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…z jednání rady
Je‰tû obãas problesknou záchvûvy babího léta, je‰tû si obãas uÏíváme sluníãka
a uklidÀujícího tepla, pomalé promûny
na‰eho okolí v expresi barev. UÏíváme si
hezk˘ podzim. „Tepl˘ fiíjen — studen˘ listopad. KdyÏ krtek v listopadu ryje, budou na vánoce létat komáfii“. Jen doufejme, Ïe se druhá pranostika nenaplní, jinak
se octneme v roli zoufalého noãního lovce
obzvlá‰tû otravného a zákefiného hmyzu.
Rada se na své 47. schÛzi zab˘vala také
pohybem a s ním souvisejícími ãinnostmi, a to ãinností komise sportu, mládeÏe,
vyuÏití volného ãasu a ‰kolské v roce
2005, sportem ve mûstû a vyuÏitím volného ãasu mládeÏe a dûtí. Zprávy zpracovala a pfiedloÏila Vûra Michnová, vedoucí
oddûlení kultury, sportu, vyuÏití volného
ãasu a cestovního ruchu. Seznámila radu
s problematikou, kterou se komise na
sv˘ch jednáních zaobírá a to rozvrhem
cviãebních hodin ve tfiech etapách v tûlocviãnû na Zauliãí, provozním fiádem tûlocviãny, systémem plateb, zfiizováním
nov˘ch dûtsk˘ch koutkÛ, anal˘zou dûtsk˘ch koutkÛ s ohledem na hygienické
normy, pofiádáním akcí pro dûti a mládeÏ,
projednáváním projektÛ ke sportovním
a volnoãasov˘m aktivitám, spoluprací
s rÛzn˘mi subjekty aj. Jen tak pro zajímavost, jak mûsto podporuje sport, jsem si
zpracovala pfiehled za rok 2004, neboÈ rok
2005 je‰tû není u konce, ale údaje se nebudou o moc li‰it. Ve v˘dajích byly celkové náklady vynaloÏené na sport a sportovi‰tû 1 054 119 Kã z ãehoÏ tvofiil provoz
tûlocviãny 703 190 Kã, 92 000 Kã pfiíspûv-

ky oddílÛm a sportovním organizacím na
ãinnost, 28 574 Kã na sportovní a volnoãasové akce na území mûsta, revizní
opravy dûtsk˘ch koutkÛ na Bafiinách
a v Národním sadu 6 360 Kã a provoz fotbalového hfii‰tû na Bafiinách 223 995 Kã.
Zpût do rozpoãtu mûsta se vrací jen necel˘ch 19 % trÏeb, a to za pronájem tûlocviãny 107 830 Kã a pfiíspûvek od Kotouãe,
spol. s r. o. na podporu ãinnosti sportovních oddílÛ a organizací, coÏ je uÏ zmínûn˘ch 92 tis. Kã. Dal‰ím sponzorem, kter˘
podporuje sport v na‰em mûstû je ASOMPO, a. s. Îivotice u N. J.
Sport v na‰em mûstû si vede velmi dobfie, máme v rÛzn˘ch sportovních organizacích zapojeny dûti, mládeÏ i dospûlé
a protoÏe dodnes platí — v zdravém tûle,
zdrav˘ duch — je tfieba sport podporovat
a v dûtech a mládeÏi rozvíjet jejich schopnosti a nadání.
Rada vzala na vûdomí obû pfiedloÏené
zprávy.
Ludmila Janeãková, pfiedsedkynû Sboru pro obãanské záleÏitosti pfiedloÏila
zprávu o ãinnosti SPOZ, jehoÏ náplní je
pfiíprava a posléze i realizace slavnostních
a vzpomínkov˘ch akcí. Jedná se o vítání
obãánkÛ, finanãní podporu akcí pro dûti
matefisk˘ch ‰kol, vítání prvÀáãkÛ, odchod
ÏákÛ devát˘ch tfiíd, svatby, náv‰tûvy jubilantÛ.
Ve spolupráci s komisí sociální se vÏdy
na konci roku uskuteãÀují náv‰tûvy v domovech dÛchodcÛ v Pfiíbofie, Novém Jiãínû, Fren‰tátû pod Radho‰tûm, StudénceNové Horce a Odrách, kde Ïijí obãané na‰eho mûsta. Mnohdy je to jediná náv‰tûva,
kterou mají za cel˘ rok.

Práce ãlenÛ komise je velmi zásluÏná
a nûkdy i nelehká vyÏadující individuální
osobní pfiístup ke kaÏdému jednotlivci.
V leto‰ním roce bylo jiÏ vykonáno 145 náv‰tûv u jubilantÛ z celkového poãtu plánovan˘ch 192 náv‰tûv.
Rada vzala pfiedloÏenou zprávu na vûdomí.
Josef Marek, kronikáfi mûsta ·tramberka, seznámil ãleny rady se zpÛsobem nového vedení kroniky, s archívem, kter˘
vzniká jako souãást kroniky, s fotodokumentací a vÛbec s podrobnou prací zodpovûdného kronikáfie. Také tuto zprávu
radní vzali na vûdomí s pfiipomínkou.
Pfii kontrole úkolÛ uloÏila rada fieditelce Z· a M· ·tramberk Mgr. Bronislavû
Hyklové vypracování podrobného zpÛsobu odmûÀování vedoucích pracovníkÛ.
V organizaãních záleÏitostech rada vzala na vûdomí informaci o moÏnosti ‰ífiení
Wi-Fi (internet) na katastru mûsta vãetnû
vyhodnocení ankety, která probûhla celkem bez valnûj‰ího zájmu vefiejnosti ve ·trambersk˘ch novinkách. Byla schválena
smlouva o budoucí smlouvû na provozování penzionu Stará ‰kola s ing. Jifiím Tuzou
a byl povûfien ing. Jan Socha, starosta mûsta, podpisem této smlouvy. Byla schválena
odmûna fieditelce Z· a M· ·tramberk Mgr.
Bronislavû Hyklové. Rada schválila firmu
Ikis, s. r. o. Brno na komplexní zaji‰tûní zadávacího fiízení vefiejné zakázky na Areál
rekreace a relaxace Libotín-·tramberk, rekonstrukce plaveckého bazénu.
Byla zru‰ena usnesení z 41. a 42. jednání rady mûsta ve vûci nájemní smlouvy
s ing. Jifiím Tuzou na provozování penzionu Stará ‰kola.
Je skvûlé mít dobrou rodinu, dobré
pfiátele, mít se na koho spolehnout a neplácat se samotou svûta. Tak trochu mne
inspirovala poslední etapa Ïivota nûkter˘ch lidí, ktefií zÛstávají se stáfiím sami
a samota je jejich spoleãníkem, druhem,
v˘zvou i definitivem.
„Má‰-li dobrého pfiítele, má‰ víc neÏ
on“ (Fuller) a perské pfiísloví praví, Ïe
„jedna ruka netleská“. VaÏme si sv˘ch dobr˘ch pfiátel, pevn˘ch svazkÛ.
Vûra Michnová

Na slovíãko…
paní Krysová…
Jako dne‰ní téma jsem vybrala urãitû
velmi zajímavou akci, o které mnozí ani
nevûdí, a to novû zpracovan˘ projekt „Regenerace sídli‰tû Bafiiny“ a také závûry
z vefiejnû projednávané problematiky
v Domû zahrádkáfiÛ dne 20. 9. 2005 za
úãasti obãanÛ Bafiin, zástupcÛ mûsta
a ostatních zúãastnûn˘ch zástupcÛ firem
a organizací. Za‰la jsem za pracovnicí Ïivotního prostfiedí Mgr. Radkou Krysovou
a poloÏila jí nûkolik otázek:
1. Co se skr˘vá pod názvem Regenerace sídli‰tû Bafiiny? MÛÏete nám pfiedstavit tvÛrce projektu? A proã vlastnû vznikla potfieba vÛbec se touto problematikou
zab˘vat?
Ta potfieba vznikla pfii povolování kácení dfievin. KdyÏ jsem nastoupila na souãasné pracovní místo, mûla jsem k ruce
sice inventarizaci zelenû a návrh náhradních v˘sadeb, ale naráÏela jsem na problém, Ïe zde byly navrhovány dfieviny vysokokmenné, tmavû hustû olistûné ãi jehliãnaté a pomûrnû blízko u domÛ. Nûkolikrát jsme tuto problematiku fie‰ili na komisi Ïivotního prostfiedí. Pfii v˘jezdním
jednání potom vze‰el nápad zadat zpracování zahradnímu architektovi, kter˘ by
uvnitfi sídli‰tû upfiednostnil spí‰e parkovou úpravu se zamûfiením na nízkokmenné stromy a kefie. Proto byla vybrána autorizovaná architektka ing. Pavla Ka‰ubová, která má vystudovanou zahradní architekturu v Lednici a má s podobn˘mi
projekty zku‰enosti. Svou úlohu sehrála
i skuteãnost, Ïe bydlí na podobném sídli‰ti v Kopfiivnici.
Od ní potom vze‰el návrh, jestli nechceme zpracovat komplexní studii celého sídli‰tû i se zamûfiením na parkovací
plochy, vytipování místa pro garáÏe, úpravu autobusov˘ch zastávek, dûtsk˘ch
hfii‰È, fie‰ení smûsn˘ch i tfiídûn˘ch odpadÛ, doplnûní odpadkov˘ch ko‰Û, laviãek.
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Mûsto tento nápad podpofiilo. Abychom si
udûlali pfiedstavu o tom, co vlastnû obyvatele Bafiin trápí, vloÏila jsem do dubnov˘ch ·trambersk˘ch novinek, které byly
rozdány na Bafiinách, dotazníky. Vrátilo
se asi 10 % z nich. Na základû tohoto dotazníku byla uzavfiena smlouva s ing. Ka‰ubovou. Jakmile byl projekt vypracován,
byl pfiedstaven na vefiejné schÛzi obãanÛm i pfiedstavitelÛm mûsta. Obãané se
k nûmu je‰tû mohli vyjadfiovat.
1. Co nejdÛleÏitûj‰ího a hlavnû pozitivního z tohoto projektu vypl˘vá pro obãany Bafiin?
Pozitivní je podle mnû fakt, Ïe má hodnû lidí zájem spolupodílet se na vytváfiení
svého okolí a na‰li si ãas na vyplnûní dotazníku a úãast na projednávání projektu.
Za nejdÛleÏitûj‰í pokládám, Ïe máme na
stole vizi, na které se obãané spolupodíleli a byli s ní seznámeni, podle níÏ mÛÏeme dát v˘voji Bafiin jasnûj‰í smûr. V‰echny stromy, které se nacházejí na Bafiinách
jsou odbornû posouzeny a na ty, které byly uvedeny v dotazníku jako obtûÏující byla zamûfiena je‰tû vût‰í pozornost paní architektky. Vût‰inû kácení vyhovûla. Pokud
naopak bylo uvedeno, Ïe chtûjí strom zachovat, bylo vyhovûno ve v‰ech pfiípadech. Pfiedstavitelé mûsta jsou seznámeni
s prioritami a mohou je etapovitû kr˘t
rozpoãtem. MÛÏeme Ïádat o dotace, které
se vztahují na regeneraci sídli‰È a jsou
podmínûné spoluprací obãanÛ.
2. A co dûti, jak je na nû pamatováno?
Ing. Ka‰ubová rozdûlila plochu pro dûti na tfii body: sportovní hfii‰tû, dûtská
hfii‰tû a herní koutky. Stávající sportovní
hfii‰tû je hodnoceno jako neutû‰ené a je
zde navrhováno hfii‰tû pro 14 druhÛ sportu pro vûkovou kategorii od 10 let. Je zde
snaha celou plochu co nejvíce odhluãnit.
Do dûtsk˘ch hfii‰È zafiadila 3 hfii‰tû.
U dvou navrhuje lep‰í uspofiádání prostoru a úpravu tak, aby odpovídalo souãasn˘m normám (za domem ã. p. 743—744
a u domu ã. p. 818). Tfietí hfii‰tû navrhuje
nové mezi domy 722 a 734. Dûtské koutky — to jsou rÛzná pískovi‰tû a houpaãky

u jednotliv˘ch domÛ. Jsou celkem 4 návrhy na konkrétní úpravu.
3. Jaké jsou v˘sledky ankety z vefiejné
schÛze na Bafiinách, jak˘ závûr (hierarchie potfieb obãanÛ dle v˘sledkÛ ankety):
11. Odstavné parkovi‰tû pro zahrádkáfie
(35 bodÛ)
12. Posílení parkování u domÛ (26 bodÛ)
13. Oprava a úprava silnic (21 bodÛ)
14. Dobudování sítû chodníkÛ (19 bodÛ)
15. Posílení sbûru komunálního odpadu
(15 bodÛ)
16. ZeleÀ — kácení, v˘sadby (12 bodÛ)
17. Sportovní hfii‰tû (10 bodÛ)
18. Posílení sbûru separovaného odpadu
(9 bodÛ)
19. Doplnûní laviãek a ko‰Û (6 bodÛ)
10. GaráÏe — pfiíprava (5 bodÛ)
11. Herní hfii‰tû (2 body)
Dûtské koutky (2 body)
Autobusová zastávka (2 body)
12. Reorganizace dopravy (1 bod)
Parkovi‰tû pro DPS (1 bod)
13. Reorganizace su‰ení prádla (0 bodÛ)
Na závûr bych chtûla moc podûkovat
v‰em lidem, ktefií se zapojili do dotazníku
a konstruktivnû jednali na vefiejné schÛzi.
Dûkuji zástupcÛm mûsta — panu starostovi ing. Janu Sochovi, paní místostarostce Jindfii‰ce Kundlové, paní tajemnici
Evû Vefimifiovské, vedoucí oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu, která má
na starosti dûtská hfii‰tû paní Vûfie Michnové, vedoucímu odd. Technické správy
panu Josefu Va‰kovi, vedoucímu stavebního úfiadu Miroslavu Lo‰ákovi, panu
Pavlu Podolskému, pfiedsedovi komise Ïivotního prostfiedí a dal‰ím za aktivní
úãast na vefiejné schÛzi a podnûty pfii zadávání projektu. Moc dûkuji i ing. Daliboru Kvitovi z obãanského sdruÏení Hájenka, kter˘ tuto schÛzi vedl a v neposlední
fiadû ing. Pavle Ka‰ubové, která tímto
projektem opravdu Ïila. Doufám jen, Ïe
nezapadne a lidé na Bafiinách budou se
sv˘m místem k Ïivotu spokojeni.
Za ãas, odpovûdi i nadûji pro obyvatele
Bafiin dûkuje
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V. M.

V mûsíci lednu aÏ bfieznu 2006 budou
vyváÏeny popelnice i bez oznaãení nálepkou.

TS informuje
Informace k Obecnû závazné
vyhlá‰ce ã. 1/2005
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka
schválilo na svém 18. zasedání dne 26. 9.
2005 obecnû závaznou vyhlá‰ku ã. 1/2005
o místním poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní,
vyuÏívání a odstraÀování komunálních
odpadÛ, úãinnosti nab˘vá dnem 1. 1.
2006 a je pfiílohou tohoto ãísla ‰trambersk˘ch novinek.
Obãané, mající zájem hradit poplatek
bezhotovostnû, nahlásí na oddûlení technická správa nejpozdûji do 30. 11. 2005,
na tel. 556 852 440 nebo osobnû, své jméno, adresu a jména osob pfiihlá‰en˘ch na
uvedené adrese k trvalému pobytu. Po
zpracování seznamu jim bude oznámen
variabilní symbol a ãíslo úãtu, kam budou
poplatek zasílat.
Majitelé popelnice hradící poplatek
bezhotovostnû, obdrÏí po pfiedloÏení dokladu o zaplacení nálepku na popelnici,
a to buì v pokladnû MûÚ, v kanceláfii oddûlení technická správa na ul. ·ÀÛrková
nebo v kanceláfii bytového hospodáfiství
na Bafiinách.

Termíny v˘bûru
Poplatek za komunální odpad se bude
vybírat aÏ v lednu 2006, a to v úfiední dny
v pokladnû MûÚ a v kanceláfii oddûlení
technická správa na ul. ·ÀÛrková, pfiesn˘
termín v˘bûru na Bafiinách v kanceláfii
bytového hospodáfiství mûsta a v Kulturním domû na Námûstí bude zvefiejnûn
v pfiístích ·trambersk˘ch novinkách. Pfii
úhradû poplatku je tfieba nahlásit, za koho se poplatek platí.
Poplatek musí b˘t uhrazen do konce
bfiezna 2006 za 1. pololetí, do konce záfií za pololetí 2. V pfiípadû nezaplacení poplatku vãas a ve správné v˘‰i, mÛÏe MûÚ
vymáhat po dluÏníkovi aÏ trojnásobek poplatku na dan˘ rok.

V˘‰e poplatku pro rok 2006 ãiní 380 Kã
/osoba/rok.
U chatafiÛ a chalupáfiÛ je poplatek 380 Kã
/rok/nemovitost.

Upozornûní obãanÛm
V poslední dobû se stává pravidlem, Ïe
pfii svozov˘ch dnech komunálního odpadu v liché stfiedy, b˘vají postaveny u nádob pytle s dal‰ím odpadem. Firma, která
v˘voz provádí, nemá nasmlouváno sbûr
tûchto pytlÛ a její ãinnost je zamûfiena v˘hradnû na sbûrné nádoby. JestliÏe nûkter˘m obãanÛm nestaãí jejich typizovaná
sbûrná nádoba, mají dvû moÏnosti:
1. Zakoupit si v pokladnû MûÚ nebo
v kanceláfii oddûlení technické správy
pytle Ïluté barvy, které se vyváÏejí pravidelnû kaÏdé pondûlí.
2. Zakoupit si nádobu na odpad o objemu
110 l v kanceláfii TS a tuto po vylepení
evidenãního lístku vyuÏívat na svÛj odpad.
Pracovníci TS rovnûÏ nebudou vyváÏet
jiné pytle neÏ Ïluté barvy.
Toto upozornûní obãanÛm má oporu
v Obecnû závazné vyhlá‰ce ã. 1/2001
o systému nakládání s komunálním, stavebním a ostatním odpadem na území
mûsta ·tramberka, kde jsou tyto záleÏitosti pfiesnû definovány.
Popelnice k v˘vozu pfiipravujte na pfiístupná místa v úter˘ veãer pfied svozov˘m dnem, aby pracovníci TS nemuseli
dodateãnû vysypávat páchnoucí obsah
popelnic volnû na multikáru.
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Josef Va‰ek, vedoucí odd. TS

Mûstsk˘ úfiad informuje

MùSTO ·ËRAMBERK nabízí
k pronájmu nebytové prostory
— 1 místnost v I. poschodí domu ã. 820
na ul. NádraÏní o velikosti 42 m2
— 1 místnost v I. poschodí domu ã. 820
na ul. NádraÏní o velikosti 37,90 m2
— 1 místnost v budovû ã. 265 na Zauliãí o velikosti 73,20 m2
— 1 místnost v pfiístavku domu ã. 265
na Zauliãí o velikosti 17,50 m2

BliÏ‰í informace na MÚ ·tramberk —
finanãní oddûlení paní Jana Hanzelková,
tel.: 556 812 084,
e-mail: fin.hz@stramberk.cz,
Písemné nabídky s uvedením podnikatelského zámûru zasílejte na
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, Námûstí 9,
PSâ 742 66 ·tramberk
nebo je mÛÏete doruãit osobnû do podatelny MûÚ ·tramberk.
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Spoleãenská rubrika
Jubilanti

Zprávy ze ‰koly
„…i kdyÏ DALEKO,
pfiesto BLÍZKO…“

na mûsíc listopad 2005
75 let Marie Janeãková, Závi‰ická 771
Josef ·karka, Libotín 475
80 let Eva Hanzelková, Závi‰ická 770
81 let Ján Pekník, Bafiiny 894
Anna Davidová, Dolní Ba‰ta 401
82 let Ludmila Slováãková, Závi‰ická 670
BoÏena Rusková, Kozina 802
83 let Drahoslava Jefiábková, Námûstí 3
Ludmila Bajerová, Dolní 231
84 let BoÏena Petrová, Kopec 95
Jaroslav Jefiábek, DráÏné 610
88 let Marie Va‰ková, Bafiiny 701

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí
v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné
zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu
Za SPOZ Ludmila Janeãková
a za mûsto Ing. Jan Socha

Narozené dûti:
Veronika Bar‰ová
Luisa Sochová

Zemfielí:
Jifií Bortel
Marie Hudková
Jifiina Kubûnová
AneÏka Mladûnková

Upfiímnou soustrast

ProjektÛ sázejících na partnerství ‰kol
v Evropû bychom na‰li jistû spousty, kaÏdoroãnû se do nich zapojí více neÏ 250 základních a stfiedních ‰kol. ·koly spolupracují s partnery z jin˘ch zemí EU, ale
i zemí kandidátsk˘ch.
Do podobného projektu se pfiihlásila
také Z· ve Vefiovicích — a vyhrála. Vzhledem k tomu, Ïe nás s touto Z· pojí úzké
pfiátelské vztahy (viz poslední setkání Z·
·tramberk a Vefiovice v rámci vzdûlávání
uãitelÛ na téma TYPOLOGIE OSOBNOSTI
DÍTùTE konané ve dnech 27. a 28. 9. 2005
ve Vefiovicích), pfiivítala i na‰e Z· v pátek
14. 10. 2005 neobvyklou náv‰tûvu.
Vefioviãtí v rámci pfiedstavování ãeského ‰kolství svûtu pfiivedli do na‰í Z· 3 cizincÛ (1 Ïena a 2 muÏi) z Polska, Irska
a Chorvatska.
Prostor pro pfiedávání zku‰eností a postfiehÛ byl obrovsk˘ a podnûtn˘, neboÈ
jednotliví zástupci pocházeli z rÛznorod˘ch podmínek.
(Chorvatsko — velká ‰kola ãítající 890
ÏákÛ, Polsko — malotfiídka, Irsko — církevní ‰kola.)
Díky pfiekladateli jsme se dozvûdûli pfii
prohlídce ‰koly a pfii aktivní diskusi mnoho zajímavostí z „fungování“ v˘chovnû
vzdûlávacího procesu daleko od nás.
Potû‰ující, ne ov‰em nezvyklé je, Ïe
‰tramberská ‰kola se velmi líbila. Ze
v‰ech stran pfiicházela slova chvály, která
hlavnû smûfiovala k obdivu nad vybaveností a estetickou úpravou jednotliv˘ch,
hlavnû odborn˘ch uãeben. Náv‰tûvníci
ocenili vkusnou a funkãní úpravu chodeb, odpoãinkov˘ch zón, ‰kolní druÏiny,
Ïasli nad v˘tvarn˘mi poãiny na‰ich ÏákÛ
prezentovan˘mi ve ‰kolní galerii, v neposlední fiadû neskr˘vali obdiv nad nadstandardním vybavením tûlocviãny vãetnû lezecké stûny, na které mÛÏe v˘cvik se Ïáky
realizovat pût na‰ich uãitelÛ s certifikátem.

·tramberské novinky 6

Velmi si váÏíme toho, Ïe ‰tramberská
‰kola nejen nezaostává, ale v mnoha ohledech je konkurenceschopná, ãi dokonce
pfiedãí jiné ‰koly u nás i za hranicemi âR.
Zjistili jsme, Ïe nás dûlí jen jazyková bariéra, nûkolik set kilometrÛ a dle slov jednoho z úãastníkÛ setkání „…dûláme totéÏ, jen se to jinak naz˘vá…“
TakÏe i kdyÏ jsme od sebe DALEKO,
vlastnû jsme si VELMI BLÍZKO.
Za Z· a M· ·tramberk Jana Bri‰ová

Program kina ·tramberk
na listopad 2005
Nedûle 6. 11. v 18.30 vst. 49 Kã
KUNG–FU MELA
Akãní komedie, 99 min, titulky, pfiístupn˘
Ztfie‰tûná hongkongská komedie plná neuvûfiiteln˘ch akãních scén odehrávajících
se ve 40. létech 20. století.
Nedûle 13. 11. v 18.30 vst. 49 Kã
3:15 ZEM¤E·
Horor, 90 min, titulky, do 15 let nevhodné
Dûsiv˘ pfiíbûh od tvÛrcÛ filmu Texask˘
masakr motorovou pilou.
Nedûle 20. 11. v 18.30 vst. 49 Kã
Mr. & Mrs. SMITH
Akãní komedie, 120 min, titulky, od 12 let
John a Jane Smithovi tvofií obyãejn˘ manÏelsk˘ pár s obyãejn˘m Ïivotem a obyãejn˘mi starostmi. KaÏd˘ z nich ale ukr˘vá
doslova vraÏedné tajemství. V hlavních rolích hrají BRAD PITT a ANGELINA JOLIE.
Nedûle 27. 11. v 18.30 vst. 49 Kã
PANENSTVÍ NA OBTÍÎ
Komedie, 85 min, od 12 let,
Panenství na obtíÏ je sviÏná komedie plná
peripetií, dívãích pÛvabÛ, nadsázky a pfii-

mûfiené erotiky. ·estnáctiletá Bea je poslední panna ve tfiídû. Kamarádky ji vyhlídli obûÈ, která bude situaci sviÏnû fie‰it.
NA MùSÍC PROSINEC P¤IPRAVUJEME
TùÎKÁ VÁHA, ·TùSTÍ, ¤Í·E VLKÒ

Kam do spoleãnosti
a za kulturou
Firma ·míra–print., s. r. o. Ostrava
pofiádá na Námûstí ve ·tramberku
5. 11. ·tramberská stra‰idla —
II. roãník
SoutûÏní pfiehlídka stra‰ideln˘ch
pfievlekÛ a masek o ceny
Vyfiezávání d˘ní o ceny
Hororové kino v klubu Apollo
Vystoupení ÏongléfiÛ s ohni —
CYBERFIRE
Hudební doprovod na klávesy —
Jan Kostera
Speciální pivo v pivovaru
Akce zaãíná v 15.00 a konãí v 18.00
na námûstí, program pokraãuje
v klubu Apollo aÏ do noci.

SdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka
pofiádá
Slavnostní koncert mlad˘m
sedmdesátníkÛm
Mgr. Stanislavu Horákovi
a Vladimíru Studniãkovi
v sobotu 12. 11. 2005 v sále
Kulturního domu ve ·tramberku
Zaãátek pfiedstavení netradiãnû
v 16.30 hod., vstupné dobrovolné,
jehoÏ ãást bude zaslána úãelovû na
úãet mûsta ·tramberka na opravu
schodÛ vedoucích k hradu
·tramberku
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Mûsto ·tramberk vás zve
na XII. roãník
Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 18. 11. 2005
v sále Kulturního domu na Námûstí
ve ·tramberku
od 18.00 hod. do 23.00 hod.
Hraje cimbálová muzika
Vala‰sk˘ vojvoda z Kozlovic
Vstupné místenkové 80 Kã
Pfiedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru
od pátku 11. 11. 2005 dennû mimo
pondûlí v dobû od 9.00 do 12.00 hod.
a od 12.30 hod. do 16.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pfiijìte se pobavit,
potû‰it, zazpívat si a ochutnat leto‰ní
úrodu vín z jiÏní Moravy, které vám
nabídnou manÏelé Stfiechovi
z Galerie vín pod radnicí

Firma ·míra–print, s. r. o. Ostrava
pofiádá
19. 11. Slavnosti mladého vína —
II. Roãník
Ochutnávka prvního leto‰ního vína
ve stáncích na námûstí,
peãení martinsk˘ch husí, doprovodn˘
program na lidovú notéãku…

Restaurace na koupali‰ti
v Libotínû ve ·tramberku
vás zve na
I. roãník karetní hry
„·trambersk˘ vÛl“
Turnaj se koná 19. 11. 2005
od 10.00 hod.,
zápisné 50 Kã na osobu pfiijímá
Vûra Marková
tel. 732 733 565
Gulá‰ a 1 pivo zdarma
pro kaÏdou pfiihlá‰enou osobu.
1. cena peãené sele
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Mûsto ·tramberk vás v‰echny zve
na v˘stavu betlémÛ
·tramberské Vánoce,
která bude zahájena
slavnostní vernisáÏí
v nedûli 20. 11. 2005 v 15.00 hod.
v Muzeu ZdeÀka Buriana
V programu vystoupí
‰tramberská hudební skupina Ogafii
spolu se zpûvaãkami a zpûváky
se ‰trambersk˘mi koledami.
V˘stava potrvá do nedûle
18. 12. 2005.
Otvírací doba dennû mimo pondûlí
9.00—12.00 hod., 12.30—16.00 hod.
Urãitû pfiijìte, bude se vám u nás líbit!

Technoprojekt, a. s. Ostrava
zve v‰echny na posezení s country
skupinou Cizinci
v sobotu 26. 11. 2005
od 18.00 hod. do Chaty dr. Hrstky,
kde budou hrát Cizinci k poslechu.
Srdeãnû zvou pofiadatelé.

Zprávy z hradu
Technoprojekt, a. s. Ostrava oznamuje, Ïe z dÛvodu rekonstrukãních oprav
schodi‰tû ve vûÏi Trúba a v˘mûnû dlaÏby
pfied JaroÀkovou útulnou bude uzavfiena
Trúba vÏdy od pondûlí do pátku s platností od 31. 10. do 12. 12. 2005. Toto
omezení se t˘ká v‰edních dnÛ.
V dobû státních svátkÛ, sobot a nedûlí
bude Trúba vefiejnosti pfiístupna.
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Informace z kultury
Na‰e SdruÏení hudebníkÛ dechového
orchestru mûsta ·tramberka
se na mezinárodní soutûÏi velk˘ch
dechov˘ch orchestrÛ,
která se konala v Ostravû 21. 10. 2005,
umístilo ve Zlatém pásmu
SoutûÏe se zúãastnilo 14 orchestrÛ
Srdeãnû k tomuto úspûchu gratulujeme.
V. M.

DDM ·tramberk
vás srdeãnû zve na tradiãní
volejbalové klání
TURNAJ SMÍ·EN¯CH âTVE¤IC
ve ãtvrtek 17. 11. 2005
v tûlocviãnû na Zauliãí
registrace 8.00—8.30
ve vestibulu tûlocviãny
startovné: 250 Kã za druÏstvo
Kontakt: Regina ·mahlíková
tel. 556 812 018
mob.: 732 247 516

Pozvánka

Ze sportu

Zveme vás k posezení v Restauraci
na Libotínû ve ·tramberku
— rodinné oslavy, Ïivotní jubilea
— svatby, veãírky, firemní akce
— kapacita 50 míst
— sportovi‰tû — fotbal, volejbal…
— klidné prostfiedí libotínské pfiírody
Objednávky na tel. 556 852 448
nebo 608 955 220

Kam za sportem
Volejbal — tûlocviãna na Zauliãí
MuÏi od 10 h
5. 11. 2005
TJ Kotouã ·tramberk – ANAJ Metylovice
Juniofii od 10 h
6. 11. 2005
TJ Kotouã ·tramberk – TJ Krnov
20. 11. 2005
TJ Kotouã ·tramberk – Ra‰kovice
Îeny od 10 h
12. 11. 2005
TJ Kotouã ·tramberk – Fr˘dlant n. O. „A“
26. 11. 2005
TJ Kotouã ·tramberk – VK Vratimov

Kopaná
DruÏstvo ÏákyÀ oddílu Kopané TJ Kotouã ·tramberk se poprvé pfiedstavilo
v novém sloÏení.
Na podzim leto‰ního roku bylo druÏstvo ‰trambersk˘ch ÏákÛ doplnûno, po
náboru na ‰kolách ve ·tramberku a Kopfiivnici, o nové hráãky. Vzhledem k tomu,
Ïe t˘m nehraje v souãasné dobû mistrovskou soutûÏ, tak zku‰enûj‰í hráãky posílily chlapecká druÏstva benjamínkÛ (Holubová Petra, Jurková Simona) a ÏákÛ (Juraniová Erika, Katrin Glogarová, Katefiina Staffová).
K prvnímu spoleãnému startu dûvãata
nastoupila v nedûli 16. 10. 2005 na domácí pÛdû ve ·tramberku proti druÏstvu FC
Vítkovice. Tento soupefi, kterého v uplynulé sezonû pravidelnû poráÏely, generaãní v˘mûnou nepro‰el, pfiijel ve své nejsilnûj‰í sestavû a slavil úspûch:
TJ Kotouã ·tramberk – FC Vítkovice
0:1 (0:0)
Sestava domácích: Juraniová Erika,
Staffová Katefiina, Vajdová Nikola, Kolibová Krist˘na, Geryková Veronika, Holubová Petra, Rusínková Îaneta, Kelnarová
Katefiina, (VaÀková Karolína), Milichová
Katefiina, Glogerová Katrin, (Geryková
Michaela), HubeÀáková Petra.
Z pohledu diváka jenÏ mûl moÏnost
sledovat zápasy ÏákyÀ v uplynulé sezonû
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se jevila hra nového t˘mu
dosti chaotická. Hráãky se
na hfii‰ti hledaly, nepfiesn˘mi pfiihrávkani dávaly
pfiíleÏitost soupefiov˘m
útoãníkÛm. V druhé polovinû utkání se ‰tramberaãky vymanily z tlaku a hra
se pfiesunula do
stfiedu pole. Pouze jedenkrát se podafiilo
Vítkovicím prolomit brejkem obranu
a úspû‰nû zakonãit akci.
V dobrém svûtle se pfiedstavila stoperka
Krist˘na Kolibová, jenÏ spoleãnû s kapitánkou Staffovou pomáhaly zaãínajícím
obráncÛm Milichové a Gerykové pfii jejich
vÛbec prvním startu. ZáloÏní fiada i se
zku‰en˘mi hráãkami Kelnarovou a Glogarovou ãelily tlaku rychl˘ch dûvãat Vítkovic jen s krajním úsilím. Osamocená
Îaneta Rusínková na hrotu útoku se sice
dostala do nûkolika slibn˘ch akcí, ale v˘borná brankáfika soupefie ji vychytala
Jak poznamenal trenér domácího t˘mu
p. Kamil HerÛdek — bude trvat pomûrnû
dlouhou dobu, neÏ se s nov˘m t˘mem dostaneme na vysok˘ standard loÀského roku. To v‰ak je v mládeÏnick˘ch kategoriích normální, pokud není pravideln˘ pfiísun vût‰ího mnoÏství talentovan˘ch hráãÛ. Musíme proto pfiidat v oblasti náboru
nov˘ch hráãek. Zejména se nám nedafií
získávat zájemkynû pfiímo ve ·tramberku, neboÈ ·tramberk byl a stále je ba‰tou
dívãího volejbalu. K tomu dodává dal‰í
z trenérské dvojice p. Slanina: ,,kopaná
potfiebuje trochu více nebojácnûj‰í
a agresivnûj‰í dûvãata neÏ ostatní sporty,
a to vadí zejména nûkter˘m maminkám,
které se bojí Ïe dívky ,,zhrubnou“. V na‰em oddíle se snaÏíme dÛslednû dbát na
v˘chovu hráãÛ nejen na hfii‰ti, ale i mimo
nû. Samozfiejmostí v‰ak musí b˘t i v˘chova v rodinû. Pokud nejsou dûtem vlastní
návyky slu‰ného chování z domova, pak
se velmi tûÏce srovnávají s na‰imi zaveden˘mi pofiádky.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…
Do lékárny vejde Ïena a Ïádá od lékárníka
jed.
„Na co ten jed potfiebujete?“
„Chci otrávit manÏela“
„To vám nemohu vyhovût, to by byla vraÏda“
Îena vytáhne fotku na které je dvojice
v choulostivé situaci. MuÏ je její manÏel
a Ïena je manÏelka lékárníka…
Lékárník si prohlédne foto.
„PromiÀte, nevûdûl jsem, Ïe máte recept“.
„Tak jsem pfii‰el na to, Ïe papíry na v˘platní pásky se vyrábûjí z cibule. Kdykoliv
se na tu mou podívám, mám slzy v oãích".
Mladík se pfiipotácí k dívce sedící u stolu.
„Hele, ne‰la bys tancovat?“
Dívka rozpaãitû ‰pitne: „Noo, ano“
„Tak bûÏ, nemám si totiÏ kam sednout".
Vykoukne krokod˘l z vody na rybáfie a ptá
se: „Berou, berou?“
„Kdepak, ani Èuk…“
Tak se na nû vyka‰li a pojì se vykoupat“.
Dobrá rada — pfiímo z Bruselu
Hovûzí maso nejíst — nemoc ‰ílen˘ch
krav
DrÛbeÏí maso nejíst — ptaãí chfiipka
Vejce nejíst — Salmonela
Vepfiové maso nejíst — ptaãí chfiipka je
pfienosná na prasata
Ryby nejíst — nárÛst ‰kodlivin a tûÏk˘ch
kovÛ ve vodû
Ovoce a zeleninu nejíst — insekticidy
a pesticidy
Hm, hm, hm, hm, hmmm!
Á, tohle v‰echno ale neobsahuje ãokoláda!
apropos — anglické slovo STRESSED
ãtete-li jej odzadu zní DESSERTS!

Ladislav Slanina
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V. M.

Inzerce

Instalatérství

Hledáme paní na pomocné práce
v rekreaãním stfiedisku „U Katefiiny“
ve ·tramberku.
Jedná se o úklidové práce a pomocnou
práci v kuchyni. Nástup: 1. 3. 2006
Kontakt: ing. Novobilská, NOVOS NJ,
s. r. o., Libotín 979,
742 66 ·tramberk, tel: 603 296 364,
556 852 262

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

Hledáme údrÏbáfie–brigádníka pro práce
v rekreaãním stfiedisku
„U Katefiiny“ ve ·tramberku.
PoÏadavky: manuální zruãnost,
fiidiãsk˘ prÛkaz sk. B, flexibilita.
Po zapracování moÏnost pracovního
pomûru. Nástup: 1. 3. 2006
Kontakt: Vl. Novobilsk˘, NOVOS NJ,
s. r. o., Libotín 979,
742 66 ·tramberk, tel: 603 867 382,
556 852 262
Drogerie na Zauliãí ã. 602 oznamuje,
Ïe roz‰ifiuje svÛj sortiment o zemûdûlské
potfieby (náfiadí, krmiva, hnojiva…)
a dal‰í potfieby pro dÛm, zahradu
a domácnost.
Zajistíme a seÏeneme v‰echno dle
va‰ich potfieb a poÏadavkÛ.
Tû‰í se na Va‰i náv‰tûvu kolektiv
prodavaãek a manÏelé Bajerovi

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

Stavění a půjčování
lešení, výškové práce,
kácení stromů
a pořez dřeva
Josef Petráš,
Zauličí 242, Štramberk
mob. 728 869 392
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CHCETE PRODAT NEMOVITOST?
Zkuste to se společností Eurobydlení s. r. o.
naše služby Vám ušijeme na míru * můžete si prodávat sami,
neomezujeme Vaše vlastnická práva * pracujeme bez smluvních pokut *
umíme nemovitost oddlužit i od exekucí * intenzivní propagace
Vaší nabídky * pracujeme zdarma až do prodeje * naše provize 4—5% *
zpracujeme odhad nemovitosti, kupní smlouvu *
pomůžeme s hypotékou, úvěrem * nenavyšujeme ceny
Nezávazné konzultace zdarma na tel. 602 175 563
HLEDÁME KOMUNIKATIVNÍ LIDI PRO OBSAZENÍ POZICE OBCHODNÍHO
ZÁSTUPCE
pro Nový Jičín, Kopřivnici, Odry, Studénku, Bílovec, Fulnek
informace na tel. 602 175 563
Z naší nabídky
RD Bartošovice
RD Starý Jičín
Mlýn Nová Horka
RD Kunín
RD Luboměř
RD Studénka-Butovice
RD Hladké Životice
B 1+1 os. vl. Odry
B 4+1 os. vl. Fulnek
B 1+1 os. vl. Nový Jičín
Dr. B 3+1 Nový Jičín
Dr. B 3+1 Nový Jičín
Dr. B 2+1 Studénka
Dr. B 3+1 Studénka
Dr. B 3+1 Kopřivnice
Dr. B 3+1 Kopřivnice
Dr. B 2+1 Kopřivnice
St. pozemky Šenov u N. Jičína
Zahrada Petřvald u N. Jičína
Zahrada Pržno

800 000,—
1 250 000,—
2 700 000,—
800 000,—
195 000,—
2 200 000,—
450 000,—
293 000,—
880 000,—
440 000,—
650 000,—
630 000,—
390 000,—
443 000,—
473 000,—
490 000,—
380 000,—
300 Kč/m2
170 Kč/m2
473 000,—

776
776
776
602
732
736
602
732
776
608
602
608
608
731
602
602
604
776
602
608

766
766
766
175
191
644
175
191
766
269
175
269
269
130
175
175
691
766
175
970

154
154
154
563
913
635
563
913
154
086
563
086
086
080
563
563
519
154
563
547

Pro své klienty hledáme: RD do 20 km od Nového Jičína,
byt 3+1 v Novém Jičíně, RD v okolí Bílovce, chatu na Odersku,
byt ve Studénce, RD v okolí Kopřivnice, byt 2+1 v Kopřivnici
Volejte 602 175 563
www.chcitoprodat.cz
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