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…z jednání rady
Zima uÏ nás stra‰í, máme první sníh a opozdilec Martin si pfiijel na strakatém koni. V nedûli 16. listopadu zaãala tradiãní v˘stava betlémÛ ·tramberské Vánoce, a tak nás ãas pomalu a jistû posouvá k pfiedvánoãnímu shonu, ale
s vidinou klidn˘ch a pokojn˘ch svátkÛ dobré
vÛle, tedy k VánocÛm.
Rada mûsta na své 37. schÛzi projednávala
v hlavních bodech zprávy z oblasti kultury
a cestovního ruchu. Zprávu o ãinnosti komise
kulturní zpracovala a pfiedloÏila pfiedsedkynû
komise Mgr. Jana Milichová, zprávu o ãinnosti komise letopisecké její pfiedseda Ale‰ Durãák a zprávu o ãinnosti komise cestovního ruchu pak metodiãka komise Anna Ra‰ková za
nepfiítomnou pfiedsedkyni Mgr. Janu Povalovou. Hodnocení turistické sezony, informace
o propagaci mûsta a pfiípravû veletrhÛ cestovního ruchu, o webov˘ch stránkách mûsta,
o ãinnostech kulturního domu, mûstského informaãního centra, Muzea ZdeÀka Buriana,
mûstské knihovny a pfiehled kulturních akcí
na rok 2009 zpracovala a pfiedloÏila vedoucí
oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu
Anna Ra‰ková. Pfiehled akcí byl zpracován
z návrhÛ vedoucí oddûlení KSCR, na‰ich spolkÛ a sdruÏení a podnikatelsk˘ch subjektÛ pÛsobících na území mûsta. Rada vzala na vûdomí v‰echny pfiedloÏené zprávy a informace.
Pfii projednávání tûchto zpráv byly uloÏeny
úkoly komisi letopisecké pfiedloÏit radû mûsta
databázi v˘znamn˘ch rodákÛ a osobností, komisím kulturní, cestovního ruchu a letopisecké projednat zpÛsob dal‰ího provozování areálu hradu ·tramberka a vedoucí oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu Annû Ra‰kové
vypracovat podmínky pronájmu areálu hradu.
Rada schválila na vlastní Ïádost generálního
fieditele Technoprojektu, a. s. Ostrava ing.
Martina Zu‰tíka ukonãení nájmu areálu hradu
·tramberka ke dni 28. 2. 2009.

V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech rada vzala na vûdomí informaci o ukonãení nájmu pozemku v DráÏném na vlastní Ïádost nájemce. Zru‰ila usnesení z 21. 10. 2008
ve vûci schválené smlouvy na dodávku plastov˘ch oken a dvefií a schválila novou smlouvu
na tyto práce s ohledem na zmûnu ceny dodávky a souvisejících prací v domû ãp. 750
DPS na Bafiinách s pfiipomínkami. Byl schválen dodatek smlouvy o nájmu a provozování
tepelného zdroje s firmou DOTEP-CT s. r. o.
Nov˘ Jiãín. Byl uloÏen úkol referentce bytového hospodáfiství Karle Procházkové vyhodnotit pronájem kotelen v bytov˘ch domech ãp.
750 a 751 a vedoucímu oddûlení technické
správy Josefu Va‰kovi provûfiit dodrÏování
pfiedpisÛ obsluhou plynov˘ch kotelen.
Rada schválila vítûze poptávkového fiízení na
vánoãní v˘zdobu, a to ateliér Maur z Plznû
a zároveÀ schválila kupní smlouvu na pofiízení
této svûtelné vánoãní v˘zdoby. Starostka mûsta
Vûra Michnová byla povûfiena podpisy v˘‰e
jmenovan˘ch smluv a dodatkÛ. Byl schválen
termín, program a místo konání 17. zastupitelstva mûsta, a to v pondûlí 15. 12. 2008
v 16.00 hod. v sále Kulturního domu na Námûstí se zaãátkem v 16.00 hod. V‰ichni obãané
jsou srdeãnû zváni na jednání zastupitelstva.
Rada vyslovila souhlas se znûním Smlouvy
o spolupráci obcí k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti území okresu na rok 2009 s mûstem Nov˘ Jiãín a doporuãila zastupitelstvu mûsta ke
schválení dohodu o úhradû neinvestiãních v˘dajÛ pro obec Îenklavu v roce 2009, za Ïáky
nav‰tûvující na‰i základní ‰kolu, v souladu se
‰kolsk˘m zákonem.
Pomalu a jistû se blíÏí Vánoce a konec roku.
Opût budeme bilancovat, ohlíÏet se za uplynul˘m rokem, budeme hledat pouãení v chybách
ãi dobr˘ch aktivitách a následné v˘chodisko ãi
odrazov˘ mÛstek pro dal‰í období. VÛbec neÏijeme v bezstarostné a jednoduché dobû. „Nebe
dalo ãlovûku jako protiváhu proti svízelím Ïivota tfii vûci: nadûji, spánek a smích“ (Imma-

nuel Kant). Tak se dobfie vyspûme, neztrácejme nadûji a smûjme se z pln˘ch plic.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta se se‰lo uÏ po patnácté za toto volební období. Na pofiadu byl prodej bytov˘ch domÛ a smlouvy o pfievodu vlastnictví. Zastupitelstvo schválilo prodeje bytov˘ch domÛ vãetnû podílu pfiíslu‰n˘ch pozemkÛ na Bafiinách ãp. 723—728 a ãp. 444 na Kozinû jednotliv˘m zájemcÛm a smlouvy o pfievodu vlastnictví. Bytové domy ãp. 779—784
pak byly schváleny k prodeji SdruÏení nájemníkÛ Bafiiny opût vãetnû podílu pozemku a byla schválena kupní smlouva na tyto bytové domy. Starostka mûsta Vûra Michnová byla povûfiena podpisy tûchto smluv.
Zastupitelstvo zru‰ilo usnesení z 25. zasedání zastupitelstva ze dne 16. 10. 2006, a to
smlouvu o spolupráci pfii realizaci projektu
Revitalizace vybran˘ch ekosystémÛ ·tramberského krasu a schválila novou smlouvu o spolupráci s obãansk˘m sdruÏením Hájenka
z Kopfiivnice a smlouvu o poskytnutí finanãní
spoluúãasti na realizaci projektu Revitalizace
vybran˘ch ekosystémÛ ·tramberského krasu
ve v˘‰i 1% oprávnûn˘ch nákladÛ projektu. Byl
schválen prodej pozemkÛ v lokalitû Pískovna,
které vznikly na základû geometrického plánu
s nov˘mi parcelními ãísly a v˘mûrou. Bylo
schváleno konání 16. zasedání zastupitelstva,
a to 27. 11. 2008 v 16.00 hod. v Kulturním domû na Námûstí v zasedací místnosti v 16.00
hod. Byli jmenováni ãlenové ‰kolské rady z fiad
zastupitelÛ prof. ing. Jifií TÛma, Csc., ing. Oldfiich ·krabal a pan Michal Dostál. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí dva zápisy z jednání revizní komise sdruÏení Povodí Sedlnice.
Vûra Michnová

Prvním úfiedním dnem v roce 2009 je pondûlí 5. 1. 2009
Mgr. Pavla Jurková, tajemník MûÚ

Upozornûní redakce
·trambersk˘ch novinek
Uzávûrka posledního ãísla 12/2008 je tentokrát uÏ 12. 12. 2008.
Novinky vyjdou ke dni 20. 12. 2008
1. ãíslo ·trambersk˘ch novinek v roce
2009 má uzávûrku 20. 1. 2009 a vyjde
k 1. 2. 2009.
Anna Ra‰ková

Oznámení
Skládka ASOMPO, a. s. Îivotice u Nového Jiãína oznamuje, Ïe bude v období vánoãních
a novoroãních svátkÛ r. 2008—2009 provozována následovnû:
23. 12.
— 7.00—14.30 hod.
24. 12.
— zavfieno
25.—26. 12. — 7.00—12.00 hod.
27.—28. 12. — zavfieno
29.—30. 12. — 7.00—14.30 hod.
31. 12.
— 7.00—12.00 hod.
1. 1. 2009
— zavfieno
2. 1. 2009
— 7.00—14.30 hod.
3.—4. 1. 2009 — zavfieno

Sázení stromÛ na Libotínû
Dne 8. 11. 2008 se uskuteãnila akce Zasaì si
svÛj strom, pofiádaná pfii pfiíleÏitosti 90. v˘roãí vzniku âeskoslovenska mûstem ·tramberkem ve spolupráci s místním sdruÏením ODS
na koupali‰ti v Libotínû. Poãasí vy‰lo na jedniãku, a tak ti co pfii‰li, nejenÏe udûlali nûco
pro Ïivotní prostfiedí nás v‰ech, ale strávili
i pfiíjemné dopoledne. V areálu koupali‰tû bylo vysazeno celkovû 20 nov˘ch stromÛ a úãast-

Informace pro občany
Mûstsk˘ úfiad informuje
VáÏení obãané,
sdûlujeme Vám provozní dobu mûstského
úfiadu v závûru leto‰ního roku:
Úfiad je uzavfien od 22. 12. 2008 do 4. 1.
2009.
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níci akce pfiispûli na tyto stromy sponzorsk˘mi dary v celkové v˘‰i 10 800 Kã.
Mûsto ·tramberk dûkuje v‰em úãastníkÛm
této akce za pomoc pfii v˘sadbû stromÛ i za
sponzorské dary, aÈ jiÏ se jednalo o pfiíznivce
mûsta, Ïivotního prostfiedí nebo ODS.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Regenerace sídli‰tû Bafiiny
JiÏ po nûkolikáté se v ãlánku pod tímto titulem objevují informace o postupu pfiípravy
projektu Regenerace sídli‰tû Bafiiny. Také dnes
tomu nebude jinak, ale hned na zaãátku musím vyjádfiit svou nespokojenost s pfiístupem
vás, obãanÛ Bafiin, k této problematice. Proã?
Vedení mûsta se snaÏí vás informovat o pfiipravovan˘ch zmûnách a opatfieních, která by mûla vést k zlep‰ení prostfiedí na tomto sídli‰ti.
Také vefiejné projednávání a seznámení s projektem, které se konalo 8. 10. 2008 v kulturním domû, slouÏilo k tomuto úãelu. BohuÏel

zájem z fiad obyvatelstva projevilo jen pár obãanÛ, ktefií se vût‰inou jiÏ dfiíve podíleli na
práci komise, která se podílela na upfiesnûní
zadání projektantÛm. A tak si kladu otázku:
jak˘ je zájem obãanÛ Bafiin o jejich vlastní
prostfiedí a o pfiipravovan˘ projekt, kter˘ by
mohli ve fázi zpracování projektové dokumentace je‰tû sv˘mi pfiipomínkami ovlivnit? Proã
se tak málo obãanÛ zajímá o to, jak bude vypadat jejich sídli‰tû v budoucnosti a co jim
pfiinese projekt, pfii kterém má b˘t do sídli‰tû
investováno fiádovû nûkolik desítek milionÛ
korun?
Pfiíprava projektu ale pokraãuje dál a koncem roku bude hotova projektová dokumentace pro územní fiízení. Dal‰ím krokem bude vypracování Ïádosti o dotaci s termínem podání
této Ïádosti v ãervnu 2009. Zda tato Ïádost bude úspû‰ná a vybrána pro realizaci, záleÏí pak
na Regionální radû Moravskoslezsko, která
v‰echny projekty schvaluje.
Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Informace oddělení technická správa
Podûkování
V mûsíci listopadu byla dokonãena nová brána
na vstupu do Národního sadu u budovy ‰koly.
Ta pÛvodní uÏ doslouÏila a stávala se nebezpeãnou pro ‰kolní dûti, procházející obãany
nebo tam parkující vozidla.
Nová brána vznikla za pomocí finanãního
daru spoleãnosti HOLCIM (âesko) — Prachatice a KOTOUâE, s. r. o. Celá pfiíprava a realizace této stavby byla nároãná jak v˘bûrem firem, tak v˘bûrem vhodného materiálu.
Proto bych chtûl jako realizátor stavby tímto podûkovat v‰em, ktefií se na akci podíleli.
Autorovi projektu ing. Josefu Va‰utovi ze
·tramberka, tesafiÛm pana Kfienka z Barto‰ovic s kontaktní osobou Pavlem Hyklem mlad‰ím ze ·tramberka – Kopec a nakonec firmû
pana DorÀáka z Hutiska za poloÏení ‰indelÛ.
Dále chci podûkovat ing. Jaromíru Petrá‰ovi
z RWE Transgas a panu Miroslavu Materovi ze
·tramberka, za zapÛjãení le‰ení na tuto stavbu.
Podûkování patfií i pracovníkÛm technické
správy za pomoc pfii stavbû le‰ení a jeho demontáÏi a za v‰echny obsluÏné práce pfii této stavbû.
Nová vstupní brána je na svém místû a doufám, Ïe bude slouÏit po nûkolik generací jako
pfiede‰lá.

Závûrem chci je‰tû dodateãnû podûkovat
ing. Jaromíru Petrá‰ovi za poskytnutí le‰ení
pfii opravû stfiechy na‰í po‰ty v ãervnu leto‰ního roku.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

V˘zva k odstranûní vozidel
VáÏení obãané, v‰ichni si pfiejeme, aby byly
na‰e místní komunikace v nastávajícím zimním období sjízdné. Nejvût‰í pfiekáÏkou pfii
zimní údrÏbû v na‰em mûstû je mnoÏství vozidel odstaven˘ch u krajnic komunikací.
Îádám vás proto o odstranûní nepojízdn˘ch
automobilÛ z na‰eho katastru a v rámci moÏnosti o pfieparkování sv˘ch vozidel ze silnic na
soukromé pozemky nebo pfiíslu‰ná parkovi‰tû.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Mûstská knihovna informuje
Oznamujeme ãtenáfiÛm, Ïe posledním pÛjãovním dnem v tomto roce je úter˘ 16. 12. 2008.
Znovu pÛjãovat se zaãne v pondûlí 5. ledna
2009.
Pfiejeme V‰em krásné Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘
rok.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny
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Charita Fren‰tát pod Radho‰tûm,
matefiské centrum Klubíãko
vyhla‰uje 3. roãník v˘tvarné soutûÏe
„DARY T¤Í KRÁLÒ“
…Do Jeruzaléma pfiijeli cizinci z v˘chodu,
byli to muÏi, ktefií se vyznali ve hvûzdách.
„¤eknûte nám, kde najdeme dítû, které se
narodilo? Vidûli jsme jeho hvûzdu a pfiijeli
jsme se mu poklonit,“ fiíkali. „Jdûte, a hledejte dítû v Betlémû.“ Tak se cizinci, ktefií
stále následovali hvûzdu, dostali do Betléma.
Na‰li tam dítû s Marií, jeho matkou. Pfiinesli
mu své dary — zlato, sladce vonící kadidlo
a kofienûn˘ olej, zvan˘ myrha…
* Téma v˘tvarného díla: DARY T¤Í KRÁLÒ
* Jakoukoliv v˘tvarnou technikou (kresba,
malba pastelkou, fixem, kfiídami, barvami…)
* Doporuãen˘ formát obrázku je A4.
* Na zadní stranu obrázku nezapomeÀte
uvést své jméno, adresu, vûk a ‰kolu.
* Obrázek po‰lete nebo odevzdejte do po‰tovní schránky:
„SOUTùÎ“ Charita — MC Klubíãko, Kostelní nám. 15, Fren‰tát p. R. 744 01 nejpozdûji do 31. prosince 2008!
* SoutûÏní obrázky budou rozdûleny do tfií
kategorií dle vûku autorÛ:
1. kategorie ·KOLNÍ DùTI 6—10 let
2. kategorie ·KOLNÍ DùTI 11—15 let
3. kategorie KOLEKTIV T¤ÍDY I.—V. roãníku
4. kategorie KOLEKTIV T¤ÍDY VI.—IX.
roãníku
* V˘stava v‰ech obrázkÛ probûhne v mûsíci
únoru.
* Autofii vítûzn˘ch dûl budou písemnû vyrozumûni o termínu pfiedání cen.
* Nejlep‰í práce budou zvefiejnûny na webov˘ch stránkách Charity a stanou se putovní
v˘stavou.

Oddûlení kultury informuje
Jako první poãin k oslavám 650. v˘roãí mûsta ·tramberka vy‰el nástûnn˘ kalendáfi s poutav˘mi fotografiemi znám˘ch, ãi ménû znám˘ch ‰trambersk˘ch pohledÛ. Tento by urãitû
nemûl chybût v Ïádné ‰tramberské domácnosti. Dostanete jej na Mûstském informaãním
centru za 120 Kã.
Anna Ra‰ková

·iroko byl zahlédnut skauty
ve ‰trambersk˘ch uliãkách
V pátek 14. 11. 2008 se uskuteãnila akce
s tajupln˘m názvem ·iroko! Této akce se zúãastnila nejen místní skautská osádka, ale pfiijeli také skauti z Pfiíbora, Kopfiivnice, Závi‰ic
a Mofikova. Cílem této veãerní hry bylo najít,
a hlavnû chytit ·iroka a získat od nûj „JeÏka
v kleci“ — tajemn˘ hlavolam, ve kterém byl
ukryt plán létajícího kola… I pfiesto, Ïe je ·iroko zdánlivû nepolapitelná a v‰ehoschopná
postava, zahalená do ãerného odûvu s bílou
maskou, nakonec se jej podafiilo chytit a vítûz
si domÛ odnesl JeÏka v kleci.
Více fotografií a informací o skautech najdete na http://rytiri.skauting.cz (kluci)
a http://minehawa.skauting.cz (holky)

V jednotliv˘ch kategoriích jsou pro vítûzné
autory pfiipraveny vûcné ceny.
Kontaktní osoba: Mgr. Jarmila Voãková, tel.
737 551 846, e-mail: jarkavockova@seznam.cz
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Ze školy

Ze sportu

Let do vesmíru

Judo

Let do vesmíru podnikli zaãátkem listopadu
Ïáci 6. roãníku ve spolupráci s pracovníky hvûzdárny ve Vala‰ském Mezifiíãí. Nejdfiíve se teoreticky seznámili formou prezentace s jednotliv˘mi planetami sluneãní soustavy, pak vystoupali
do kupole a mohli startovat. Vybrali si rovnou
cestu ke slunci. Pouãili se, Ïe k jeho pozorování
potfiebují ochranná skla, aby si nepo‰kodili zrak.
Seznámili se s hvûzdáfisk˘m dalekohledem a jiÏ
se mohli vydat vstfiíc slunci. Jen po‰etilé mraky
jim obãas kazily v˘hled, kdyÏ se rozhodly plout
zrovna pfied námi. Chvílemi vidûli krásn˘ Ïhav˘
sluneãní kotouã, chvílemi jen nev‰ední bûlavé
útvary, které ponoukaly fantazii.
I pfies obãasn˘ mráãek jsme si z náv‰tûvy
slunce odnesli nev‰ední záÏitek, mnozí i fotografie nebo ochranná sklíãka urãená k bezpeãnému pozorování sluneãního kotouãe.
Vlasta Kalí‰ková

O minulém víkendu se za medailemi rozjeli
mladí judisté ze ·tramberka.
V Opavû se utkali benjamínci o tituly MistrÛ
kraje. Zde startovali dva závodníci. TûÏkou váhu zvítûzil bez soupefiÛ Martin Hru‰ka a získal
automaticky titul Mistra. Pofiadatelé mu potom, po domluvû s trenéry, umoÏnili startovat
o kategorii níÏ „do 60 kg“, tedy se soupefii
o 3—6 kg lehãími. Potvrdil svoje kvality a zvítûzil vÏdy pfied limitem.
VÛbec se nedafiilo Marcelovi Tóthovi do 27
kg a vypadl uÏ v 1. kole bez nároku na opravy.

Halová kopaná
Dne 6. listopadu se na Z· E. Zátopka v Kopfiivnici konal turnaj v halové kopané pro Ïáky
6. a 7. tfiíd. Na‰i ‰kolu reprezentovali M. Dostál, M. Jelen, J. Dobiá‰, T. Klempar, V. Pavelka,
F. Petrá‰, T. Polá‰ek, M. Michálek, D. Heimrle.
Pfies vysoké nasazení v‰ech hráãÛ se t˘mu
v nároãné konkurenci nepodafiilo postoupit do
dal‰ích kol turnaje. I tak v‰em reprezentantÛm
dûkujeme. V‰ichni prostû vyhrát nemohou.
Stanislav Pe‰

Mezinárodní Velká cena ÏákÛ v Martinû na
Slovensku je tradiãnû známkou kvality a opût
pfiilákala zástupce témûfi v‰ech slovensk˘ch
oddílÛ, celky Maìarska, Polska, Rakouska
a Moravy. V poli témûfi 300 závodníkÛ se duo
ml. ÏákÛ neztratilo a opût dovezli medaile.
S váhov˘m handicapem nastoupil Jan Zátopek
(26 kg) do 30 kg. Po poãáteãních problémech
se „rozepral“ a z 2. místa ve skupinû postoupil
do finálové skupiny. Zde nestaãil na Ïilinského
PeãeÀu. O 3. místo mu byl soupefiem Butkewitsch z KARUNA WIEN. Ná‰ borec zvítûzil na
5. bodÛ a bronz byl doma.
Do 60 kg se trápil Jirka Vensk˘ a to, Ïe se
dostal aÏ do finále je nutno pfiiãíst spí‰e ‰tûstí
a náladû. Na Jerglíka z B. Ostrava uÏ prostû
nemûl a z tatami ode‰el poraÏen ani ne po 30
vtefiinách, ale se stfiíbrnou medailí.
Josef ·tábl, trenér oddílu Judo
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Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ prosinec 2008
95 let Markéta Hyklová
90 let Vladimír David
Eva Pûluchová
89 let Bohuslav Tichavsk˘

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

Zemfieli:
Jozef Garai
Marie Hru‰kovská

Miroslav Geryk
ZbyÀka VaÀková

86 let Marie RÛÏiãková
85 let Augustin Janek
84 let Jifiina Janeãková
Marie Königová

Kam do společnosti
a za kulturou

83 let âenûk Havelka
Ludmila Vy‰kovská
82 let BoÏena Dostálová
Ludmila Hanzelková
80 let Augustin Stanislav
75 let Bohuslava Janischová

Divadlo Pod vûÏí ·tramberk
sehraje v sobotu dne 6. prosince 2008
v Kulturním domû na Námûstí

pohádku „Îenich pro ãertici“
s mikulá‰skou nadílkou
Zaãátek v 16.00 hod.
Vstupné 25 Kã
Pfiíjem dárkÛ od 15.00 hod.
Srdeãnû zvou divadelníci!

70 let Antonie Lundová
Bohuslava Skopalová
Marta Tóthová
Viera VáÀová
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Relax v podhÛfií Beskyd

Tradiãní jízda historick˘m parním vlakem a

4. ·trambersk˘ Mikulá‰
v sobotu 6. 12. 2008
Doprovodn˘ program na námûstí
Od 11.30 hod. do 16.30 hod.
Úãinkují
STANLEY’S DIXIE STREET BAND
·tûdrá mikulá‰ská nadílka pro v‰echny dûti na ‰tramberském námûstí
Andûlská tvÛrãí dílna a ãertovské hrátky
Veselá pohádka H. Lisické — ÎENICH PRO âERTICI (v Kulturním domû)
Pro obãerstvení a zahfiátí grilované sele, horká medovina a svafiené víno pfiímo na námûstí
Od 20.00 hod. MIKULÁ·SKÁ diskotéka (s nadílkou pro dospûlé po 22.00 hod.)
a Fernet Stock za pekelnû nízkou cenu v Apollo Clubu (v patfie Mûstského pivovaru)

ZU· ZdeÀka Buriana, Kopfiivnice,
poboãka ·tramberk
vás co nejsrdeãnûji zve na

Vánoãní
koncert

Mûsto ·tramberk
a Agentura Bastlová
vás srdeãnû zvou na

11. prosince 2008 v Kulturním domû
na námûstí ve ·tramberku
Zaãátek v 16.30 hod.
V‰echny srdeãnû zvou dûti i uãitelé.

TELEVARIETÉ
V OPERETù
Vystupují sólisté moravsk˘ch divadel
9. prosince
v Kulturním domû
na námûstí ve ·tramberku
v 18.00 hodin
Vstupné 50 Kã
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Relax v podhÛfií Beskyd a Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na dal‰í
z v˘jimeãn˘ch koncertÛ z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

VÁNOâNÍ NADÍLKA
Leony Machálkové
ve stfiedu 17. 12. 2008 od 19.00 hod.
v Kulturní domû ve ·tramberku.
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej lístkÛ: Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na
vánoãní jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U písafiÛ
s Borisem Urbánkem
a jeho hosty
v nedûli 14. 12. od 17.00 hod.
v Zámeckém sále domu U písafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk).
Vstupné: 90 Kã. V cenû zákusek s kávou.
Vstupenky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk).
Písafii milují jazz — a vy
Relax v podhÛfií Beskyd

Tradiãní jízda historick˘m parním vlakem a 5. Silvestr pod Trúbou
ve stfiedu 31. 12. na ‰tramberském námûstí od 20.00 do 02.00 hod.
s ostravskou skupinou HEC
KARAOKE na ‰tramberském námûstí.
Od 19.00 do 3.00 hod. v dal‰ích provozovnách:
V Kamenném ‰enku pivovaru hraje cimbálová muzika BroÀka a její ogafii
V pivovarské restauraci: posezení s kytarami
V JaroÀkovû pekárnû: hraje harmonikáfi
V Apollu Clubu: Tradiãní Silvestrovská diskotéka
Kulturní dÛm ·tramberk: reprodukovaná hudba a obãerstvení pro zahfiátí
·tramberské novinky 9

TOMBOLA v hodnotû 50 000 Kã
(pro cestující historickou lokotkou i pro dal‰í vefiejnost)
— mobilní telefony a sim karty spol. T- Mobile, lahodné uzenáfiské v˘robky spol. Impost,
víkendové pobyty v atraktivních penzionech podhÛfií Beskyd atd.
Slosování kaÏdou hodinu!
Mimofiádn˘ pÛlnoãní ‰trambersk˘ ohÀostroj!
Jízdní fiád mimofiádné parní lokotky
Ostrava – Stodolní
Ostrava hl. nádraÏí
Ostrava – Svinov
·tramberk

6. 12. 2008
X
9.54
10.05—10.13
11.06

31. 12. 2008
18.50
18.55—19.00
19.11—19.14
20.06

·tramberk
Ostrava – Svinov
Ostrava hl. nádraÏí
Ostrava – Stodolní

6. 12. 2008
15.45
16.42—16.48
16.59
X

1. 1. 2009
02.30
03.20—03.24
03.35—03.40
03.45

Pfiedprodej jízdenek
v Centrech âesk˘ch drah: Ostrava-Svinov — 9727 61398; Ostrava hl. n. — 9727 62555; Fr˘dek–Místek —
9727 52102; Ostravsk˘ informaãní servis (Jureãkova 1935/12) — 596 123 913; zastávka Ostrava – Stodolní; bar ZADNÍ VRÁTKA na Stodolní (zde 1. 1. 2009 na základû pfiedloÏení zpáteãní jízdenky „Stodolní
— ·tramberk“ panák Finladie ZDARMA! infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd ve ·tramberku: tel. 556
801 935.
V cenû zpáteãní silvestrovské jízdenky 240 Kã (dosp.) láhev ‰ampusu (0,7 dcl)!
V cenû zpáteãní mikulá‰ské jízdenky 190 Kã (dosp.) a 90 Kã (dûtsk˘) ‰tûdr˘ mikulá‰sk˘ balíãek (spol. Toys ·er˘, Park Lane a Relax v podhÛfií Beskyd). Doprovod Mikulá‰e, Andûla a ãerta z Ostravy aÏ na ‰tramberské námûstí. Dûti do 6 let se pfiepravují zdarma, ale bez nároku na místo.

Jízdenky jsou SLOSOVATELNÉ v tombole a ceny NEODOLATELNÉ! (Více na www.relaxvpodhuri.cz)
NA LEDEN 2009 P¤IPRAVUJEME
QUANTUM OF SOLACE
96 HODIN
MÁJ,
LABYRINT LÎÍ

Instalatérství

NA PROSINEC 2008
Nedûle 7. 12. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
PA¤ÍÎ
Romantick˘, komedie, drama, titulky, 130 min., od
12 let.
Milovat PafiíÏ, znamená milovat Ïivot. PafiíÏ je pfiíbûhem jednoho nemocného PafiíÏana, kter˘ se sám
sebe ptá, jestli umfie. Jeho stav mu dává nov˘ a odli‰n˘ pohled na v‰echny lidi, které dennû potkává.
Úvahy o smrti se náhle setkávají s hodnotou Ïivota,
Ïivota druh˘ch a Ïivota samotného mûsta nad Seinou. ReÏie Cédric Klapisch.
Nedûle 14. 12. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
BOBULE
Komedie, 89 min., pfiístupn˘
Repríza velmi úspû‰né ãeské letní komedie o podvodníãkovi, kter˘ ov‰em mnoho rozumu nepobral.
Umí v‰ak geniálnû oblbnout Ïensk˘. Hrají: Kry‰tof
Hádek, Luká‰ Langmajer, Tomá‰ Matonoha a dal‰í.
ReÏie Tomá‰ Bafiina.
Nedûle 21. 12. 2008 v 18.30 vst. 49 Kã
NESTYDA
Komedie, 88 min., od 15 let
Nová ãeská komedie podle bestselleru Michala Viewegha „Povídky o manÏelství a o sexu“ s Jifiím Macháãkem v hlavní roli. ReÏie Jan Hfiebejk.

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

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
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Drobná
autodoprava
Josef Petráš
Štramberk
Tel. 728 869 392

Prodej pneumatik, alu kol,
ocelov˘ch diskÛ,
v‰ech rozmûrÛ a znaãek
za velmi nízké ceny.
Tomá‰ Va‰íãek

Získejte slevu 50 % na první pojistné
období pro nové smlouvy o pojištění
odpovědnosti z provozu motorového vozidla
v těchto kategoriích pro produkt VENKOV:
1351—1450 cm3/ s bonusem 2640 Kč
1851—2000 cm3/ s bonusem 4160 Kč
Dále nabízíme možnost uplatnění bonusu
i na druhé vozidlo.

·tramberk
Tel: 608 885 751
e-mail: t.vasicek@svet-pneu.cz

GENERALI POJIŠŤOVNA, a. s.

www.svet-pneu.cz

Jana Zajoncová / tel. 603 361 722
Antonín Kramoliš / tel. 731 963 907

………Vaše dobrá volba………

Výkup nemovitostí — vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy pozemky)
Právní poradenství * Řešení exekucí-pomoc při oddlužení nemovitostí
Bezplatné vyřízení úvěru na koupi nemovitosti — nejvýhodnější úroková sazba

Volejte zdarma 800 19 00 20
Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, budova Radnice, 9. patro
www.bonaelecta.cz • e-mail: koprivnice@bonaelecta.cz

Víte o někom, kdo chce prodat nemovitost?
Zajímavá odměna za tip!
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