céline v doprovodu kytary.
Vstupné 30 Kã
V pátek 7. 12. v 16.00 hod. – „mikulá‰ské odpoledne“ pro dûti i dospûlé
V pátek 21. 12. v 17.00 hod. – vánoãní koncert skupiny Camerata.
Vstupné 30 Kã.
Silvestr 2007
— vstupné 500 Kã na osobu
— v cenû: vstupné, DJ, italské pochoutky, 2 dl
italského sektu Proseco, pÛlnoãní zelÀaãka,
tombola
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Pfiijìte se pobavit a pfiivítat nov˘ rok 2008.
Informace na tel. 721 565 837, 552 314 031.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.

• Vinafiství VÍNO – VÍN ze StráÏnice zahajuje
v tûchto dnech pfiedvánoãní prodej lahvov˘ch
vín ze své produkce za v˘hodné velkoobchodní
ceny. Informace a prodej u obch. zástupce firmy.
Jan Bár
·tramberk-Bafiiny 740
tel. 556 852 200, 605 713 049

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
— 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

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

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

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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