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…z jednání rady
Zima letos zaãíná 22. 12. 2002 ve 2.12
hod. Teploty hluboko pod nulou nás uÏ také
potrápily a jelikoÏ byla Katefiina na blátû,
tak moÏná budou Vánoce na snûhu.
1. rada mûsta se se‰la 28. 11. 2002 a fie‰ila v hlavních zprávách jednací fiád rady
mûsta, kter˘ vzala na vûdomí s pfiipomínkami a stanovila jednací den rady zpravidla
na ãtvrtek. Byly schváleny odborné komise
rady s pfiipomínkami: komise regeneraãní;
Ïivotního prostfiedí; dopravní a rozvoje; sociální, zdravotní a bytová; ‰kolská, mládeÏe,
sportu a vyuÏití volného ãasu; kulturní a cestovního ruchu a SPOZ.
Nyní máme v ãele mûsta starostu Ing.
Jana Sochu, místostarostku Jindfii‰ku
Kundlovou a do funkce tajemnice Mûstského úfiadu ve ·tramberku byla jmenována
Eva Vefimifiovská, dlouholetá zamûstnankynû úfiadu, s úãinností od 29. 11. 2002.
V organizaãních záleÏitostech byla schválena smlouva o poskytnutí dotace z rozpoãtu Moravskoslezského kraje na financování
potfieb JSDH ·tramberk a rada zmocnila
starostu mûsta, Ing. Jana Sochu, k podpisu
této smlouvy; byly ustaveny dílãí a ústfiední
inventarizaãní komise a schváleno i sloÏení
komisí dle pfiedloÏeného seznamu s pfiipomínkami. Také byl schválen program a datum 1. fiádného zastupitelstva mûsta, a to
v pondûlí 16. 12. 2002 v 16.00 hod. v sále
Kulturního domu na Námûstí. Rada uloÏila
místostarostce Jindfii‰ce Kundlové, aby provûfiila plnûní podmínek smlouvy s firmou
CATsPER, s. r. o. Rychvald, zastoupenou panem Ing. Pavlem Pe‰atem, na budování kabelové televize na k. ú. mûsta ·tramberka.
2. rada tohoto volebního období mûla zasedání dne 10. 12. 2002. Na pofiadu byl or-

ganizaãní fiád Mûstského úfiadu ve ·tramberku a organizaãní struktura mûsta
·tramberka. V projednávání organizaãní
struktury mûsta se jiÏ promítl koneãn˘ cíl
na sníÏení poãtu pracovníkÛ mûstského
úfiadu ve v˘hledu do konce roku 2003. Byl
uloÏen úkol tajemnici Mûstského úfiadu ve
·tramberku Evû Vefimifiovské, aby zpracovala organizaãní schéma úfiadu s funkãními
místy. Dále byl schválen jednací fiád rady
mûsta s pfiílohou a pfiipomínkami a úprava
rozpoãtu mûsta do konce roku 2002 doporuãena zastupitelstvu ke schválení.
V majetkoprávních záleÏitostech rada
vzala na vûdomí v˘povûì z nájmu pozemkÛ
a doporuãila zastupitelstvu ke schválení darovací smlouvu na pozemky se Správou silnic Moravskoslezského kraje a pronájem
pozemkÛ za úãelem zfiízení zahrádky. Dále
byla doporuãena ke schválení zastupitelstvu
dohoda s Kopfiivnicí ve vûci platby za Ïáky
a pfiestavba objektu ãp. 751 a nástavba objektu 814—815 a fie‰ení finanãní spoluúãasti mûsta dle návrhu s pfiipomínkami.
V souvislosti s touto investiãní akcí bylo doporuãeno pfiijetí hypoteãního úvûru na její
realizaci a s ruãením tûmito objekty na
úvûr, dále byly doporuãeny zastupitelstvu ke
schválení mûsíãní i dal‰í odmûny zastupitelÛ, ãlenÛ rady, pfiedsedÛ komisí, pfiedsedÛ
v˘borÛ a pfiedsedovi zvlá‰tního orgánu. Byli
povûfieni ãlenové rady mûsta Jindfii‰ka
Kundlová, Ing. Pfiemysl Hajník a Ing. Pavel
Podolsk˘ k pfiijímání souhlasného prohlá‰ení snoubencÛ k uzavfiení manÏelství
a rada stanovila, Ïe v‰ichni tfii, spolu s tajemnicí Evou Vefimifiovskou, mohou uÏívat pfii
v˘znamn˘ch pfiíleÏitostech závûsn˘ odznak.
Pomalu a jistû se blíÏíme k závûru roku
2002. Ne v‰e, co jsme si dali v loÀském roku
do sv˘ch pfiedsevzetí, se nám podafiilo splnit. Ale „nic není ztraceno, dokud neztratí‰

sám sebe“ (J. Îáãek). Proto vám v‰em pfieji
moc hezké vánoãní svátky, ‰Èastnou ruku pfii
v˘bûru dárkÛ a hodnû zdraví, ‰tûstí a splnûní
snÛ, aÈ uÏ tûch Ïivotních nebo pracovních.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta se poprvé se‰lo
16. 12. 2002 a na programu byla zpráva
o ãinnosti rady mûsta, jednací fiád zastupitelstva, bylo schváleno ustavení finanãního
a kontrolního v˘boru zastupitelstva
a schválena úprava rozpoãtu mûsta do
konce roku 2002. Také byla schválena koncepce a priority Programu regenerace Mûstské památkové rezervace ·tramberk pro období 2003—2007. V organizaãních záleÏitostech byly projednány majetkoprávní
i ostatní záleÏitosti.
Vûra Michnová

Vánoce pfiede dvefimi
a za dvefimi Nov˘ rok
Není snad jedin˘ ãlovûk, kter˘ by nepocítil to zalechtání u srdce pfii vzpomínce na
Vánoce. Hluboko v du‰i a srdci máme uloÏeny vzpomínky z dûtství spojené s rÛzn˘mi
zvyky a obyãeji, dárky, vánoãním stromeãkem, cukrovím, pohádkami a pohodou.
Na‰i pfiedkové se na dobu vánoãní pfiipravovali peãlivû jiÏ nûkolik t˘dnÛ pfied ·tûdr˘m
dnem.
Byla to doba adventu s pfiísn˘mi pravidly
a vazbou na kfiesÈanství. Adventní ãas dne‰nímu modernímu ãlovûku skoro nic nefiíká,
ale pfiesto v na‰í kultufie pfietrvává fiada adventních zvykÛ, symbolÛ a svátkÛ. Mnohé
z nich se staly souãástí pfiedvánoãních pfiíprav, aniÏ bychom si uvûdomovali jejich pÛvod (barborky, Mikulá‰, vánoãní cukroví,
adventní vûnec, adventní svíce). Co se
vlastnû skr˘vá za tajemn˘m slovem advent?
Je to slovo odvozené z latinského slova adventus (pfiíchod) a pro kfiesÈany je to ãas
oãekávání dvojího pfiíchodu, jednak narození Syna BoÏího v Betlémû a zároveÀ oãekávání druhého Kristova pfiíchodu — tzv.

parusie. Advent je pro vûfiící svátkem oddaného a radostného oãekávání, pokání i tichého rozjímání.
Svátky adventního ãasu zaãínají ãtvrtou
nedûlí pfied Vánocemi a konãí odpoledne
24. prosince. S adventem jsou spojovány
i nûkteré dny, které mu pfiedcházejí. V lidové tradici je fiada obyãejÛ a zvykÛ spojena
pfiímo s adventem — svátek sv. Martina
(11. listopadu) a svátek sv. Katefiiny Alexandrijské, které sice nejsou souãástí adventu,
ale tak nûjak k té dobû patfií. NejdÛleÏitûj‰í
svátky adventu jsou svátek sv. Ondfieje
(30. 11.), svátek sv. Barbory (4. 12.), den sv.
Mikulá‰e (6. 12.), sv. Lucie (13. 12.) a ·tûdr˘
den (24. 12.).
Svátek sv. Martina (11. listopadu)
Svat˘ Martin pfiijíÏdí na bílém koni, fiíká
lidová pranostika a tento den b˘vá povaÏován za poãátek zimy. Biskup Martin z Tours
Ïil ve 4. století. V Galii zaloÏil poustevnickou komunitu a byl zvolen biskupem, proslavil se svou dobroãinností, misionáfistvím
i kázáními. Vystoupil proti rozsudkÛm
smrti za ãarodûjnictví. Svátek sv. Martina
milovaly ve stfiedovûku pfiedev‰ím dûti,
které se nemohly doãkat svatomartinsk˘ch
prÛvodÛ s pestrobarevn˘mi lucernami a svítidly. V pfiedveãer sv. Martina se setkávali
pfiátelé a rodiny u sváteãnû prostfieného
stolu s tuãnou svatomartinskou husou a peãivem. Svátek totiÏ pfiipadl na dobu hlavního tahu hus. V mnoha zemích se pálily
v pfiedveãer sv. Martina martinské ohnû,
mûly spálit zá‰È a nenávist v lidsk˘ch srdcích a oãistit je pfied nastupujícím adventem.
Svátek sv. Katefiiny (25. listopadu)
Svatá Katefiina Alexandrijská, svûtice
a muãednice. Byla patronkou univerzit, studentÛ a vûdcÛ, knihtiskafiÛ a byla jednou ze
ãtrnácti svat˘ch pomocníkÛ v nouzi. ProtoÏe byla muãena zafiízením o ãtyfiech kolech s ostr˘mi hroty, nesmûlo se v den jejího svátku pracovat s niãím, co mûlo kola
(povoz, kolovrat, trakafi). V tento den dostávala chasa mzdu, mohla se vyvázat ze
sluÏby, nebo uzavfiít novou pracovní
smlouvu. V ten den b˘valy bujaré katefiinské zábavy, ale tím konãila doba veselení
„Svatá Katefiina zavûsila housle do komína.“
Svátek sv. Ondfieje (30. listopadu)
Lidová tradice pfiipisovala odpradávna
noci sv. Ondfieje ãarovnou moc. Byla pova-
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Ïována za jednu z nejmocnûj‰ích nocí roku.
O svûtci se vyprávûlo, Ïe byl mocn˘ pomocník pfii zafiíkávání zl˘ch duchÛ. Byl patronem nevûst a o jeho svátku svobodné dûvy
„ãarovaly o Ïenicha.“ Tfiásly stromem, nejãastûji bezem, klepaly na kurník a kdyÏ se
ozval kohout, do roka se vdaly, kdyÏ slepice,
musely si poãkat. O pÛlnoci se dívaly do zrcadla, do vody v díÏi nebo do studny, aby zahlédly tváfi svého vyvoleného.
Svátek sv. Barbory (4. prosince)
Svatá Barbora patfií k nejoblíbenûj‰ím
svûticím. Je povaÏována za patronku vûÏí,
horníkÛ, sedlákÛ, architektÛ, stavebních
dûlníkÛ, pokr˘vaãÛ, zedníkÛ, slévaãÛ zvonÛ, hrobníkÛ, kováfiÛ, kameníkÛ, tesafiÛ,
zvoníkÛ, klobouãníkÛ, kuchafiÛ, fiezníkÛ,
dívek, zajatcÛ, dûlostfielcÛ, pevností, hasiãÛ
a umírajících, ochránkyní proti ohni, boufice,
horeãce a moru.
Den zasvûcen˘ památce svaté Barbory byl
spojen s fiadou lidov˘ch zvykÛ. Nejznámûj‰í
se stalo fiezání tzv. Barborãin˘ch vûtviãek.
V ten den zapalují horníci v dole svûtlo. Barborky, pfiedvánoãní bytosti, se kdysi objevovaly i v ãesk˘ch zemích, naveãer 3. prosince. Chodívaly v bíl˘ch ‰atech a rozdávaly
dûtem dárky.
Svátek sv. Mikulá‰e (6. prosince)
Je to svátek, kter˘m zaãíná pro vût‰inu
EvropanÛ vánoãní období. Svat˘mi bylo
prohlá‰eno nûkolik Mikulá‰Û, ale prvenství
mezi nimi má Mikulá‰ z Myry (nûkdy se
uvádí z Bari), kter˘ podle lidové víry sestupuje 5. prosince z nebe na zem, nav‰tûvuje
lidská obydlí a rozdûluje dárky. Za svého Ïivota byl Mikulá‰ milován pro své dobré
srdce a moudrost. Nejoblíbenûj‰í mikulá‰ská legenda vypráví o tom, jak biskup Mikulá‰ obdaroval tfii chudé dívky a zachránil je
od práce v nevûstinci, z ãehoÏ vznikla tradice dávání dárkÛ o svátku svûtce. Na
cestách Mikulá‰e doprovázejí andûlé a ãerti
Svátek sv. Lucie (13. prosince)
Lucie zahynula 13. prosince r. 304 a od té
doby si kfiesÈané pfiipomínají její památku.
Kdysi na svátek sv. Lucie chodil prÛvod masek, kde v ãele byla dívka pfievleãená za sv.
Lucii a doprovázeli ji druÏiãky, knûz, poustevník, kominík, fiezník, dráteník, krajánek
a cikánská rodina. B˘val to Ïensk˘ svátek.
Nesmûlo se pfiíst a kde naãapaly pfievleãené
„lucky“ neposlu‰nou pfiadlenu, potrestaly ji.
S tímto svátkem byly spojeny i mnohé ãáry

a kouzla, protoÏe lidé vûfiili, Ïe v tento den
se scházejí ãarodûjnice, aby ‰kodily dobr˘m
lidem. Nejnav‰tûvovanûj‰ím místem ãarodûjnick˘ch setkání o svátku sv. Lucie pr˘
b˘val vrch Radho‰È.
Lucie znamená „plná svûtla.“ Stará pranostika praví: „Svatá Lucie noci upije, ale
dne nepfiidá.“
·tûdr˘ den (24. prosince)
·tûdr˘ den je posledním dnem adventu.
Nûktefií vûfiící v souladu se star˘mi kfiesÈansk˘mi tradicemi dodrÏovali pfiísn˘ pÛst.
Byla to obûÈ Bohu a zároveÀ podûkování za
nejcennûj‰í dar, kter˘ dal lidstvu v podobû
svého syna. Proto se 24. prosinci fiíkalo
·tûdr˘ den. V tento den museli b˘t bohatí
k chud˘m ‰tûdfií, ÏebrákÛm se rozdávala almuÏna, ãeleì a dûti dostávali dárky, koledníci si odná‰eli v˘sluÏku. Tento den patfiil
zároveÀ mezi nejdÛleÏitûj‰í v lidové magii,
soustfiedil v sobû mnoho star˘ch pfiedkfiesÈansk˘ch zvykÛ a obyãejÛ. Brzy ráno se celá
rodina musela jít om˘t ke studni nebo potoku, aby si udrÏela zdraví a sílu, peklo se
obfiadní peãivo ve tvaru domácích zvífiat,
pfiipravovaly se vánoãní svíce, ale skuteãné
ãarování zaãínalo aÏ o ·tûdrém veãeru.
·tûdr˘ den uÏ je na dohled, práce a starostí máme v‰ichni dost a dost. Pfieji vám
v‰em, aby ten pfiedvánoãní ãas nebyl vypl˘tván jen a jen na uklízení, praní a peãení.
ProÏijte si ho v pohodû, bez stresu a starostí, zavzpomínejte a potû‰te osamûlé
a opu‰tûné. Tak tedy ‰Èastné a veselé! A novorozeÀátku 2003, co stojí za dvefimi, pfieji
bohat˘ a pln˘ Ïivot se spoustou radosti,
dobrého zdraví a pln˘m koãárkem ‰tûstí.
Vûra Michnová

(podklady z knihy Malá encyklopedie
Vánoc od. V. Vavfiinové)

Informace
Firma RETHMANN – JE¤ALA Studénka
oznamuje obãanÛm ·tramberka zmûnu ve
svozu popelnic v mûsíci prosinci 2002, a to:
místo stfiedy 1. 1. 2003 se budou vyváÏet popelnice v úter˘ 31. 12. 2002.
Pro rok 2003 zÛstávají termíny svozu nezmûnûny, tj. lich˘ t˘den— stfieda.
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Josef Va‰ek, vedoucí SM

Telefonní spojení
na Mûstskou policii
·tramberk
Jak jsme slíbili na schÛzích s obãany
v jednotliv˘ch ãtvrtích mûsta, zvefiejÀujeme
telefonní ãísla stráÏníkÛ MP ·tramberk.
MÛÏete je vyuÏívat nejen o vánoãních svátcích, na Nov˘ rok, ale i cel˘ nov˘ rok.
SluÏebna MP, Zauliãí 265 tel. i záznamník 556 812 252
Náãelník MP p. Vavru‰ 732 429 228
StráÏník MP p. Pra‰ivka 606 909 624

Sdûlení
Oznamujeme obãanÛm mûsta, Ïe Mûstsk˘ úfiad ve ·tramberku bude pro vefiejnost
zpfiístupnûn v závûru tohoto roku takto:
poslední úfiední den v leto‰ním roce je
stfieda 18. 12. 2002, první úfiední den
v roce 2003 je pondûlí 6. 1. V termínu
21. 12. 2002—6. 1. 2003 je uzavfien rovnûÏ Kulturní dÛm a Muzeum Zd. Buriana.
Eva Vefimifiovská, tajemník MÚ

Informace
Aktivní obãané mûsta mají moÏnost zapojit se do práce odborn˘ch komisí Rady
a v˘borÛ Zastupitelstva mûsta ·tramberka,
které se v tûchto dnech ustavují. Máte-li zájem v nûkterém z v˘‰e uveden˘ch orgánÛ
po dobu následujících 4 let pracovat, informujte se a pfiihlaste se na sekretariátu starosty mûsta.
Seznam v‰ech v˘borÛ a komisí:
V˘bory zastupitelstva: Finanãní,
Kontrolní
Komise rady: Rozvoje a dopravy
Bytová, sociální a zdravotní
Îivotního prostfiedí
Kultury a cestovního ruchu
·kolská, mládeÏe, sportu
a vyuÏití volného ãasu
Sbor pro obãanské záleÏitosti
Regeneraãní

Zvlá‰tní orgán: Komise pro projednávání
pfiestupkÛ
Zapojením do vám blízké oblasti mÛÏete
napomoci detailnû se seznámit s danou problematikou a sv˘mi doporuãeními ovlivÀovat rozhodování nejvy‰‰ích orgánÛ mûsta.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

VáÏen˘ pane starosto
Dovoluji si obrátit se na vás s prosbou
o pomoc. Jak je vám jistû známo, mûsto
Kopfiivnice se stává od 1. 1. 2003 obcí s roz‰ífienou pÛsobností, pfiiãemÏ do jejího
správního obvodu byla zafiazena i va‰e obec.
Mûstsk˘ úfiad v Kopfiivnici bude muset v dÛsledku nedostaãující kapacity souãasného
úfiadu nejménû po dobu jednoho roku sídlit
ve tfiech budovách. Toto neÏádoucí uspodáfiání by mohlo ãinit potíÏe obãanÛm va‰í
obce, ktefií si pfiijedou do Kopfiivnice vyfiizovat své záleÏitosti. K usnadnûní orientace
vám níÏe sdûluji dislokaci jednotliv˘ch odborÛ s Ïádostí, abyste tuto informaci vyvûsil
na úfiední desce, popfiípadû uvefiejnil v místním periodiku, dal vyhlásit místním rozhlasem nebo zvefiejnil jin˘m, v místû obykl˘m
zpÛsobem. V pfiíloze rovnûÏ zasílám ãást
orientaãní mapy mûsta Kopfiivnice s vyznaãením budov, ve kter˘ch se nachází Mûstsk˘
úfiad.
V budovû Mûstského úfiadu na ulici Záhumenní ã. p. 1152 budou od 1. 1. 2003
umístûny odbory:
• kanceláfi tajemníka
• odbor správní (napfi. obãanské prÛkazy,
cestovní doklady, matrika, evidence
obyvatel)
• odbor právní (vãetnû komise pro projednavání pfiestupkÛ)
• odbor sociálních vûcí a zdravotnictví
• informaãní datové centrum
V budovû Mûstského úfiadu na ulici ·tefánikova ã. p. 58 (zde je rovnûÏ sídlo spoleãnosti Slumeko s. r. o.) budou od 1. 1. 2003
umístûny odbory:
• stavební úfiad
• odbor dopravy a silniãního hospodáfiství (napfi. fiidiãské a technické prÛkazy)
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• odbor majetkové správy a rozvoje
• odbor rozvoje mûsta
• odbor bytového hospodáfiství
Ve II. poschodí správní budovy TATRA,
a. s. na ulici ·tefánikova ã. p. 1163 budou od
1. 1. 2003 umístûny odbory:

Na‰e radovánky
Podzim pfiinesl na‰í Matefiské ‰kole na
Bafiinách nové radosti. Uspofiádali jsme
„Drakiádu,“ na které se pobavily nejen dûti,
ale i rodiãe, draci létali, ani pár kapek de‰tû
nám nemohlo zábavu pokazit.

• obecní Ïivnostensk˘ úfiad
• odbor Ïivotního prostfiedí, vodního
a lesního hospodáfiství a zemûdûlství
• odbor finanãní
• odbor ‰kolství, kultury a sportu
• útvar interního auditu

Jedno odpoledne jsme se vûnovali „Kouzlení z listí.“ Rodiãe s dûtmi vyuÏili pfiírodního materiálu a hotové v˘robky byly kouzelné.
SoutûÏ „Podzimníãci,“ kterou jsme vyhlásili pro dûti a rodiãe, zase ukázala dovednost a ‰ikovnost v‰ech. Tentokrát jsme vyrábûli doma, hotové v˘robky nosili do
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‰kolky a spoleãnû jsme si je vyhodnotili.
Zvítûzili v‰ichni a medaile zavr‰ily na‰i
snahu.
V prosinci to bylo zase spoleãné odpoledne s v˘robou vánoãních ozdob, peãení
a dáreãky od Mikulá‰e. Nemohl chybût ani
„Vánoãní den“ u stromeãku, nadílka a slavnostní obûd.
Nyní se jiÏ mÛÏeme tû‰it na vánoãní
prázdniny a zimní radovánky. Hlavnû, aby
napadl sníh a my jsme si mohli uÏít spoustu
legrace.
¤editelka matefiské ‰koly dûkuje v‰em
pedagogick˘m a správním zamûstnacÛm za
celoroãní práci pfii v˘chovû na‰í nejmlad‰í
generace, závodu Kotouã ·tramberk, spol.
s.r.o. za vstfiícnou spolupráci a pomoc, kterou vûnují na‰í ‰kole.
Do nového roku 2003 jim v‰em pfieje
hodnû osobní pohody, zdraví a spokojenosti.
Stanislava Juráková, M· ·tramberk Bafiiny

Centrum
pro evropská studia
V·B – Technická univerzita Ostrava
Centrum pro evropská studia (720)
17. listopadu 15
708 33 Ostrava – Poruba
Tel: 597 326 469,
Fax: 597 326 427
E-mail: ces@vsb.cz,
http://www.vsb.cz/ces
IâO: 61989100

Informace
S blíÏícím se vstupem âeské republiky do
Evropské unie bychom vás rádi informovali
o nové aktivitû na‰í vysoké ‰koly, kterou
mÛÏe vyuÏít za v˘hodn˘ch podmínek kaÏd˘
z Vás, kdo má zájem dozvûdût se nûco více
o EU ve vztahu k âR.
Vysoká ‰kola báÀská – Technická univerzita Ostrava zaloÏila v loÀském roce nov˘
vysoko‰kolsk˘ ústav s názvem Centrum pro
evropská studia (CES), jehoÏ hlavním úkolem je, v souladu s koncepcí vlády âR, systematicky seznamovat vefiejnost s problematikou Evropské unie.
Centrum pro evropská studia uspofiádalo

v leto‰ním roce 23 krátkodob˘ch kurzÛ
(jednodenní), které se t˘kají tématiky spojené s Evropskou unií. Kurzy jsou urãeny
podnikÛm, organizacím, ‰kolám, úfiadÛm
a dal‰ím zájemcÛm. Témata kurzÛ vã. anotace, pfiihlá‰ky a dal‰ích informací naleznete na na‰í webové stránce www.vsb.cz/ces
(nabídka, pfiehled nabídky, krátkodobé
kurzy). Nabízíme kurzy v‰eobecné a specializované.
KaÏd˘ úãastník kurzu obdrÏí v rámci celoÏivotního vzdûlávání osvûdãení vydané dle
zákona o vysok˘ch ‰kolách.
Kurzy se konají na V·B – TU Ostrava
v Porubû vût‰inou ve ãtvrtek. Kromû toho
pofiádáme také kurzy pro uzavfienou skupinu, pfiiãemÏ je moÏno domluvit se na
místû konání, termínu, poãtu hodin a tématech (i jin˘ch, neÏ uveden˘ch).
Nabídku kurzÛ v pfií‰tím roce roz‰ífiíme
o aktuální témata, která naleznete na
www.vsb.cz/ces.
BliÏ‰í informace podáme telefonicky —
597 326 469.
Vûfiíme, Ïe si z na‰í nabídky vyberete.
Vyfiizuje: Ing. Jitka Roubíãková, Ludmila
Kubzová
Tel.: 597 326 469,
E-mail: ces@vsb.cz

Kurzy v roce 2002
V‰eobecné kurzy:
— Evropská unie — základní informace
— Evropská unie od A do Z
— DÛsledky vstupu âeské republiky do
Evropské unie
Kurzy specializované:
— Pfiíprava âR ke vstupu na jednotn˘
vnitfiní trh Evropské unie — nedílná
souãást pfiípravy vstupu do EU
— EU — hospodáfiská a mûnová unie,
zavedení euro
— Teritoriální marketing jako koncept
lokálního a regionálního rozvoje
— Marketingové prostfiedí EU
— Finanãní fiízení podnikÛ a finanãních
institucí v EU
— Strukturální fondy EU a politika ekonomické a sociální soudrÏnosti EU
v âeské republice, pfiedvstupní pomoc
âR
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— Regionální politika kraje
— Systémy vefiejné správy ve vybran˘ch
zemích EU — vztahy státní správy
a samosprávy (kompetence, financování, územní organizace)
— Normotvorba obcí

— Harmonizace zákoníku práce s právem ES
Vyfiizuje: Ing. Jitka Roubíãková, Ludmila
Kubzová
Tel.: 597 326 469, E-mail: ces@vsb.cz

Kalendárium jednodenních kurzÛ v roce 2003 — 2. návrh
pofiádá V·B – TU Ostrava, CES
datum název
Evropská unie — základní informace
Harmonizace zákoníku práce s právem ES
Strukturální fondy EU a politika ekonomické a sociální soudrÏnosti EU
v âeské republice, pfiedvstupní pomoc âR
Systémy vefiejné správy ve vybran˘ch zemích EU — vztahy státní správy
a samosprávy
DÛsledky vstupu âeské republiky do Evropské unie
Strategické plánování jako koncept lokálního rozvoje
Marketingové prostfiedí Evropské unie
Pfiíprava âR ke vstupu na jednotn˘ vnitfiní trh Evropské unie — moÏnosti
ãesk˘ch firem na JVT EU
Teritoriální marketing jako koncept lokálního a regionálního rozvoje
Finanãní fiízení podnikÛ v EU
Evropská unie od A do Z
Právní pfiedpisy obcí
Pfiíprava regionu Moravskoslezsko na vstup do EU, moÏnosti ãerpání finanãních
prostfiedkÛ
Environmentální management
Profesní etiketa — Dobr˘mi zpÛsoby k úspûchu
Politika rozvoje venkovsk˘ch oblastí a spoleãná zemûdûlská politika EU
Pfieshraniãní spolupráce v rámci EU a asociovan˘ch zemí
Nadnárodní úãetní standardy — IAS, US, GAAP
Harmonizace úãetnictví v rámci EU se zamûfiením na Mezinárodní úãetní
standardy a porovnání se stávající ãeskou úãetní legislativou
Vzdûlávací programy EU a jejich vyuÏití ve ‰kolách
Financování zdravotnictví v zemích EU a âR
V prÛbûhu roku roz‰ifiujeme na‰i nabídku
o kurzy s aktuální tématikou, o které projeví vefiejnost zájem.
V pfiípadû zájmu o cel˘ kurz vyjdeme
vstfiíc va‰im speciálním poÏadavkÛm. Místo,

termín, ãasov˘ rozvrh i zamûfiení na urãitou tématiku zrealizujeme podle potfieby
uchazeãÛ.
Kontaktní osoba: Ing. Jitka Roubíãková,
Ludmila Kubzová
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Program kina ·tramberk

Jubilanti

na leden 2003

v mûsíci lednu 2003

Nedûle 5. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

MINORITY REPORT
Sci-fi thriller, 145’, titulky, od 12 let
KaÏd˘ utíká, kaÏd˘ bude dopaden. Nejnovûj‰í film TOMA CRUISE. Dále hrají Colin
Farrell, Samanta Morton a dal‰í.
Nedûle 12. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

HOLKY TO CHTùJ TAKY
Komedie, 90’, titulky, od 12 let
Tfii podnikavé dívky si kladou otázku: ZaÏila
jsem koneãnû ten prav˘ sex? Hlavní hrdinky
se rozhodnou teoretickou, osmnáctiletou
pfiípravu testovat v praxi. OdváÏná, ale nepohor‰ující komedie pfiipomíná s nadhledem a sviÏností originální Ïensk˘ úhel pohledu na vûc.

70 let Jan ·karka, DráÏné 878
75 let Jifiina VáÀová, Zauliãí 252
Jarmila Novobilská, Pod Palárnou 810
80 let Gabriela Geberová, Bafiiny 779
81 let Zdenka Mandová, Zauliãí 323
82 let Jan Stanislav, K oãnímu 669
83 let Emilie Geryková, Libotín 494
Anna Matalíková, Bafiiny 717
88 let Marie Sochová, Závi‰ická 464
89 let Marie Ja‰ková, PlaÀava 324
Marie BartoÀová, Kozina 560
90 let Milada Hermanová, Bafiiny 750
94 let BlaÏena Nûmcová, NádraÏní 72

VáÏení obãané

Nedûle 19. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

XXX
Akãní, 124’, titulky, od 12 let
Extrémní, explozivní, excelentní. VIN DIESEL je tajn˘ agent XXX. Tetování, vyholená
hlava a chodící reklama Xander Cage si vydûlává internetov˘m prodejem sv˘ch kaskadérsk˘ch kouskÛ.
V hl. rolích hrají: VIN DIESEL, ASIA
AGRENTO.

Dovolujeme si vám oznámit, Ïe od 3. do
8. ledna 2003 probûhne ve va‰í obci finanãní
Tfiíkrálová sbírka. V tûchto dnech vás osloví
tfii králi ve va‰ich domovech. Získané prostfiedky budou vyuÏity Charitou Kopfiivnice,
pÛsobící v Novojiãínském regionu, k poskytování o‰etfiovatelské a peãovatelské sluÏby
a na jiné humanitární akce.
Pfiedem dûkujeme za va‰i pomoc a dary
pracovníci Charity Kopfiivnice

Nedûle 26. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 39 Kã

DRUHÁ MÍZA
Komedie, 112’, titulky, od 12 let
Tfii dámy uÏ nebaví chovat se slu‰nû. Vítejte
v hfií‰ném svûtû vtipn˘ch, duchapln˘ch,
krásn˘ch ale osamûl˘ch Ïen. V hlavních rolích: ANDIE Mc DOWELL, IMELDA STAUNTON a ANNA CHANCELLOR.

NA ÚNOR 2003 P¤IPRAVUJEME
ZNAMENÍ
DOST
WATERLOO PO âESKU
MY·ÁK STUART LITTLE 2

Pozvánky
Dne 19. 12. 2002 se koná
v Z· ·tramberk od 10 do 13 hodin

Den otevfien˘ch dvefií
V 15 hodin se pak ve ‰kole uskuteãní
krátk˘ kulturní program
Vánoce ve ‰kole
Dûkujeme v‰em, ktefií s námi
v roce 2002 spolupracovali
a pfiejeme mnoho zdraví a úspûchÛ
po cel˘ rok 2003.
Z· ·tramberk
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Dne 26. 12. 2002
se v prostorách námûstí ve ·tramberku
uskuteãní pásmo podle evangelia
sv. Luká‰e

ÎIV¯ BETLÉM
Vystoupí ãlenové divadelních souborÛ
Pod vûÏí a Kotouã,
hudební skupina Augustina Hykla
a ÏesÈov˘ kvintet.
Zaãátek v 15 hodin.

·trambersk˘ chrámov˘ sbor a schola
vás srdeãnû zve na

Vánoãní koncert
Kostel sv. Katefiiny
nedûle 5. ledna 2003, 15.00 hod.
Program: Vánoãní m‰e, písnû a koledy
Vstupné dobrovolné

Farní sbor
âeskobratrské církve evangelické
ve ·tramberku
vás zve na koncert váÏné hudby v podání

La‰ského ÏesÈového kvintetu
Dne 12. ledna 2003 v 16.00 hod.
ve Sborovém domû: Zauliãí 473
Vstupné dobrovolné

Z· ·tramberk
ve spolupráci s matefisk˘mi ‰kolami,
ZU· Zd. Buriana a Domem dûtí
si vás dovolují pozvat
na v˘stavu

v˘tvarn˘ch dûtsk˘ch prací,
která bude v Muzeu Zd. Buriana
zahájena ve stfiedu 15. ledna. 2003
v 16.00 hodin slavnostní vernisáÏí.

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ·tramberk
vás srdeãnû zve na

Hasiãsk˘ ples,
kter˘ se koná dne 18. ledna. 2003
v Kulturním domû na Námûstí.
Zaãátek v 19.00 hodin.
K tanci a poslechu hrají
„Promûny Honzy Hanibala“

VáÏení spoluobãané
Rok se se‰el s rokem a my si vás
dovolujeme co nejsrdeãnûji
pozvat na tradiãní

Holubáfisk˘ ples,
kter˘ se uskuteãní 25. 1. 2003.
Zaãátek plesu bude v 19.00 hod.
v Kulturním domû na Námûstí
ve ·tramberku.
Bohatá tombola, první cena sele,
peãení holubi a bohaté obãerstvení
je zaji‰tûno na tradiãní úrovni.
zvou ·tramber‰tí holubáfii

Pár úsmûvÛ od starosty
1. Ptá se táta, hlava rodiny, pfied zahájením vánoãních svátkÛ: „Tak co, pustíme si
televizi, rádio, video, magiã anebo se pohádáme z vlastních zdrojÛ?“
2. Po ·tûdrém dni u piva: „Co jste dostali
pod stromeãek?“ „Roba voÀavku, já pyÏamo
a synek 6 rokÛ natvrdo!“
3. Já jsem na ·tûdr˘ den vÏdycky tak namûkko, povzdychne si u rozsvíceného stromeãku pan Vobejda. „Já vím,“ dodává manÏelka, „zato na Silvestra jsi vÏdycky úplnû
tvrd˘.“
4. Právû poslední den v roce vbûhne do
hospody fiezník Krkoviãka a volá: „Platím
rundu pro v‰echny, narodil se mi syn.“
„A kolik váÏí?“ zajímá se vrchní. „Tfii kila
dvacet s kostí.“
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5. CoÏe?! Tu moji starou megeru srazilo
auto? V tom pfiípadû opût zaãínám vûfiit na
splnûná vánoãní pfiání!
6. StûÏuje si hofice jedna kapfií kost o Vánocích: „To je pech! Sotva jsem se nûkde
upíchla, uÏ mne vyhodili!“
7. U NovákÛ mohutnû oslavili Silvestra.
KdyÏ pán domu vyprovázel posledního
hosta, upad na schodech. Odebral se do
koupelny, o‰etfiil si zranûní a zalehl. Ráno
sly‰í rozãílen˘ hlas své manÏelky: „Kter˘
idiot nám polepil zrcadlo leukoplastí?“
A je‰tû nûco pro mladé vûkem ãi duchem
a SMSkáfie:
1. Kdyz prijde v noci za Tebou STARY
chlap s bilou bradou, v cervenem kabate
a bude Te strkat do pytle, tak se neboj. Psal
jsem JEZISKOVI, ze Te chci pod stromecek.
2. Rad sleduji Tve ladne krivky, obdivuji,
jak pfii pohybu vlnis boky. Kdyz me spatris,
pootevres usta a onemis uzasem. Ja Te

uchopim a …je s Tebou konec VANOCNI
KAPRE!!
e Do nového roku pfieji v‰em obãanÛm
·tramberka 12 mûsícÛ bez nemocí, 53
t˘dnÛ pohody, 365 dnÛ ‰tûstí, 8 760 hodin
bez hádek, 525 600 minut pevn˘ch nervÛ
a 31 536 000 vtefiin lásky!
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Upozornûní redakce
V pfií‰tím roce vyjdou ·tramberské novinky poprvé 1. února

Inzerce
Vázanou kníÏku „Od pûstování lnu aÏ
k v˘robû plátna“ zpestfienou dobov˘mi obrázky a písniãkami, koupíte za 20 korun
u L. Bartonû na Kozinû.

Zveme vás do prodejny potravin na Bafiinách
(B˘valá cukrárna)
Prodejní doba:

pondûlí:
úter˘
stfieda
ãtvrtek
pátek
sobota
nedûle

7—17
7—17
7—17
7—17
7—17
7—11
7—11

Veãerka
18—21
18—21
18—21
18—21
18—21
18—21
18—21

Nabízíme: Smí‰ené zboÏí, pekafiské v˘robky, drogistické zboÏí
Sudové víno z Velk˘ch Pavlovic: ãervené — 1 l — 31 Kã
bílé
— 1 l — 29 Kã
Bereme závazné objednávky na prodej vánoãních kaprÛ cena: 70—73 Kã za 1 kg
Zabití, vykuchání kapra zdarma
Pfii prodeji vánoãních kaprÛ se bude podávat vafionka.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu
manÏelé ·varcovi

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Náměstí č. p. 11, 742 66 Štramberk, tel. 556 812 085, e–mail:
truba@stramberk.cz. Vychází měsíčně v nákladu 1500 ks, číslo 13/2002. Uzávěrka 20. každého měsíce.
Pro Štramberáky zdarma, jinak 1 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
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