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…z jednání rady
A máme na dosah konec roku. Pár dní
zb˘vá do Vánoc. My na radnici a úfiadû
proÏíváme sice shon, ale ten má s Vánocemi — svátky klidu, míru a pohody, pramálo spoleãného. Rok se s rokem se‰el,
ani jsme se nenadáli a uÏ pádí nûkde v dáli. Je to prostû tak, Ïe ãas je na‰ím pánem
a my jeho sluhy a ‰tvanci.
Rada mûsta se v leto‰ním roce se‰la naposledy na své 19. schÛzi 11. prosince.
Byly pfiedloÏeny zprávy Kontrola plánu

rozvoje mûsta ·tramberka a Hodnocení
roku 2007, které zpracovala starostka
a tyto dokumenty byly doporuãeny zastupitelstvu k projednání s pfiipomínkou.
Dále byly pfiedloÏeny zpracované zprávy
t˘kající se rozpoãtového opatfiení ã.
5/2007, pravidla rozpoãtového provizoria
na rok 2008 a rozpoãtov˘ v˘hled na léta
2008—2024. Radní je doporuãili zastupitelstvu k projednání s nûkter˘mi pfiipomínkami. Starostce rada uloÏila vyzvat
zástupce TJ Kotouã, oddíl fotbalu, aby definovali podmínky, za nichÏ pfievezmou
odpovûdnost za provoz areálu fotbalov˘ch

hfii‰È. V majetkoprávních záleÏitostech
rada schválila zvefiejnûní pronájmu a pronájem pozemkÛ, doporuãila zastupitelstvu mûsta zámûr pofiídit zmûnu ã. 4
územního plánu, dokonãit a vydat po projednání Zmûnu 3 územního plánu mûsta
·tramberka ve znûní pfiedloÏeného návrhu. Rada schválila vítûze v˘bûrového fiízení na prodej bytov˘ch domÛ ve vlastnictví
mûsta, a to firmu Rekaz realitní kanceláfi,
s. r. o. Kopfiivnice a mandátní smlouvu
s touto firmou. Byla schválena vnitroorganizaãní smûrnice ã. 8/2007 — Organizaãní fiád Mûstského úfiadu ·tramberk
s doplnûním. Rada schválila nájemníky
bytÛ na Bafiinách, smlouvu o spolupráci
pfii zaji‰tûní ostatní dopravní obsluÏnosti
s mûstem Nov˘m Jiãínem a provedení
platby za prokazatelnou ztrátu, smlouvu
o ukládání odpadÛ na skládce v Îivoticích
u Nového Jiãína s ASOMPO, a. s. na období 5 let, dohodu o úhradû neinvestiãních
nákladÛ spojen˘ch s plnûním povinné
‰kolní docházky s obcí Îenklavou, smlouvu o poskytnuté peãovatelské sluÏby zájemcÛm z fiad obãanÛ, dodatky ke smlouvám o poskytnutí peãovatelské sluÏby obãanÛm, uzavfiení podlicenãní smlouvy na
vyuÏití loga La‰ské brány Beskyd s mûstem Kopfiivnicí, finanãní pfiíspûvek historicko — vlastivûdné spoleãnosti MORAVIAN. Byl schválen vítûz nabídkového fiízení na rekonstrukci stupaãek v obytném
domû ãp. 779—784, a to firma Jaroslav
Ka‰párek, SdruÏení SOKK ·tramberk
a také smlouva na provedení práce, v˘mûna konvektomatu ve ‰kolní jídelnû, na
nûjÏ byl získán pfiíspûvek z MSK a Z·, se
bude spolupodílet na financování této havarijní v˘mûny zafiízení, byly schváleny
dary pro iniciativní obãany za ãinnost pro
mûsto v souladu se zákonem o obcích, byl
schválen vítûz nabídkového fiízení na
zpracování projektové dokumentace pro
územní fiízení projektu Regenerace sídli‰tû Bafiiny, a to ing. Pavla Ka‰ubová
a ing. Pavel Chalupa s Kopfiivnice a také
smlouva na zpracování dokumentace. Rada povûfiila starostku mûsta Vûru Michnovou podpisy v˘‰e jmenovan˘ch smluv

a dodatkÛ. Rada neschválila zámûr prodeje mûstského pozemku a doporuãila zastupitelstvu mûsta k projednání seznam
oprav a investic na rok 2008 a pfiípravu
projektové dokumentace v rozsahu uvedeném ve zprávû.
PfiiblíÏil se konec roku, je ãas bilancovat, ohlédnout se, vzít si ponauãení
z vlastních chyb i tûch kolem sebe. A jak
pravil velk˘ milovník Ïivota, filosof, spisovatel, herec a skvûl˘ ãlovûk Jan Werich:
„âlovûk nemÛÏe nikdy dûlat víc, neÏ je
mu dovoleno ãlovûãenstvím. MíÀ mÛÏe
dûlat vÏdycky. A jak jste si v‰imli, to s úspûchem probíhá. Ale pfiem˘‰let, a to dá
práci, umí jen ãást lidstva. Ona ãást, ona
tenouãká vrstva, která válãí s lidskou
hloupostí. Je to bitva, kterou nemÛÏeme
vyhrát, ale nesmíme ji vzdát, chceme-li,
aby zítfiky byly lep‰í neÏ vãerej‰ky.“
Nejvût‰í bitvy stejnû svádíme kaÏd˘
sám se sebou. Pfieji vám v‰em krásné vánoãní svátky plné pohody, radosti a sváteãní nálady a do nového roku hodnû
zdraví, ‰tûstí a úspûch.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
9. zasedání zastupitelstva je svoláno na
stfiedu 19. 12. 2007. Na programu budou
v hlavních zprávách projednány 5. úprava
rozpoãtu mûsta, rozpoãtové provizorium,
rozpoãtov˘ v˘hled na léta 2008—2024,
smlouva o kontokorentním úvûru, zprávy
o ãinnosti finanãního a kontrolního v˘boru, hodnocení roku 2007, kontrola programu rozvoje mûsta ·tramberka se zamûfiením na roky 2006 a 2007, úkoly
mûsta v roce 2008, organizaãní záleÏitosti a rÛzné.
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Zástupci mûsta ·tramberka pfiejí
v‰em obãanÛm na‰eho mûsta
pfiíjemné a spokojené Vánoce,
‰Èastn˘ a zdravím naplnûn˘ rok 2008,
Ïádné problémy, dobré sousedy,
‰Èastnou ruku pfii nákupech
a spokojen˘ domov pln˘ lásky
a pochopení.
Vûra Michnová, Ing. Pavel Podolsk˘,
Mgr. Pavla Jurková a v‰ichni zamûstnanci
Mûstského úfiadu ve ·tramberku

Hodnocení roku 2007
Ohlédnutí za rokem 2007 není vÛbec
jednoduché. Situace po podzimních volbách v r. 2006 byla velmi vypjatá, nervózní a velmi nekomunikativní.
Byla ustavena koaliãní rada mûsta v poãtu 7 lidí — 3 SNK, 3 ODS a 1 KDU–âSL,
ale zdaleka to koalici nepfiipomínalo.
Dnes je situace stabilizovanûj‰í.
Zastupitelstvo je sloÏeno z 8 SNK, 6
ODS, 3 KDU–âSL, 3 KSâM a 1 âSSD.
Rada se schází pravidelnû vÏdy jednou
za 3 t˘dny.
Rada mûsta se se‰la celkem i s prosincov˘m zasedáním 19× a zastupitelstvo
9×. ·iroké spektrum projednávané problematiky je dáno rÛzn˘mi aspekty oblastí Ïivota v na‰em mûstû.
I pfies v‰echny potíÏe z poãátku, kdy
jsme mûnili tajemnici mûstského úfiadu,
vedoucí OKSVVâCR, ãlena rady, pfiedsedu
kontrolního v˘boru, probíhaly rÛzné demise a pfiesuny ãlenÛ v komisích a v˘borech, máme za sebou kus dobré a zodpovûdnû provedené práce.
• Byl zpracován a schválen Plán rozvoje
mûsta ·tramberka na léta 2006—2010.
• Byly zpracovány a schváleny hlavní body rad a zastupitelstev na rok 2007
a jednací fiády.
• Byly ustaveny a schváleny komise rady
a v˘bory zastupitelstva.

• Byl zpracován a schválen rozpoãet na
rok 2007.
• Byl zpracován a schválen návrh stavebních akcí na rok 2007 a schváleno hospodafiení mûsta za rok 2006.
• Byly zpracovány podklady pro Místní
program ke zlep‰ení kvality ovzdu‰í pro
mûsto Kopfiivnici a obce v územním
správním celku.
• Byl projednáván návrh zmûny ã. 3
územního plánu mûsta ·tramberka.
• Byl zpracován a odsouhlasen zámûr odprodeje obytn˘ch domÛ z majetku mûsta vãetnû podmínek prodeje.
• Bylo zfiízeno dûtské dopravní hfii‰tû
u Z· v hodnotû 60 tis. Kã (30 tis. sponzorsk˘ dar Kotouãe ·tramberk, spol.
s r. o.).
• Probûhla kontrola rozpoãtu mûsta ze
strany KÚ MSK a posléze do‰lo k nápravû zji‰tûn˘ch chyb a nedostatkÛ.
• Byly opraveny schody k areálu hradu ve
v˘‰i 339 865 Kã a podafiilo se získat na
sponzorsk˘ch darech 329 tis. Kã
• Bylo pokraãováno v Programu regenerace MPR ·tramberk (obdrÏeli jsme od
MK pfiíspûvek ve v˘‰i 200 tis. Kã)
• Byl zpracován a schválen nov˘ Program
regenerace MPR ·tramberk na léta
2008—2012
• Podpofiili jsme iniciativu na záchranu
Beskyd a obdrÏeli Dekret o uzamãení
zemû Vala‰ské (proti dÛlní a tûÏební
ãinnosti v Beskydech)
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• Podpofiili jsme iniciativu mal˘ch obcí
a mûst proti daÀové diskriminaci
• Byly zpracovány Ïádosti na poskytnutí
grantÛ na projektovou dokumentaci:
— na regeneraci Bafiin — neuspûli
jsme, byli jsme zafiazeni jako náhradníci
— na kanalizaci Kozina — uspûli jsme
ve 2. kole (75 % dotace, coÏ je 240
tis. Kã a 100 tis. nám k této dotaci
pfiidal sponzorsky Kotouã ·tramberk, spol. s r. o.)
— na nové TIC — uspûli jsme v 1. kole (50 % dotace, coÏ je 175 tis. Kã)
— obdrÏeli jsme dotaci z KÚ MSK na
v˘mûnu konvektomatu ve ‰kolní jídelnû
• Mûstu byly bezúplatnû pfievedeny pozemky v Pískovnû a ul. Novojiãínské
pro v˘stavbu nov˘ch rodinn˘ch domkÛ
a odstavného parkovi‰tû
• Byl schválen prodej pozemkÛ v Pískovnû developerské firmû za úãelem vybudování inÏen˘rsk˘ch sítí pro v˘stavbu
RD a podmínky prodeje vãetnû v˘bûrové komise
• Byla vyhlá‰ena anketa a posléze vyhodnocena se zamûfiením na potfiebu obãanÛ na parkování, garáÏování a odstavné
plochy na území mûsta. Zúãastnilo se
velmi málo obãanÛ
• Byla sestavena komise pro pfiípravu akce Regenerace Bafiin z fiad zástupcÛ
mûsta i obãanÛ
• Byly uãinûny kroky ke sníÏení základu
pro vyúãtování TUV a tepla v bytov˘ch
domech na Bafiinách, namontovány komínové hlavice podporující úspory na
topení a schválena smlouva o provozování na‰ich kotelen firmou DOTEP.
• Opravily se nejhor‰í v˘tluky na na‰ich
komunikacích, zejména na Bafiinách.
• Byly vymûnûny havarijní kotle v bytov˘ch domech na Bafiinách.
• Jednali jsme nûkolikrát ve vûci zátûÏe
obãanÛ v oblasti ÎP se zástupci Kotouãe ·tramberk, spol. s r. o. — síla odstfielÛ, otfiesy, pra‰nost, hluãnost aj.
• Byli jsme nûkolikrát ve vûci kanalizací
na fieditelství SmVaK a. s. a jednali

•
•
•
•
•
•
•
•
•
•

o moÏnostech vybudování kanalizace
napfi. na Kozinû, o úplatném pfievodu
kanalizací na ul. Závi‰ické, zatím bez
kladného v˘sledku
Nav‰tívili jsme MF âR ve vûci získání financí na IV. etapu dostavby a opravy
Z·, ale neuspûli jsme
Kotouã ·tramberk, spol. s r. o. nám
sponzorsky pfiispûl na v˘mûnu bojlerÛ
v M· na Bafiinách ve v˘‰i 50 tis. Kã.
Schválili jsme akãní plán La‰ské brány
Beskyd na rok 2007
Bylo schváleno zfiízení organizaãní
sloÏky DÛm s peãovatelskou sluÏbou na
Bafiinách v ã. 750
Probûhly úspû‰né kulturní a spoleãenské akce v prÛbûhu celého roku ve
·tramberku
Probûhla úspû‰ná turistická sezona —
byli jsme prezentováni na nûkolika zahraniãních i tuzemsk˘ch veletrzích CR.
Probûhly úspû‰nû s velkou náv‰tûvností
Dny evropského dûdictví
Probûhly boufilivé vefiejné schÛze na
Bafiinách v DDM, v KD a na Libotínû.
Podafiilo se získat na generální opravu
M· na Bafiinách ze státního rozpoãtu
ãástku 2,5 mil. Kã, coÏ je 100 % dotace
Kromû v˘‰e jmenovan˘ch akcí bylo
mnoho tûch ménû dÛleÏit˘ch a ménû
nároãn˘ch, ale bylo jich opravdu za ten
rok velké mnoÏství a nelze fiíci, Ïe by
byly jednoduché.

Oblast investic a projektÛ:
Za rok 2007 jsme dosud proinvestovali
celkem pfies 4 mil. Kã
Z toho z grantÛ vãetnû spoluúãasti:
Z· a tûlocviãna
3 461 tis. Kã
Místní komunikace
s napojením na pátefi.
Trasu Krakov—VídeÀ
65 tis. Kã
Oprava schodÛ k areálu hradu 339 tis. Kã
Ostatní stavební
a údrÏbáfiské práce
1 586 tis. Kã

Oblast pozemkÛ a nájmÛ:
V prÛbûhu roku bylo pfiedloÏeno celkem 41 zpracovan˘ch materiálÛ t˘kajících se pozemkÛ
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11× koupû
6× pronájem
13× vûcné bfiemeno
Ostatní podrobné údaje jsou zpracovány v kontrole plnûní Plánu rozvoje mûsta
·tramberka v létech 2006—2010.
Vûra Michnová, starostka mûsta

Úkoly města v roce 2008
Úkoly na rok 2008 budou samozfiejmû
vycházet ze schváleného dokumentu Program rozvoje mûsta na léta 2006—2010.
Aby tomu tak bylo, musíme:
• schválit vyrovnan˘ rozpoãet mûsta na
rok 2008
• schválit stavební a investiãní akce na
rok 2008 se stanovením priorit
• pokraãovat v Programu regenerace
MPR, obnovovat a opravovat památky
na území na‰eho mûsta
• pokraãovat s prodejem bytÛ z majetku
mûsta
• pokraãovat v zapoãaté vizi v˘stavby RD
v Pískovnû, na Novojiãínské
• hledat dal‰í lokality na v˘stavbu RD, na
odstavné parkovací plochy a parkovi‰tû
• nechat zpracovat projekty na regeneraci Bafiin, na nové TIC, na dokonãení kanalizací a vodovodních rozvodÛ na území mûsta, na generální opravu M· na
Bafiinách aj.
• pokraãovat v dokonãovacích pracích pfii
opravách místních komunikací a na odstraÀování nedodûlkÛ a závad
• pokraãovat v pasportizaci dopravního
znaãení, doplnit znaãení a odstranit závady
• hledat vhodné ROP pro moÏnost získání dotací na realizaci projektÛ (kanalizací, místních komunikací, chodníkÛ,
regeneraci sídli‰tû, regeneraci DDM aj.)
• hledat vhodné granty v oblasti CR
a kulturních aktivit na podporu vydání
publikací o atraktivitách a z historie
mûsta (uÏ se zamûfiením na blíÏící se
v˘roãí 650 let mûsta)

• hledat finanãní spoluúãast mezi podniky a firmami pÛsobícími na území mûsta na realizaci nûkter˘ch akcí
• zpracovat pravidla pro vyuÏití Námûstí
z hlediska památkové péãe, cestovního
ruchu, kultury, dopravy, obãanského
uÏívání, podnikání, znaãení
• zpracovat komplexní studii na dopravní
a turistické znaãení v na‰em mûstû
s oznaãením atraktivních turistick˘ch
cílÛ
• pokraãovat v kulturních a spoleãensk˘ch aktivitách ve vlastní reÏii i ve
spolupráci se spolky a podnikateli v oblasti kultury a CR
• pokraãovat ve spolupráci se Z· a M·,
s organizacemi zaji‰Èujícími vyuÏití
volného ãasu pro dûti a mládeÏ se zamûfiením na prevenci proti kriminalitû
(DDM, ZU·, Junák aj)
• podporovat sport ve mûstû, budovat
dal‰í dûtské koutky
• rozvíjet aktivity v oblasti CR ve spolupráci s místními podnikateli
• podporovat místní spoleãensk˘ Ïivot ve
spolcích a sdruÏeních
• pokraãovat ve vydávání místních tiskovin a informovanosti obãanÛ
• podporovat sniÏování zátûÏe na ÎP ze
strany podnikÛ pÛsobících v lomu ve
·tramberku a sledování dÛsledného dodrÏování podmínek a termínÛ realizace
tûchto opatfiení stanoven˘ch ve stavebním povolení na modernizaci vápenky
• pokraãovat v osvûtû za zlep‰ení podmínek souÏití v na‰em mûstû pfiedev‰ím
v problémov˘ch oblastech (Bafiiny, Libotín), za zlep‰ení ãistoty na‰eho mûsta (ãerné skládky, psí exkrementy, zplodiny ze spalování v kotlech na tuhá paliva
• pokraãovat v péãi a údrÏbû majetku
mûsta (budovy, movité vûci), udrÏovat
mûsto v ãistotû
• pracovat na pfiípravû nového ÚP
• pokraãovat ve vefiejn˘ch schÛzích s obãany a v dal‰ích a dal‰ích úkolech
Nelze úplnû pfiesnû stanovit, co v‰echno dokáÏeme, jak se popereme s rÛzn˘mi

·tramberské novinky 5

záleÏitostmi. Jedno mohu fiíci zodpovûdnû, Ïe je tûch úkolÛ neskuteãnû mnoho
a aÈ zaãneme z kteréhokoliv konce, nikde
není v‰e v pofiádku. âást úkolÛ plnila garnitura pfied námi, ãást splníme my a pak
budou pokraãovat ti dal‰í. Ale v‰ichni
dobfie víme, Ïe je to zaãarovan˘ kruh, kter˘ nikde a nikdy nekonãí.
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberka

Mûstsk˘ úfiad ve ·tramberku oznamuje, Ïe od 1. 1. 2008 jsou hodiny pro styk
s vefiejností vãetnû pokladny stanoveny
takto:
Pondûlí:
8.00—12.00 hod. a 13.00—17.00 hod.
Úter˘:
8.00—12.00 hod. a 13.00—13.30 hod.
Stfieda:
8.00—12.00 hod. a 13.00—17.00 hod.
âtvrtek:
8.00—12.00 hod. a 13.00—13.30 hod.
Pátek:
pro vefiejnost zavfieno, s v˘jimkou
podatelny, která je otevfiena do 12.00 hod.
S ohledem na to, Ïe mnohé agendy vykonává pouze 1 zamûstnanec bez zástupu, je v zájmu obãanÛ ovûfiit si, zda je dotyãn˘ pfiítomen v úter˘ a ãtvrtek na úfiadû. Tyto dny se totiÏ konají místní ‰etfiení, porady, ‰kolení apod. V pondûlí a stfiedu, aÏ na nepfiedvídatelné v˘jimky, by mûl
b˘t kaÏd˘ zastiÏen.
Mgr. Pavla Jurková, tajemnice MÚ

Informace pro obãany
Mûstsk˘ úfiad informuje
V˘zva k podání návrhÛ na pofiízení
Zmûny ã. 5 územního plánu mûsta ·tramberka
Mûsto ·tramberk vyz˘vá v‰echny zájemce o podání návrhÛ na pofiízení Zmûny ã. 5 územního plánu mûsta ·tramberka. Návrhy mohou zájemci podávat nej-

pozdûji v termínu do 31. 1. 2008 (písemnû na adresu Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk, osobnû v podatelnû MûÚ ·tramberk, Námûstí 310, 742 66
·tramberk nebo email: podatelna@stram
berk.cz s následn˘m písemn˘m potvrzením). Návrhy podané po tomto termínu
nebudou v rámci této zmûny územního
plánu vyfiizovány. Pfiedpokládáme, Ïe
u zmûn, u kter˘ch Zastupitelstvo mûsta
·tramberka schválí zámûr pofiídit zmûnu,
uhradí Ïadatel finanãní náklady spojené
s jeho zmûnou územního plánu. Tiskopis
si Ïadatelé mohou vyzvednout v kanceláfii investora mûsta ·tramberka. Je také
umístûn na internetov˘ch stránkách
mûsta ·tramberka — www.stramberk.cz.
Jan Kozlovsk˘, investor mûsta

Informace oddûlení technické
správy mûsta
V˘‰e poplatku za komunální odpad pro rok 2008
Pro informaci obãanÛ uvádím, Ïe se
mûstu podafiilo i pfii stoupajících nákladech na tuto kapitolu udrÏet v posledních
tfiech letech ãástku 380 Kã za 1 rok pro
fyzickou osobu mající na území mûsta trvalé bydli‰tû.
Poplatek pro nastávající rok 2008 vychází z nákladÛ na cel˘ systém provozování odpadu z roku 2006. Na základû vyhlá‰ky ã. 1/2007 o místním poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbûru,
pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ, byla schválena
v˘‰e poplatku mûstskou radou a následnû
bude schválena mûstsk˘m zastupitelstvem dne 19. 12. 2007 ve v˘‰i 440
Kã/rok pro fyzickou osobu, která má na
území mûsta trvalé bydli‰tû.
Nejvy‰‰í nárÛst z rozboru nákladÛ bylo
zv˘‰ení skládkovného a poplatku za uloÏení odpadu na skládce ASOMPO v Îivoticích.
V roce 2003 byla základní cena smûsného komunálního odpadu 340 Kã/1 tuna
+ 5 % DPH a poplatek za uloÏení 200
Kã/1 tuna, coÏ bylo 557 Kã za 1 tunu.
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Na rok 2008 je základní cena tohoto
odpadu 450 Kã/1 tuna + 19 % DPH + 400
Kã/1 tuna poplatek za uloÏení, coÏ bude
ãinit 935,50 Kã za 1 tunu.
KaÏdoroãnû narÛstá i mnoÏství uloÏeného odpadu z katastru na‰eho mûsta.
V roce 2005 to bylo 660 tun,
V roce 2006
755 tun
V roce 2007 za 1. pololetí uÏ 400 tun.
Poplatek je splatn˘ buì jednorázovû
nebo ve dvou stejn˘ch splátkách, vÏdy
nejpozdûji do 28. 2. a do 30. 6. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku. Pfii vzniku poplatkové povinnosti bûhem roku je poplatek splatn˘ do 30 dnÛ od jeho vzniku.
Fyzická osoba, která má ve vlastnictví
stavbu slouÏící k rekreaci a nemá na území mûsta trvalé bydli‰tû, platí za tuto
stavbu poplatek ve v˘‰i 440 Kã pro rok
2008.
Místa v˘bûru poplatku jsou v úfiední
dny v pokladnû Mûstského úfiadu a v kanceláfii technické správy na ulici ·ÀÛrková.
Poplatek se zaãne vybírat v lednu 2008.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Ztráty a nálezy
Dne 23. 11. 2007 byly ve ·tramberku
u Muzea ZdeÀka Buriana nalezeny dioptrické br˘le. Dotaz na v˘‰e uveden˘ nález
je moÏno uãinit osobnû v úfiední dny PO
a ST 8—12 a 13—17 hodin v kanceláfii ã.
1 pfiízemí budovy MÚ ·tramberk nebo telefonicky na ãísle 556 812 084, sl. Sochová.
Katefiina Sochová

Oznámení o zmûnû ceny vodného
a stoãného od 1. 1. 2008
Na základû usnesení pfiedstavenstva akciové spoleãnosti byly schváleny nové ceny vodného a stoãného s úãinností od
1. ledna 2008.
Cena vãetnû DPH
Voda pitná (vodné)
25,88 Kã
Voda odvedená (stoãné)
23,44 Kã

uzavfien˘ch smluvních vztahÛ mezi odbûratelem a dodavatelem.

Ing. Albín Dobe‰,
ekonomick˘ fieditel SMVAK Ostrava

Oznámení Charity Kopfiivnice
VáÏení obãané,
ve dnech od 2. do 13. ledna 2008 bude
probíhat ve va‰em mûstû celostátní Tfiikrálová sbírka. V tûchto dnech u va‰ich
dvefií zaklepou za zpûvu koledy tfii králové,
jenÏ se vám prokáÏou platnou prÛkazkou.
PenûÏní dary, které vûnujete do sbírky, budou poÏity k podpofie star˘ch a vytváfiení
nov˘ch zdravotních i sociálních projektÛ
charity. vûfiíme ve va‰i ‰tûdrost a dobrosrdeãnost a mockrát vám dûkujeme.
Pracovníci Charity Kopfiivnice.

Mûstská knihovna informuje
Nûkolik citátÛ o knihách:
S pomocí knih se mnozí stávají uãen˘mi i mimo ‰kolu.
Bez knih pak neb˘vá uãen˘ nikdo ani
ve ‰kole.
J. A. Komensk˘
Kniha je Ïiv˘ hlas nesmrteln˘ch duchÛ
v‰ech vûkÛ a v‰ech národÛ.
Victor Hugo

âetba pûkné knihy je nepfietrÏit˘m dialogem, v nûmÏ kniha mluví a na‰e du‰e
odpovídá.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Muzeum ZdeÀka Buriana
a Mûstské informaãní centrum
informuje
Oznamujeme sv˘m náv‰tûvníkÛm, Ïe
posledním otevíracím dnem je stfieda 19.
12. 2007 a prvním otevíracím dnem je
stfieda 2. 1. 2008
Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ
a hodnû zdraví a ‰tûstí v novém roce vám
pfieje
Anna Ra‰ková

Nové ceny budou uplatnûny po prvním
odeãtu mûfiidel následujícím po 1. lednu
2008, popfiípadû bude postupováno dle
·tramberské novinky 7

Podûkování

Ze sportu

Chtûli bychom podûkovat v‰em, ktefií
nám ochotnû zapÛjãili své betlémy na v˘stavu betlémÛ ·tramberské Vánoce. Také
dûkujeme touto cestou firmû Stavitelství
Daniel Stryk — zateplování, stavby — za
sponzorské zapÛjãení nákladního auta za
odvoz sbírek z Muzea Novojiãínska
Anna Ra‰ková

Technoprojekt, a. s.,
dûkuje Mûstu ·tramberk
a divadelním souborÛm
Pod vûÏí, Kotouã a dûtskému
divadelnímu souboru, za celoroãní
pomoc pfii pofiádání akcí v areálu hradu
·tramberk.
Souãasnû pfiejeme vám v‰em krásn˘
cel˘ nov˘ rok 2008, pln˘ lásky, pohody
a ‰tûstí.
Martin Zu‰tík, generální fieditel spoleãnosti

Judo
Stfiídav˘ch v˘sledkÛ dosáhla ãtvefiice
judistick˘ch nadûjí ze ·tramberka na
Mistrovství Moravy v Olomouci, 24. listopadu. Startovalo zde okolo 120 benjamínkÛ, pfieváÏnû medailistÛ z krajsk˘ch soutûÏí, celé Moravy.
Skvûl˘ byl Jirka Vensk˘ do 50 kg. Po
zisku titulu „Mistra kraje“, zabojoval podobnû a v absolvovan˘ch zápasech vÏdy
zvítûzil pfied limitem, vãetnû duelu s úfiadujícím ‰ampionem ·lehofrem z Mohelnice. Jirka bojoval s chutí a právem získal
i titul Mistra Moravy.
Pûknû bojoval i Ondra Vesel˘. Skupinu
zvítûzil a zajistil si postup do bojÛ o medaile. Pfiehmat rozhodãích v dosazování
do „pavouka“ v‰ak postavil proti sobû vítûze skupin. Ondrovi byl soupefiem Dominik z Baníku, se kter˘m má nepfiíznivou
bilanci. Také tentokrát tûsnû prohrál a nastoupil o 3. místo proti Mácalovi z Hodolan. Zde Ondra nepustil svoji ‰anci a zvítûzil.
Janovi Sviderkovi se nedafiilo do 37 kg,
kdyÏ s jednou v˘hrou nepostoupil ze skupiny. A uÏ vÛbec nemûl svÛj den Jan Zátopek do 29 kg, kter˘ skonãil ve skupinû
poslední.
Josef ·tábl, trenér oddílu JUDO

Technoprojekt, a. s. dûkuje
dûtem ‰tramberského divadelního
souboru „Pod vûÏí“
za pomoc pfii akci „Mikulá‰ 2008“,
která probûhla v sobotu 1. prosince
v areálu hradu ·tramberk.
Akce i kdyÏ byla doprovázena tentokrát
de‰tiv˘m poãasím, neochudila více neÏ
600 dûtsk˘ch tváfiiãek o jejich smích,
ba nûkdy i pláã, kter˘ nahradila jiskfiiãka
v oku pfii pfiebírání sladkosti z nebeské
truhly od Mikulá‰e a andûla.
ZároveÀ dûkujeme v‰em, ktefií svou
úãastí vytvofiili tak bájeãnou atmosféru.
Martin Zu‰tík, generální fieditel spoleãnosti

·ipky
A opût jsou tady ‰ipky. Zaãala dal‰í série turnajÛ neregistrovan˘ch hráãÛ v ‰ipkách roãníku 07—08. První turnaj se konal 24. listopadu v Îenklavû. Z dÛvodÛ
velké pracovní vytíÏenosti jsme do Îenklavy jeli velmi oslabeni jen ve ãtyfiech hráãích, a to se také projevilo na celkovém
umístûní. ·tramber‰tí hráãi se umístili
na tûchto místech. Kotonsk˘ Rudolf na
sedmém místû, na desátém místû Cochlár
Antonín, na tfiináctém místû Gor‰anov
Luká‰ a na patnáctém místû Ra‰ka Zdenûk. První tfii místa obsadili hráãi ze
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Îenklavy, ktefií mají podstatnû vy‰‰í tréninkov˘ potenciál neÏ na‰e druÏstvo.
Druh˘ turnaj se konal 8. prosince na
domácí pÛdû za úãasti hráãÛ ze Îenklavy,
Pfiíbora a na‰eho druÏstva. ·koda, Ïe nepfiijel nikdo z Kopfiivnice. Na prvních
tfiech místech se opût umístili hráãi ze
Îenklavy. Nejlep‰í ze ‰trambersk˘ch hráãÛ se po tvrdém a velmi vyrovnaném boji
s hráãem ze Îenklavy umístil na pûkném
ãtvrtém místû Cochlár Antonín. Páté místo obsadil Gor‰anov Luká‰, sedm˘ skonãil
Kováãík Karel, kter˘ se turnaje zúãastnil
poprvé. Jedenácté místo Ra‰ka Zdenûk,
dvanáct˘ skonãil Hejtmanãík Stanislav,
kter˘ svou hrou pfiekvapil v‰echny hráãe
turnaje. Tfiináct˘ Kotonsk˘ Rudolf, patnáct˘ Socha Jaroslav, sedmnáct˘ Kuãera
Petr, osmnáct˘ Lacka Antonín. Dal‰í turnaj se bude konat na konci ledna v Îenklavû.
Za hodnotné ceny patfií podûkování
v‰em sponzorÛm turnaje.
— VSF NOVOTN¯ s. r. o. Trojanovice
— Obecní hospoda Lo‰ák Vratislav —
·tramberk
— RADEGAST a. s. No‰ovice

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ leden 2008
93 let Marie Sochová, Závi‰ická
86 let ZdeÀka Mandová, Zauliãí
85 let Gabriela Geberová, Bafiiny
84 let Rudolf Kotonsk˘, Dolní
83 let Otakar Hylsk˘, Bafiiny
RÛÏena Sochová, Hornychovice
Brunhilda Schneiderová, Bafiiny
82 let Jindfii‰ka Chvistková, Bafiiny
Franti‰ka Hrabalová, Bafiiny
80 let Jifiina VáÀová, Zauliãí
Jarmila Novobilská, Pod Palárnou
75 let Jan ·karka, DráÏné 878
70 let Jarmila Pospí‰ková, NádraÏní 803

R. K.

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
Iveta Tereza Barvíková
Denisa Lojkásková

Zemfielí:

Pozvánka
12. 1. 2008 v 10.00 hod. vás zve oddíl
juda do tûlocviãny va ·tramberku na celodenní Ïákovsk˘ turnaj

Krist˘na Jifiíãková
Zdenek Kalinec
Anna Svobodová
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Vánoční vůně
Tak uÏ je to tu zase. Co? No pfiece Vánoce. Pro mnohé z nás nejkrásnûj‰í ãást
roku. My dospûlí se mnohdy díváme na
Vánoce jen pfies ty materiální stránky, urãitû v‰ak ale cítíme, Ïe tak je to ‰patnû
a prospûlo by nám v‰em trochu zklidnûní
a pohody. Vánoce jsou svátky klidu, míru,
rozzáfien˘ch dûtsk˘ch oãí. Patfií nejvût‰ím
svátkÛm v kfiesÈanském svûtû. Pfiipomínáme si narození JeÏí‰e Krista. Provázejí
nás tradiãní zvyky a rituály, které více ãi
ménû dodrÏujeme. Málokdo si v‰ak uvûdomí, Ïe Vánoce také voní. Voní nejen domácnosti, ale i chrámy a kostely. Myrha
a kadidlo se od nepamûti pouÏívaly nejen
k provonûní chrámÛ a kostelÛ, ale i do
pfiíbytkÛ vzne‰en˘ch králÛ a boháãÛ. Na
dfievûné uhlí se dávaly kousky ztuhlé
pryskyfiice, které tavením vytváfiely vonn˘
d˘m. Zvyk se roz‰ifioval po celém svûtû.
Od toho byl jen krÛãek k v˘robû franti‰kÛ, purpury aj. vánoãních vÛní.
Kadidlo
Zdrojem kadidla je kadidlovník prav˘.
Pochází z Arábie a v˘chodní Afriky. Nejlep‰í kadidlo pochází ze Somálska. Kadidlo se získává z kmene kadidlovníku a je
to zlatoÏlutá pryskyfiice.
Myrha vonná
Myrha je rostlina o níÏ se zmiÀuje jiÏ
bible. Pochází z myrhovníku pravého a
roste v Arábii a v˘chodní Africe. Pfii poranûní kÛry vytéká na vzduch tuhnoucí
svûtle hnûdá pryskyfiice. PouÏívá se do
rÛzn˘ch kadidlov˘ch smûsí.
Jalovec a vÛnû jehliãí
Netfieba popisovat. Jalovec i vánoãní
jehliãnany kaÏd˘ zná. Vûtévky jehliãnanÛ
se dávaly na rozpálená kamna, aby obydlí
vonûla lesní vÛní. Jalovãinky se pouÏívají
na v˘robu kofialky.
Na‰e obydlí jsou v tento pfiedvánoãní
ãas a hlavnû na ·tûdr˘ den prosyceny osobit˘mi vÛnûmi. Po obydlích se rozprostí-

rá vÛnû jehliãí, jablíãek, bylinek a kofiení.
Peklo se obfiadní, pozdûji vánoãní cukroví, které se vyznaãovalo zvlá‰tními tvary,
chutûmi. Hlavnû v‰ak neopakovatelnou
vÛní, kterou mu dodávalo kofiení. Podle
nûho byly i nûkteré druhy kofiení pojmenovány – an˘zky, vanilkové rohlíãky, zázvorky. O vybran˘ch druzích kofiení vám
fieknu pár zajímavostí.
An˘z
Pochází z Malé Asie a Stfiedomofií. Je to
jednoletá rostlina asi 50 cm vysoká, pfiipomínající kvetoucí mrkev. Kvete bíle
v ãervnu a plody jsou dvojnaÏky 3—5 mm
dlouhé. PouÏívá se do kompotÛ, likérÛ
nebo peãiva. (An˘zové rohlíãky)
Badyán
Badyán a vÏdy zelen˘ strom pocházející z jiÏní âíny nebo Vietnamu. Je pfiíbuzn˘ magnoliím a chutí pfiipomíná an˘z.
V‰ichni známe osmicípou hvûzdiãku tohoto kofiení. PouÏívá se do kompotÛ, povidel, sladkého peãiva, je souãástí kofienící smûsi do perníku.
Fenykl
Mrkvovitá rostlina pfiipomínající kopr.
Doroste do 1,5—2 m v˘‰ky. Roste planû.
Má nasládlou chuÈ a pouÏívá se do nakládané zeleniny, polévek, omáãek, mas, likérÛ a sladkého peãiva. (Fenyklové oblouãky)
Hfiebíãek
Toto kofiení pochází z hfiebíãkovce kofienného. Je to strom vysok˘ 8—12 m
a rostoucí na Molukách v Indonésii. Pûstuje se v‰ak i jinde. Jako kofiení se pouÏívají pfiíjemnû vonná suchá poupata. Jako
kofiení je znám velmi dlouho, je‰tû z období pfied na‰ím letopoãtem. Jeho pouÏití
je v‰estranné. RozÏv˘kan˘ hfiebíãek se
pouÏíval proti bolesti zubÛ. Svafiené víno
bez hfiebíãku také není ono.
Kardamom
Rostlina pfiíbuzná se zázvorem. Roste
ve vlhk˘ch lesích Indie, Cejlonu, Sumatry a âíny. V˘‰ku má 50—100 cm. Plody
jsou vejãité tobolky, obsahující spoustu
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napfiíã r˘hovan˘ch semen. Semena mají
silnou kafrovou a ‰tiplavou chuÈ. PouÏívají se do pekafisk˘ch v˘robkÛ, likérÛ,
marcipánu. Obliba je hlavnû v Orientu.

Kam do společnosti
a za kulturou

Mu‰kátov˘ ofií‰ek
Roste planû na Molukách v Indonésii.
Je to stálezelen˘ strom. Plody jsou bobule velikosti rajãete s jedním semenem,
tzv. mu‰kátov˘m ofií‰kem. Z v˘plnû kolem semene ofiechu se vyrábí mu‰kátov˘
kvût. PouÏívá se ve voÀavkáfiství, mydláfiském prÛmyslu a a jako kofienící smûs
v kuchyni. (Perníkov˘ chlebíãek s citronovou polevou)

Pozvánka na Îiv˘ Betlém

Nové kofiení
Pochází z Antil ze Stfiední Ameriky. Je
to planû rostoucí strom, stálezelen˘. DorÛstá v˘‰ky 10—20 m. Jako kofiení se
pouÏívají pfiíjemnû vonící drobné nedozrálé hladké zelené plody. PouÏívá se do
zeleniny, polévek, omáãek, v parfumerii,
lékárnictví i lékafiství. (Kakaové perníãky)
Pepfi
Tropick˘, ovíjiv˘ vÏdyzelen˘ kefi z Indie
a jin˘ch oblastí tropÛ. Pepfi patfií k nejstar‰ím kofiením svûta. Barevn˘ pepfi se
sklízí v rÛzn˘ch stádiích dozrání. PouÏití
pepfie je v‰eobecnû známé.
Vanilka
Rostlina patfií mezi orchideje. Pochází
z tropické Ameriky. Na dlouhé lodyze vyrÛstají listy a kvûty, které vyráÏejí v úÏlabí listÛ a jsou sestaveny do hroznÛ. Z nich
se vyvinou 15—30 cm dlouhé tobolky.
PouÏívá se do zmrzlin, krémÛ, cukrÛ,
cukroví aj. (Vanilkové rohlíãky, Ïemliãky)
Zázvor
Pûstuje se na plantáÏích v âínû, Indii,
Japonsku Jamajce, Africe. Dosahuje v˘‰ky
1—2 m. Jako kofiení se pouÏívá ploch˘,
za‰krcen˘, parohovitû rozvûtven˘ duÏnat˘ oddenek. Patfií také k velmi star˘m
druhÛm kofiení. Mlet˘ zázvor se pfiidává
do peãiva nebo jako jeden z druhÛ kofienících smûsí do peãiva, perníku, su‰enek.
(Zázvorky)
Anna Ra‰ková

Îiv˘ Betlém s podtitulem
„Od Adventu po pfiíjezd Tfií králÛ“
se uskuteãní dne 26. prosince 2007
od 15 hod. v prostorách Národního sadu
ve ·tramberku.
Úãinkují ãlenové divadelních souborÛ
„Pod vûÏí“, „Kotouã“
a „Dûtského divadelního souboru“.
Zahraje a zazpívá kostelní schola,
soubor Ogafii a ÎesÈov˘ kvintet.
Srdeãnû zve Mûsto ·tramberk.

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.

Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû zve na

4. Silvestr pod Trúbou
v pondûlí 31. 12. 2007
Tradiãní historick˘ vlak s parní
lokomotivou pfiiveze z Ostravy
do ·tramberka cestující, ktefií nechtûjí
prosedût vstup do nového roku u televize!
Veselice na ‰tramberském námûstí
Vystoupení skupiny HEC
od cca 20.00 hod.
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PÒLNOâNÍ OH≈OSTROJ
Veselice v provozovnách
Mûstského pivovaru
V Kamenném ‰enku/Gotickém sklepû
hraje cimbálová muzika —
BroÀka a její ogafii
V Mûstském pubu vás potû‰í
harmonikáfii.
SILVESTROVSKÁ PARNÍ JÍZDA
s ma‰inou z roku 1924!
31. 12. 2007 Ostrava — ·tramberk
Ostrava – Svinov
pfiíj.
19.11
odj.
19.14
·tramberk
pfiíj.
20.05
1. 1. 2008 ·tramberk — Ostrava
·tramberk
odj.
2.30
Ostrava – Svinov
pfiíj.
3.20
odj.
3.24
Ostrava hl. n.
pfiíj.
3.35
Pfiedprodej:
Prodej jízdenek v pfiedprodeji cca 14 dní
pfiedem v âD centrech Ostrava hl. n.
a Ostrava – Svinov. Jízdenky lze také
v limitované sérii obdrÏet v infocentru
Relax v podhÛfií Beskyd (Námûstí 40,
·tramberk, tel. 556 801 935).
Zbylé jízdenky v prodeji pfiímo ve vlaku
u prÛvodãích. Cestující obdrÏí malé
silvestrovské pfiekvapení pro zahfiátí.
Cena zpáteãní jízdenky 240 Kã.
(Dûti do 6 let se pfiepravují zdarma,
ale bez nároku na místo.)
Mûsto ·tramberk vás zve na v˘stavu

PAVEL KLOS – ART AND MUSIC
aneb ·ACHOHRÁTKY
Zahájení v sobotu 5. 1. 2008
v 14.00 hodin
v Muzeu ZdeÀka Buriana.
V programu vystoupí jazzov˘ orchestr
ÏákÛ ZU· z Bílovce.
V˘stava potrvá do nedûle 3. 2. 2008.
Otvírací doba dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.

Mûsto ·tramberk zve
v‰echny pfiíznivce orchestru
Swing Bandu B. Pukovce z Pfiíbora
na tradiãní novoroãní koncert
„Tak se kdysi hrávalo“
kter˘ se koná v sobotu 12. ledna 2008.
Zaãátek koncertu je v 16.30 hod.
Pfiijìte si v‰ichni zavzpomínat na
nejstar‰í populární písniãky 30.—50. let
20. stol. ãeské lidové i swingové éry
(R. A. Dvorsk˘, K. Vlach, J. Vejvoda aj.)
Jako host vystoupí zpûvák
David Ondeãko, provází Pavel Handl.
Program sestavil a orchestr fiídí
Zdenûk Pukovec
Vstupné 50 Kã
(Chvíli poãkáme, neÏ pfiijede autobus
z Bafiin v 16.30 h)
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ·tramberk
vás srdeãnû zve na svÛj

Hasiãsk˘ bál,
kter˘ se koná v sobotu 19. ledna 2008
v Kulturním domû na námûstí
Zaãátek plesu v 19.00 hod.
Hraje MSS Band Sklenovsk˘
Bohatá tombola a obãerstvení zaji‰tûno

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

Janek Ledeck˘
Ve ãtvrtek 24. 1. 2008 v 19.00 hod.
v Kulturním domû ve ·tramberku.
Vstupné 190 Kã.
Lístky na koncert v pfiedprodeji
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
ve ·tramberku (tel. 556 801 935).
Dále v MIC Kopfiivnice, ·tramberk,
Pfiíbor a Nov˘ Jiãín.
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Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na svÛj

18. obecní bál,
kter˘ se koná v pátek 25. 1. 2008
v Kulturním domû
Zaãátek plesu je v 19.30 hodin
K tanci a poslechu hrají v sále
hudební skupina Ypsilon
a v malém sále Franti‰ek âernoch
z Vefiovic
V programu vystoupí taneãní skupina
DREAM Davida Monsporta z Kopfiivnice
a skupina z DDM v Novém Jiãínû
s latinsko-americk˘mi tanci
Vstupné 100 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském
informaãním centru od 18. 1. 2008
(úter˘—nedûle
9.00—12.00 12.30—16.00)

Technoprojekt Ostrava a. s. pofiádá POD
TRÚBOU NA HRADù ·TRAMBERKU
Snûhulákiádu (termín dle poãasí)

Nedûle 13. 1. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
SHREK T¤ETÍ
Animovaná komedie, 95 min, ãesk˘ dabing, pfiístupn˘
Shrek a jeho kamarádi zlobfiíci se opût
vracejí.
Nedûle 20. 1. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
GYMPL
Komedie, 105 min, pfiístupn˘
Komedie o studentech, uãitelích, rodiãích a grafitti od reÏiséra Tomá‰e Vorla.
V hlavních rolích Jifií Mádl, Tomá‰ Vorel
ml., Eva Holubová, Tomá‰ Matonoha, Jifií
Schmitzer a dal‰í.
Nedûle 27. 1. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
MÉ DRUHÉ JÁ
Thriller, 122 min, titulky, od 12 let nevhodn˘
Terapie terorem aneb Jodie Foster a Terrence Howard v pomstologickém thrilleru Neila Jordana. Erica Bainová (Jodie
Foster) je ‰Èastnû zamilovaná a chystá
svatbu s mlad˘m doktorem Davidem.
V tom zasáhne osud v podobû opil˘ch kriminálníkÛ a pfievrací Erice Ïivot vzhÛru
nohama.
NA ÚNOR P¤IPRAVUJEME
VÁ·E≈ A CIT, SEJMI JE V·ECHNY
SUPERBAD, HRDINOVÉ A ZBABùLCI

Vážně i nevážně
Program kina ·tramberk
na leden 2008
Nedûle 6. 1. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
CHUË LÁSKY
Komedie, titulky, 105 min, od 12 let
Idylická lekce Ïivotního pozitivismu
v hofikosladké komedii nejen o lásce.
V hlavních rolích Morgan Freeman, Selma Blair.

Potû‰te se dopisem Cyrila Hykla, kter˘
psal v roce 1938 panu Bedfiichu Barovi.
(Pfiesn˘ pfiepis — jazykovû neupraveno.)
Bezejmenná
Já netanãím moderní ty schimi,
za to o Sylvestru skládám rymy,
kulÏe mi to nûkdy jak tá stará herka
dyÈ sem pfiece Cyril ze ·tramberka.
RadosÈ mám Ïe tu tak Ïivo,
plzeÀské si popijávám pivo.
Veselím se v novém roku
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tfieba slza leÏí v oku.
V dálce vídím na‰í trúbu
nad Àu pruskou ruku hrubu,
Ale doufám, Ïe v krátkém ãase —
na horeãky brzy pfiijdem zase,
v‰ichni spolu v jedné shodû
k Pantatovi ve svobodû.
Nov˘ rok — sních pádá mûkce
Hrãek mi do ucha ‰epce,
Cyrilu zmuÏ se, zatni zuby
oÏel to Ïe nevidí‰ „Trúby“
rovnaj se a potlaã slzy v oku
v‰ak jim to vrátíme v roku.
U „Pantaty" na Horeãkách
1. 12. 1938

Nûco pro zasmání
Postar‰í manÏelka, vyvíjející enormní
snahy vypadat mlad‰í, povídá: „Drah˘,
myslí‰, Ïe bez podprsenky vypadám lépe?“
ManÏel skloní noviny a povídá: „Ano zlatíãko, vyrovnalo ti to vrásky v obliãeji.“
Rozãarování blond˘ny: „Dnes uÏ nevûfiím
niãemu. Otevfiela jsem dvefie s nápisem
muÏi a tam byl jen záchod.“
Slohová práce Ïáka Z· na téma: Moji rodiãe.
Rodiãe se dûlí na dvû ãásti: matku a otce.
Matka se je‰tû rozdûluje na Ïenu v domácnosti a v zamûstnání.
Doma se potom je‰tû skládá z manÏelky,
matky, kuchafiky, uklízeãky, pradleny, zásobovaãky, úãetní, vychovatelky… ostatní
si nepamatuji, ale máma toho umí vyjmenovat víc, jako napfi. sluÏka, otrok a jiné.
Matka se vyznaãuje tím, Ïe se zázraãnû
nachází na více místech najednou, umí
v jedné chvíli myslet na sto vûcí, pfiiãemÏ
deset vûcí dûlá souãasnû. Vidím na vlastní
oãi, jak po návratu z práce dá vafiit vodu
na sporák, zatímco zadûlá na buchty. Pfiitom jí bûÏí praãka, do které chodí vymûÀovat prádlo, mnû vym˘‰lí vûty oznamovací, tázací a rozkazovací a na‰i Olinku
zkou‰í z velké násobilky. Ve volném ãase
staãí i vyÏehlit. Îe potom pfiebalí malého
Karlíka a udûlá mu Sunar s krupicí si ani
nev‰imnu.

Dvû oãi mi na to nestaãí. KdyÏ potom zasedneme k veãefii, v‰echno je pfiipravené
na stole, já mám na teplákách za‰ité nové
díry, Olina má umyté vlasy a prádlo visí
na balkonû.
Potají si mámu prohlíÏím. Máma má
opravdu jen dvû ruce a pfiece, kdyÏ pfiijde
domÛ z práce má v jedné velkou a malou
kabelku, v druhé dvû síÈovky s nákupem
a v tfietí… ne, vÏdyÈ jsem uÏ povídal, Ïe má
jen dvû ruce, ale nese i Karlíka ve fusaku.
Otec se neskládá ani nerozdûluje.
Nachází se v zamûstnání a doma, ale doma ho najdete málokdy. Kromû snídání
a veãefiení, kdyÏ sedí u stolu, vyskytuje se
obyãejnû v kfiesle nebo na gauãi a b˘vá zakryt˘ novinami.
Zanechává po sobû vÏdy totoÏné stopy:
rozevfiené a pfievrácené noviny a cigaretov˘ popel, nûkdy i v popelníku. Na rozdíl
od mámy, i kdyÏ má taky dvû ruce, pfiichází domÛ s rukama prázdn˘ma. Jestli
umí násobilku nevím, ale psát asi neumí,
protoÏe mi je‰tû Ïákovskou kníÏku nikdy
nepodepsal. A ani není prozkoumané,
proã patfií do skupiny rodiãÛ, kdyÏ na rodiãovské sdruÏení vÛbec nechodí. Jak
um˘t auto je‰tû nezkou‰el.
Pan uãitel povídal, abychom se pfii psaní
tohoto úkolu zamysleli nad prací sv˘ch
rodiãÛ. Ve ‰kole pfiidûlují Ïáka, kter˘ fiádnû nepracuje a neuãí se, dobrému a snaÏivému Ïákovi, aby se od nûj nûco nauãil.
Tak si myslím, Ïe pfii svatbû pfiidûlují muÏe Ïenám, aby je Ïeny nûãemu dobrému
nauãily a mûly na nû dobr˘ vliv.
Mojí mámû se to zatím bohuÏel nepodafiilo.

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.
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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

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

Dražební a realitní společnost
•
•
•
•

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

Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, Budova Radnice, 9. patro
(přístup z výtahů 1, 2)
Telefon: volejte zdarma 800 19 00 20
E-mail: koprivnice@bonaelecta.cz
Web: www.bonaelecta.cz
Již nyní přijímáme nemovitosti do nabídky.
Vaše dobrá volba v oblasti nemovitostí
Profesionalita
Komplexní služby
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