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...z jednání rady
Vánoãní ãas nás dostihl v plném pracovním
nasazení. V‰ude se peãe, gruntuje, nakupují
dárky a kaÏd˘ se tû‰í na klid a pohodu s rodinou
nebo pfiáteli. Mnozí vyuÏijí voln˘ ãas k zimní
dovolené nebo relaxaci v lázních nebo jen tak
na procházkách pfiírodou.
Rada mûsta se se‰la na své 38. schÛzi dne 2.
prosince. Na programu bylo pfies ãtyfiicet zpráv.
V hlavních zprávách byly projednány zprávy
kontrola plnûní Programu rozvoje mûsta v roce
2008 a Hodnocení roku 2008. Obû zprávy zpracovala a pfiednesla starostka Vûra Michnová.
Zprávy byly doporuãeny zastupitelstvu k pro-

jednání s pfiipomínkami. V dal‰ím bloku pfiedloÏil zpracované zprávy vedoucí finanãního oddûlení Ing. Josef Babulík, a to rozpoãtové opatfiení ã. 4/2008, rozpoãet mûsta na rok 2009
a rozpoãtov˘ v˘hled na léta 2010—2024. Zprávy byly doporuãeny zastupitelstvu mûsta ke
schválení, rozpoãet na rok 2009 s pfiipomínkami. Z projednávání pak vyplynul úkol pro vedoucího finanãního oddûlení zpracovat pfiedpokládané v˘daje na 1. ãtvrtletí roku 2009 pro
moÏnost zaloÏení termínovaného vkladu.
V majetkoprávních záleÏitostech rada schválila zvefiejnûní zámûru pronajmout areál hradu
·tramberka za stanoven˘ch podmínek, které
rada schválila s pfiipomínkami a uloÏila referentce úseku majetku mûsta a investic Petfie Fi-

lipové tento zámûr zvefiejnit. Byla schválena komise pro v˘bûr nájemce hradu sloÏená z radních mûsta. Byla schválena smlouva o uzavfiení
smlouvy budoucí o zfiízení vûcného bfiemene
mezi mûstem ·tramberkem a firmou EKOBAU
Invest a.s. Hradec nad Moravicí v souvislosti
s v˘stavbou inÏen˘rsk˘ch sítí v lokalitû Pískovna. Povûfiila starostku podpisem této smlouvy.
Ve dvou pfiípadech rada neschválila zvefiejnûní
zámûru prodeje pozemkÛ a ve tfiech pfiípadech
pak doporuãila zastupitelstvu ke schválení koupi pozemkÛ do majetku mûsta. Byla projednávána zmûna územního plánu ã. 4 a v té souvislosti bylo doporuãeno zastupitelstvu provést
v‰echny úkony, které tato zmûna vyÏaduje. Byly projednány také ãtyfii poÏadavky na roz‰ífiení
zmûny ã. 5 územního plánu a z toho dva rada
doporuãila zastupitelstvu ke schválení a dva ne.
Zastupitelstvu bylo doporuãeno vzít na vûdomí
stav pfiípravy a realizace projektÛ nad 1 mil. Kã.
Rada schválila zámûr rekonstrukce nebytového
prostoru restaurace Sauna bar nájemci za urãen˘ch podmínek, dodatek ã. 1 ke smlouvû o dílo s firmou Knûzek na dodávku a montáÏ plastov˘ch oken a dvefií v domû ãp. 750 — DPS na
Bafiinách, byl schválen vítûz poptávkového fiízení na akci zafiízení ‰kolní kuchynû Z· ve
·tramberku, a to firma MAVA s.r.o. Ostrava —
Vítkovice, smlouva o dílo a servisní smlouva
s touto firmou a podpisem smluv byl povûfien
místostarosta Ing. Pavel Podolsk˘. Rada jmenovala pûtiãlennou komisi pro vyhodnocení poptávkového fiízení na dodávku sluÏeb a zafiízení
v rámci projektu Obnova a modernizace zafiízení Z· ·tramberk z fiad zamûstnancÛ Z· ·tramberk a zastupitelÛ mûsta. Rada schválila prodlouÏení nájemního vztahu nájemníkÛm obytného domu ãp. 751 a nové nájemníky do dvou
bytÛ a povûfiila referentku úseku bytového hospodáfiství podpisy tûchto smluv. Dále byla
schválena smlouva o poskytnutí peãovatelské
sluÏby zájemkyni a starostka Vûra Michnová byla povûfiena podpisem této smlouvy.
Rada vzala na vûdomí V˘roãní zprávu o ãinnosti Základní ‰koly a Matefiské ‰koly ve
·tramberku za ‰kolní rok 2007/2008 s pfiipomínkami. Byl uloÏen úkol starostce, aby poÏádala fieditelku ‰koly o vyjádfiení, jaká opatfiení
byla pfiijata ve vûci Inspekãní zprávy t˘kající se
M· na Zauliãí. Byla schválena odmûna fieditelce Z· a M· ·tramberk Mgr. Bronislavû Hyklové
v souladu se schválen˘mi Zásadami pro urãení
platu a odmûn fieditelce pfiíspûvkové organizace
Z· a M· ·tramberk. Rada schválila pfiijetí finanãního daru ve v˘‰i 100 tis. Kã od firma Kotouã ·tramberk, spol. s r.o. a zároveÀ smlouvu
o poskytnutí finanãního daru a povûfiila starostku podpisem smlouvy, bylo schváleno nav˘-

‰ení pfiíspûvku na ãinnost Junáku, svazu skautÛ a skautek, nav˘‰ení ãtenáfisk˘ch poplatkÛ
s pfiipomínkou a poskytnutí penûÏit˘ch darÛ
jednotliv˘m fyzick˘m osobám za aktivní ãinnost pro mûsto v roce 2008.
Rada mûsta vyslovila nesouhlas se zápoãtem
GHC Invest, s. r. o. ve vûci dobropisované ãástky za v˘sadbu trávníku Zelen˘m paÏitem s.r.o.
Ostrava Hulváky na koupali‰ti Libotín, byl uloÏen úkol starostce mûsta vyzvat firmu GHC Invest. s. r. o. K zaplacení dobropisované ãástky.
Rada mûsta souhlasila se soudním vymáháním
zaplacení této ãástky na firmû GHC Invest s.r.o.
v pfiípadû, Ïe firma nezaplatí v termínu poÏadovanou ãástku. Mûsto ·tramberk bude zastupovat JUDr. T. Pfiibilová.
Byl uloÏen úkol investorovi mûsta Janu Kozlovskému, aby ve spolupráci s JUDr. T. Pfiibilovou uplatnil nárok na slevu z ceny díla v dÛsledku vady projektové dokumentace u spoleãnosti BP projekt s.r.o. Rada vzala na vûdomí Ïádost Úfiadu práce v Novém Jiãínû o finanãní
podporu Olympiády technick˘ch profesí a pracovních pfiíleÏitostí v kvûtnu 2009. Zastupitelstvu rada doporuãila k projednání návrh investiãních akcí pro rok 2009 s pfiipomínkami, náklady na projektovou dokumentaci pro rok
2009 s pfiipomínkami, zafiazení akce oprava
opûrné zdi u domu ãp. 92 na ulici Kopec do plánu investic na rok 2009 a zahájení pfiípravn˘ch
aktivit, obecnû závaznou vyhlá‰ku mûsta
·tramberka ã. 2/2008 o místním poplatku za
komunální odpad. V souvislosti s touto vyhlá‰kou byl uloÏen úkol vedoucímu oddûlení technické správy Josefu Va‰kovi zv˘‰it poplatek za
provoz systému odpadového hospodáfiství pro
podnikatelské subjekty o 5 % s úãinností od
1. ledna 2009. Radní doporuãili zastupitelstvu
vzít na vûdomí vyhodnocení investiãních akcí
v roce 2008 s pfiipomínkami. Ke schválení bylo
doporuãeno pfiijetí kontokorentního úvûru
u âeské spofiitelny a. s. ve v˘‰i 3 milióny Kã na
rok 2009 v pfiípadû potfieby s krytím budoucími
rozpoãtov˘mi pfiíjmy mûsta, uzavfiení smlouvy
o spolupráci a propagaci s La‰skou Bránou,
smlouvu o spolupráci obcí k zaji‰tûní ostatní
dopravní obsluÏnosti na území okresu v roce
2009. Rada nesouhlasila s vyplacením náhrady
‰kody za po‰kozenou garáÏ a nedoporuãila zastupitelstvu mûsta k odkoupení garáÏ od Ïadatele.
ProtoÏe je ãas adventní, ãas sblíÏení, ãas rozjímání, ãas lidí dobré vÛle, ráda se podûlím s vámi o my‰lenku ZdeÀka Svûráka: „Slu‰nost a lidskost jsou neprÛbojné vlastnosti a potfiebují,
abychom je tvrdo‰íjnû ‰ífiili a nesli Ïivotem“.
Krásné a pokojné Vánoce, radost, zdraví a ‰tûstí vám v‰em pfieje
Vûra Michnová
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…z jednání zastupitelstva
Poslední leto‰ní v pofiadí 17. jednání zastupitelstva probûhlo 15. prosince. Na programu byly zprávy o ãinnosti rady mûsta za uplynulé období, hodnocení roku 2008, kontrola plnûní
programu rozvoje mûsta v roce 2008, které
zpracovala a pfiednesla starostka mûsta Vûra
Michnová a zastupitelstvo je vzalo na vûdomí
s pfiipomínkami. Dále byly pfiedneseny zprávy
z oblasti finanãní, které zpracoval vedoucí finanãního oddûlení Ing. Josef Babulík a pfiednesl pfiedseda finanãního v˘boru Ing. Jan David.
Bylo to rozpoãtové opatfiení ã. 4/2008, rozpoãet
na rok 2009, rozpoãtov˘ v˘hled na léta 2010 —
2024, pfiijetí kontokorentního úvûru ve v˘‰i 3
mil. Kã od âeské spofiitelny, a.s. Zastupitelstvo
tyto zprávy schválilo s pfiipomínkami s tím, Ïe
byl schválen rozpoãet na rok 2009 dle návrhu
finanãního v˘boru. Dále byla pfiedloÏena zpráva
kontrolního v˘boru, kterou zpracovala a pfiednesla jeho pfiedsedkynû Mgr. Pavlína Kvasniãková a zpráva finanãního v˘boru, kterou zpracoval a pfiedloÏil pfiedseda finanãního v˘boru
Ing. Jan David. Tajemnici Mgr. Pavle Jurkové
byl uloÏen úkol zajistit pravidelné zvefiejÀování
zápisÛ z kontrolního v˘boru a v˘sledkÛ kontrol
na webov˘ch stránkách. Vedení mûsta byl uloÏen úkol zpracovat anal˘zu moÏností a dopadÛ
pfiípravy a realizace velk˘ch projektÛ na finanãní situaci mûsta a jeho rozvoj v pfií‰tích letech,
schválilo devítiãlennou odbornou komisi
a pfiedsedou této komise byl jmenován Ing. Jifií
·ebek. Dále bylo uloÏeno vedení mûsta provést
poptávkové fiízení na uloÏení voln˘ch finanãních prostfiedkÛ ve v˘‰i 4 mil. Kã na termínované vklady a vybrat nejv˘hodnûj‰í nabídky.
Starostka mûsta byla zmocnûna k podpisu
smluv. Zastupitelstvo schválilo novou ãlenku
kontrolního v˘boru paní Marii Guznarovou.
Starostce byl uloÏen úkol splnit dodateãnû
hlavní bod programu zastupitelstva z prosince
2008 „Úkoly mûsta v roce 2009“ do nejbliÏ‰ího
jednání zastupitelstva. Byl pfiedloÏen návrh
koncepce oslav 650 let mûsta ·tramberka. Tuto
zprávu zpracovala vedoucí oddûlení kultury,
sportu a cestovního ruchu Anna Ra‰ková a zastupitelstvu ji pfiedloÏila starostka Vûra Michnová. Návrh byl schválen s pfiipomínkami. Zastupitelé schválili odkup pozemku od obce
Îenklava do majetku mûsta ·tramberka, byla
projednána zmûna ã. 4 územního plánu, kde byla pfiijata v‰echna potfiebná usnesení, a schváleny Ïádosti o roz‰ífiení pofiízení zmûny ã. 5
územního plánu. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí zprávu zpracovanou místostarostou Ing. Pavlem Podolsk˘m vyhodnocení investiãních akcí
za rok 2008. Zastupitelé schválili obecnû závaz-

nou vyhlá‰ku ã. 2/2008 o místním poplatku za
provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. Byla schválena dohoda o úhradû
neinvestiãních nákladÛ obcí Îenklava mûstu
·tramberku ve v˘‰i 2 700 Kã za Ïáka a rok
v souladu se ‰kolsk˘m zákonem, smlouva o spolupráci k zaji‰tûní ostatní dopravní obsluÏnosti
území okresu na rok 2009 s mûstem Nov˘ Jiãín
a také smlouva o spolupráci a propagaci sdruÏením obcí La‰ská brána Beskyd. Starostka
mûsta byla povûfiena podpisy v˘‰e jmenovan˘ch
smluv. Zastupitelstvo neschválilo odkoupení
garáÏe od Ïadatele za ãástku 80 tis. Kã.
Vûra Michnová

Slovo starostky
VáÏení spoluobãané,
rok 2008 pomalu konãí, uplynuly také dva roky na‰eho úfiadování, tedy polovina volebního
období. Obãas kaÏdého z nás nûkterá situace
donutí k zamy‰lení a ohlédnutí za probûhl˘m
ãasem, vykonanou prací. Rok 2008 byl v celku
dost sloÏit˘ nejen pro nás, ale pro celou spoleãnost a nakonec i pro celosvûtové dûní. Války se
vedou neustále, vÏdy pod rou‰kou nûãeho nesmírnû dÛleÏitého, aÈ uÏ války náboÏenské, majetnické, intervenãní, dobyvatelské, mocenské
a odnesou to vÏdy ti nevinní — civilisté, pfiedev‰ím bezbranné Ïeny a dûti. To je daÀ válkám
a váleãníkÛm v celé historii lidství. Války se vedou i v politick˘ch kruzích, povût‰inû pouze
slovní, aãkoliv se nûkdy od slov pfiejde k ruãním
a pûstním soubojÛm i nûkter˘ch vrchních politick˘ch pfiedstavitelÛ ve svûtû i u nás.
Nyní nás dostihla svûtová ekonomická krize
a ptáme se v‰ichni, jak z toho ven? Heslo dne‰ní doby: „UÏ bylo lépe" je sice vtipnou poznámkou, ale s hofik˘m podtextem. Urãitû se nás
v‰ech tato situace dotkne v prÛbûhu pfií‰tího roku. Ale nerada bych konãila rok 2008 tak pesimisticky, protoÏe máme za sebou dost povedené práce a dobr˘ch akcí, aÈ uÏ v oblasti stavebních a investiãních akcí, majetkov˘ch záleÏitostí pozemkov˘ch a bytov˘ch, oblasti kultury
a cestovního ruchu, spoleãensk˘ch a spolkov˘ch aktivit, nabídky sluÏeb a Ïivota ve mûstû
a to, co se nám letos nepodafiilo zrealizovat, je
v˘zvou do dal‰ích let, pfiedev‰ím bod ãíslo jedna v‰ech volebních programÛ a také schváleného Plánu rozvoje mûsta ·tramberka a to je regenerace sídli‰tû Bafiiny. VÛãi této ãásti mûsta je
to dlouholet˘ dluh, nehledû k tomu, Ïe zde Ïije
témûfi jedna tfietina obyvatel, vybudování kanalizace v oblasti Koziny, na kterou jsme koncem
leto‰ního roku obdrÏeli dotaci a následnû oprava silnice a vybudování chodníkÛ, dále nás trá-
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pí nedokonãené komunikace na Novojiãínské
ul., v DráÏném a Libotín, kde není ani vodovod,
ani spla‰ková kanalizace. Samozfiejmû, Ïe jsou
to dal‰í a dal‰í letité problémy po celém mûstû,
které v‰echny nevyfie‰íme v prÛbûhu následujících dvou let. ·tramberk se zaãíná rozrÛstat v˘stavbou nov˘ch rodinn˘ch domkÛ, bude tfieba
fie‰it i demografick˘ v˘voj obyvatelstva, místa
v matefisk˘ch ‰kolách, v základní ‰kole, sluÏby,
parkovi‰tû, moÏnosti zamûstnání, volnoãasové
aktivity aj. To, co se nám podafiilo v leto‰ním roce, je obsahem zpráv dále ve ·trambersk˘ch novinkách.
V tuto chvíli bych nám v‰em chtûla popfiát,
abychom spoleãnû v‰echno zvládli tak, aÈ ty
‰patné a zlé vûci a z nich pramenící negativní
emoce zÛstanou v jeskyních a na slunce aÈ vyjdou jen a jen povedené a dobré vûci.
Rok 2009 je pro ·tramberk velk˘m svátkem,
protoÏe zde uÏ budeme jako mûsto s privilegii
fungovat 650 let. To urãitû markrabûte Jana
Jindfiicha Lucemburského ani ve snu nenapadlo, jak zajímavé a turisticky lákavé místo konce
20. a zaãátku 21. století pov˘‰il v roce 1359 na
mûsto. Vût‰ina lidí je hrdá na místa, odkud pochází nebo kde Ïije. Pohnutá historie na‰eho
mûsteãka od dob zaloÏení do dne‰ních dnÛ nám
tu hrdost umoÏÀuje a vlastnû i dává vûnem.
Pro‰li zde ãasem a vûky zajímaví a stateãní lidé,
tvrdí, houÏevnatí, nadaní, cílevûdomí, oddaní
svému mûstu, umûlci a vûdci okouzleni rázovitostí kraje, nádherou pfiírody, dfievûnou krásou
rouben˘ch stavení pod skalami i vûkovitou elegancí dámy zvané Trúba. Jsme magnetem pro
turisty, obdivovatele historie, pfiírody i architektury. Mûsto lákalo, láká a vÏdy bude lákat zájemce sv˘mi tajemstvími, historií a svérázností, sv˘m úÏasn˘m „geniem loci".
My tu bydlíme, je to na‰e mûsto a chceme Ïít
spokojen˘ a bohat˘ Ïivot ve spoleãnosti sv˘ch
rodin, pfiátel, kamarádÛ, znám˘ch a sousedÛ.
Rok bohat˘ na akce ve v‰ech oblastech na‰eho
Ïivota nás uÏ oãekává.
Vûra Michnová, starostka mûsta ·tramberka

Hezk˘ a klidn˘ vánoãní ãas, radost ze shle-

dání a setkávání a do nového roku 2009 hodnû sil, spokojenosti, pracovních i soukrom˘ch
úspûchÛ a dobré zdraví vám v‰em pfiejí zástupci mûsta a úfiadu
Vûra Michnová,
Ing. Pavel Podolsk˘
Mgr. Pavla Jurková

Hodnocení roku 2008
Ohlédnu-li se za rokem 2008, mohu zodpovûdnû fiíci, Ïe byl nároãn˘.
V leto‰ním roce se rada se‰la celkem 19× a zastupitelstvo i s prosincov˘m zasedáním 8×.
V radû v hlavních zprávách jsme projednali
62 zpráv a na zastupitelstvech 29. Celkem jsme
projednali v radû 383 zpráv a v zastupitelstvu 98.
Spektrum projednávané problematiky mûlo
velk˘ rozsah a za námi je kus dobré a zodpovûdnû provedené práce.
Byly zpracovány a schváleny hlavní body rad
a zastupitelstev na rok 2008.
Byl zpracován a schválen rozpoãet na rok 2008.
Byl zpracován a schválen návrh stavebních
akcí na rok 2008 s nûkolikerou aktualizací
a schváleno hospodafiení mûsta za rok 2007.
Byl projednáván návrh zmûny ã. 4 územního
plánu mûsta ·tramberka, pofiízení zmûny ã. 5
ÚP a pofiízení nového územního plánu.
Byl schválen odprodej obytn˘ch domÛ z majetku mûsta na Bafiinách a Kozinû (ãp. 723—
728, 779—784 a 444), kdy platby za prodeje by
mûly b˘t do konce roku 2008 v rozpoãtu.
Byly prodány pozemky v Pískovnû za celkovou ãástku 2 219 200 Kã firmû EKOBAU Invest
a.s Hradec nad Moravicí.
Probûhla kontrola rozpoãtu mûsta ze strany
KÚ MSK za rok 2007 bez nálezu a dílãí kontroly rozpoãtu 2008.
Získali jsme na sponzorsk˘ch darech ãástku
740 tis. Kã:
200 tis. Holcim (âesko) Prachovice (nová
brána do NS, WC v NS, oprava lesní cesty)
200 tis. Kotouã ·tramberk, spol. s r. o. (na
spolkovou ãinnost, na ‰indelovou stfiechu
a novou bránu a elektrofikace WC v NS)
30 tis. Firma Rekumat Wärmeprozesstechnik
âR, spol. s r.o. (na publikaãní ãinnost k 650.
v˘roãí mûsta) — zastoupenou Ing. Petrem
Vensk˘m
10 tis. Kã od podnikatelky paní Bohumily ·uterové (na publikaãní ãinnost k 650. v˘roãí
mûsta)
300 tis. RWE Gas Storage, s.r.o. Praha (na sanaci omítky v ‰atnách Z· a dokonãení chodníku kolem ‰koly)
Bylo pokraãováno v Programu regenerace
MPR ·tramberk (obdrÏeli jsme od MK pfiíspûvek ve v˘‰i 400 tis. Kã a mûsto se podílelo na
spoluúãasti ãástkou 75 800 Kã)
Byly zpracovány Ïádosti na poskytnutí grantÛ
a na projektovou dokumentaci a obdrÏeli jsme:
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— víceúãelové hfii‰tû z grantu âEZ (dotace 2
mil. Kã, spoluúãast 400 tis.) — neuspûli jsme
— oprava kapliãky v NS z grantu Regionservis
(dotace 50 tis. Kã, spoluúãast 61 535 Kã) —
neuspûli jsme
— bezdrátov˘ rozhlas z grantu Regionservisu
(dotace 100 tis., spoluúãast 88 425 Kã) —
neuspûli jsme
— bezdrátov˘ rozhlas z dotace MV âR (dotace
116 700 Kã a stejná spoluúãast) — neuspûli
jsme
— obnova a modernizace zafiízení Z· z dotace
ROP MSK (dotace 2 657 753 Kã, spoluúãast
242 247 Kã) — dotace pfiidûlena, není zatím
v rozpoãtu
— kanalizace 2.etapa z dotace MSK (dotace 365
tis. Kã, spoluúãast 124 500 Kã) — dotace
pfiidûlena
— DDM z dotace MSK (dotace 125 tis. a stejná
spoluúãast) — dotace pfiidûlena
— kanalizace 3. etapa z dotace MSK (dotace 285
tis., spoluúãast 95 tis. Kã) — neuspûli jsme
— v˘stavní síÀ MZB z dotace ROP MSK (dotace 7 765 546 Kã, spoluúãast 629 802 Kã) —
podána Ïádost
— revitalizace objektu hasiãské zbrojnice z dotace ROP MSK (dotace 2 774 616 Kã, spoluúãast 224 964 Kã) — podána Ïádost
— kanalizace Kozina z dotace OP ÎP (dotace
12 066 421 Kã, spoluúãast 6 584 023 Kã) —
dotace pfiidûlena — není zatím v rozpoãtu
— obdrÏeli jsme dotaci ve v˘‰i 32 tis. Kã od MK
âR na knihovnick˘ projekt VISK 3 – 3 PC na
vefiejn˘ internet (na‰e spoluúãast 14 tis. Kã)
— dotace na JSDH celkem 3 ve v˘‰i 188 300 Kã
1. Projednali jsme, schválili, zru‰ili a znovu
schválili pravidla pro prodej nemovitostí
2. Seznámili jsme se s návrhem koncepce dostavby hradu ·tramberka ve 4 variantách, jak
je pfiedloÏil generální fieditel Technoprojektu a.s. Ostrava Ing. Martin Zu‰tík
3. Byly schváleny smlouvy o poskytnutí peãovatelské sluÏby zájemcÛm
4. Byli schváleni nájemci uvolnûn˘ch bytÛ
a v˘mûny bytÛ
5. Byla zpracována osnova Koncepãního fie‰ení
vyuÏívání, provozu a pronájmu Námûstí, doplnûná Pravidly a sazbami pro v˘bûr parkovného na Námûstí a umístûní pfiedzahrádek
a prodejních míst na Námûstí. Chybí je‰tû
studie revitalizace zelenû a na Námûstí
6. Byl projednán a schválen zámûr vzájemn˘ch
dlouhodob˘ch v˘pÛjãek budov muzeí s Muzeem Novojiãínska a MSK
7. Bylo schváleno Nafiízení RM 1/2008 o stání
silniãních motorov˘ch vozidel na vymezen˘ch mûstsk˘ch komunikacích

Nav‰tívili jsme MK âR a MSK ve vûci moÏností získání financí na rok 2009 na 650 let
mûsta ·tramberka a zpracovávají se Ïádosti na
dotace.
Schválili jsme smlouvu o spolupráci s La‰skou bránou Beskyd na rok 2008.
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. (Náv‰tûvnost MIC
za rok pfies 24 tis. náv‰tûvníkÛ)
Probûhly úspû‰né mezinárodní a regionální
sportovní aktivity na území mûsta mezinárodní
cyklistick˘ závod Ïen Gracia 2008 (15 tis. Kã)
Vala‰ská rallye
Motoristické setkání pod Trúbou (5 tis. Kã)
Bûh rodn˘m krajem Emila Zátopka (2 tis. Kã)
Bûh do schodÛ aÏ na Trúbu s plnou zátûÏí —
pofiádal HZS z Ostravy (2×)
Byl schválen ubytovací fiád v tûlocviãnû a ceník za tyto sluÏby a byla vybavena kuchyÀka
s moÏností v˘pÛjãky k akcím
Byla schválena obecnû závazná vyhlá‰ka
o zv˘‰ení danû z nemovitosti.
Bylo schváleno ãlenství mûsta ve SdruÏení
místních samospráv âeské republiky (SMS âR).
Byla schválena pravidla pro oceÀování a odmûÀování bezplatn˘ch dárcÛ krve.
Byly schváleny cílové hodnoty mûsíãního nájemného v na‰ich bytech.
Byl schválen ceník za prodej dfiíví z na‰ich lesÛ.
Byl schválen zpÛsob a zaji‰tûní ostatní dopravní obsluÏnosti s mûstem Nov˘ Jiãín.
Pofiídili jsme si novou vánoãní v˘zdobu na
Námûstí za 137,5 tis. Kã od vítûze poptávkového fiízení firmy ATELIER/Mauer z Plznû.
Bylo schváleno organizování vefiejné sbírky
na opravu kapliãky v NS (pro umístûní betlému).
Byla schválena Dohoda o narovnání mezi
mûstem a firmou Zelen˘ paÏit, s. r. o. Ostrava–
Hulváky vedoucí k proplacení faktury.
Probûhly úspû‰nû s velkou náv‰tûvností Dny
evropského dûdictví (4,5 tis. lidí — ãárkovací
metoda).
Máme zpracovan˘ návrh pfiípravy a organizace oslav 650 let v˘roãí mûsta vãetnû finanãní
rozvahy a harmonogram.
Podafiilo se dokonãit generální opravu M· na
Bafiinách vãetnû kanalizaãní pfiípojky (ze státního rozpoãtu ãástka 2,5 mil. a 743,5 tis. jsme
doloÏili z rozpoãtu mûsta).
Oddáno bylo 59 párÛ, oslavili jsme 1 zlatou
svatbu a narodilo se 37 dûtí, které byly pfiivítány na 4 vítáních obãánkÛ.
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.
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Oblast investic a projektÛ:
Za rok 2008 jsme dosud proinvestovali celkem
pfies (v Kã)
M· Bafiiny
3 243 553,—
âOV Libotín
683 591,—
oddûlení TS:
Místní komunikace opravy
581 213,—
Kanalizace a opravy rozvodÛ vody
na domech v majetku mûsta
kromû ÚBH
657 956,—
Oprava stfiech a svodÛ na domech
v majetku mûsta
125 308,—
Ostatní staveb. a údrÏbáfi. práce
838 017,—
Úsek bytového hospodáfiství:
Izolace boãní stûny 819
192 193,—
Oprava stfiechy DráÏné 539
390 545,—
Oprava rozvodÛ vody 779—784
670 571,—
Oprava fiíms a svodÛ 723—728
159 668,—
V˘mûna stoupaãek a vodomûrÛ
v bytov˘ch domech (Kozina
a DráÏné)
125 737,50
V˘mûna oken DPS Bafiiny
867 497,—

Oblast pozemkÛ a nájmÛ:
V prÛbûhu roku bylo pfiedloÏeno celkem 73
zpracovan˘ch materiálÛ t˘kajících se pozemkÛ
27× koupû a prodej, 11x nezvefiejnûní zámûru prodeje
7× pronájem
19× vûcné bfiemeno
7× ostatní (vstup na pozemky, zmûny, umístûní cedule, smûna pozemkÛ aj.)
Ostatní podrobné údaje jsou zpracovány
v kontrole plnûní Plánu rozvoje mûsta ·tramberka v r. 2008.
Vûra Michnová, starostka mûsta

Informace pro obãany
MùSTO ·TRAMBERK
MùSTSK¯ Ú¤AD ·TRAMBERK

úsek správy majetku mûsta, rozvoje a investic
Námûstí ã. 9, 742 66 ·tramberk

Oznámení o zámûru pronájmu
Mûsto ·tramberk v souladu s ustanovením §
39 odst. 1 zákona ã. 128/2000 Sb., o obcích,
v platném znûní a usnesením Rady mûsta ·tramberka ze dne 2. 12. 2008 zvefiejÀuje zámûr mûsta
pronajmout areál hradu ·tramberka za tûchto
podmínek:
1) Jeden nájemce celého areálu, vã. vûÏe Trúba
s podílem na vstupném (40 % nájemce, 60 %
mûsto)

2) PfiedloÏení koncepce celoroãního fungování
areálu — podnikatelsk˘ zámûr vãetnû finanãní
rozvahy na:
• Restauraci Chata Dr. Hrstky
• JaroÀkovu útulnu a vûÏ Trúbu (stálá expozice
z historie hradu a mûsta )
• Smysluplné vyuÏití vyuÏití historick˘ch prostorÛ v areálu v úzké spolupráci s mûstem v oblastech spoleãensk˘ch, kulturních a cestovního ruchu
• VyuÏití potenciálu hradu k rozvoji a podpofie
cestovního ruchu a propagaci mûsta vãetnû
finanãní
3) PfiedloÏení referencí o osobû Ïadatele:
• Îivnostensk˘ list (v˘pis z obchodního rejstfiíku)
• Solventnost a solidnost
• Zku‰enosti z oblasti cestovního ruchu a restauraãních sluÏeb
• Znalosti z oblasti kultury
• Prokazatelné organizaãní schopnosti
4) Prokázání znalostí místních pomûrÛ, historie
a tradic, vztah ke ·tramberku
5) Pfiedpokládan˘ termín zahájení ãinnosti 1. 3.
2009
6) PfiedloÏení koncepce dal‰ího rozvoje celého
areálu na pfiedpokládan˘ pronájem 5—10 let
Termín pro odevzdání Ïádostí o pronájem areálu
hradu ·tramberka vãetnû náleÏitostí v˘‰e uveden˘ch je stanoven do 16. 1. 2009 do 12.00 hod. Îádosti budou vloÏeny do zalepené obálky oznaãené heslem „HRAD ·TRAMBERK“.
Adresa pro doruãení:
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk, podatelna, Námûstí 9
742 66 ·tramberk
Obãané se mohou vyjádfiit k zámûru mûsta po dobu 15 dnÛ ode dne zvefiejnûní tohoto oznámení.
BliÏ‰í informace získáte na MÚ ve ·tramberku,
úseku správy majetku mûsta, rozvoje a investic
(p.Filipová) nebo na oddûlení kultury (p.Ra‰ková).
Vûra Michnová, starostka mûsta
·tramberka v.r.

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.
Prvním úfiedním dnem v roce 2009 je pondûlí
5. 1. 2009
Mgr. Pavla Jurková, tajemník MûÚ
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Informace oddûlení Technická správa
Úhrada poplatku za komunální odpad
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka na svém 38.
zasedání dne 15. 12. 2008 schválilo vyhlá‰ku ã.
2/2008 o místním poplatku za provoz systému
shromaÏìování, sbûru, pfiepravy tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. Na rok
2009 byla za odpady schválena ãástka ve v˘‰i 460
Kã/rok pro fyzické osoby, které mají na území
mûsta trvalé bydli‰tû.
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 30ti 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
460 Kã/rok.
Poplatek pro rok 2009 se bude vybírat od 6. ledna 2009.
Místa v˘bûru poplatku jsou úfiední dny v pokladnû Mûstského úfiadu a v kanceláfii technické
správy na ulici ·ÀÛrkova.

Ohlá‰ení poplatkové povinnosti
KaÏdá fyzická osoba, která se hlásí od roku
2009 k trvalému pobytu (i narozené dítû) nebo fyzická osoba, která dovr‰í 18 let, je povinna podle
§ 44 zákona ã. 337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, vyplnit do 15 dnÛ formuláfi k ohlá‰ení poplatkové povinnosti.
Tento formuláfi je k dispozici v pokladnû MûÚ,
v kanceláfii evidence obyvatelstva a v kanceláfii
technické správy. Za nesplnûní povinnosti nepenûÏité povahy, coÏ je mimo jiné i nesplnûní ohla‰ovací povinnosti, mÛÏe b˘t uloÏena pokuta podle § 37 zákona ã.337/1992 Sb., o správû daní a poplatkÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Horní kor˘tko — po fyzikálnû chemické
stránce vyhovuje mûfien˘m limitÛm, jedná se
o tvrd‰í vodu, obsah dusiãnanÛ je vyhovující.
Nevyhovuje v‰ak po stránce mikrobiologické,
podezfiení na zneãi‰tûní fekáliemi teplokrevn˘ch zvífiat ve zdroji. RovnûÏ uÏitková voda by
nemûla b˘t mikrobiologicky zneãi‰tûna.
Bez dezinfekce ani po pfievafiení není pfiedpoklad, Ïe dojde k likvidaci bakterií.
Rynka — Hornychovice má pfiekroãen˘ obsah dusiãnanÛ o 9,5 mg/l a zv˘‰en˘ obsah tvrdosti vody. Po mikrobiologické stránce je rovnûÏ nepouÏitelná jako pitná voda, bylo by vhodné ji vydezinfikovat, není pfiedpoklad zneãi‰tûní fekáliemi, ale koliformními bakteriemi jiného druhu. Po pfievafiení minimálnû 5 minut
moÏno pouÏít jako uÏitkovou vodu.

Havírenská studánka na Libotínû
Tvrd‰í voda, která má velmi nízk˘ obsah dusiãnanÛ (kojenecká voda). Mikrobiologicky zneãi‰tûná koliformními bakteriemi jiného druhu
nûÏ fekálního pÛvodu a mezofilními bakteriemi.
Po pfievafiení min. 5 min. moÏno pouÏít jako
uÏitkovou vodu.
(Nutno podotknout, Ïe v roce 2007 tento pramen jako jedin˘ vyhovûl jak po stránce fyzikálnû—chemické, tak po stránce mikrobiologické
jako pitná voda.)
Ing. Jana Svobodová, chemická laboratofi Pfiíbor, 603 338 167

Podûkování
Chci podûkovat touto cestou Ïákyni základní
‰koly z 8. A. Katefiinû VáÀové, za umoÏnûní pouÏít její obrázek zimního ·tramberka na mûstskou novoroãenku.
Anna Ra‰ková

Upozornûní

·tramberské studánky
Mûsto ·tramberk provádí kaÏdoroãnû monitoring vodních tokÛ na katastru mûsta, abychom zjistili, v jakém stavu se vodní toky nacházejí. Tentokrát jsme si vzali na mu‰ku ‰tramberské studánky, protoÏe nás zajímalo, jaká
je v souãasné dobû jejich kvalita.
Dne 3. 11. 2008 byl proveden odbûr vod a následná anal˘za. Rozbor pro nás provádí ing. Jana Svobodová, chemická laboratofi Pfiíbor. Více
informací naleznete na www.stramberk.cz
v rubrice Mûstsk˘ úfiad — informace MûÚ — co
byste mûli vûdût.

Dovolujeme si upozornit obãany, Ïe dne 4. 1.
v ranních hodinách bude v âeském rozhlase —
Praha vysílán fejeton, kter˘ pfii své náv‰tûvû ve
·tramberku napsal spisovatel a humorista Josef
Fousek.
Anna Ra‰ková

Mûstská knihovna informuje
V˘herci v˘tvarné soutûÏe Podzim ve ·tramberku
1. místo Iveta Rajnochová — 9. A
2. místo Tomá‰ Svoboda — 6. B
3. místo Katefiina Lundová — 7. B
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KniÏní novinky v mûstské knihovnû
Antarktida — nebe i peklo napsal svûtoznám˘
horolezec Reinhold Messner, kter˘ v letech
1970—1986 slezl v‰ech ãtrnáct himalajsk˘ch osmitisícovek. V knize podrobnû popisuje cestu, jíÏ
podnikl s Arwedem Fuchsem, v období mezi 13.
listopadem 1989 aÏ 12. únorem 1990.
V roce 1825 vyplouvá z Anglie loì Emma Jane,
která veze náklad vûzÀÛ do trestaneck˘ch kolonií
a rovnûÏ hrstku platících pasaÏérÛ, rozhodnut˘ch podstoupit nebezpeãnou cestu do zemû nov˘ch moÏností — Austrálie. Pfiistûhovalci brzy
zjistí, Ïe v této zemi se dá nejrychleji zbohatnout
získáním co nejvût‰í rozlohy pastvin pro dobytek.
Bezohledné zábory pÛdy v‰ak vedou k prudk˘m
stfietÛm s bojovn˘mi domorod˘mi kmeny a proti
anglick˘m osadníkÛm stojí i nehostinná pfiíroda.
V krásném a nebezpeãném Údolí lagun se proplétají a navÏdy mûní osudy. Knihu napsala Patricia Shawová.
Chcete se stát úspû‰n˘m kouzelníkem a oblíben˘m baviãem? Pak si musíte pfieãíst kníÏku
Velká kuchafika baviãÛ a kouzelníkÛ. Je v ní plno
kouzel, skládaãek, her a hodnû rad, jak se kouzelníky a baviãi stát. A je to kníÏka pro malé i velké ãtenáfie.
V roce 2140 jsou jen dvû moÏnosti: b˘t Vyvolen˘ nebo Pfiebyteãn˘. Vybrat si nemÛÏete, vá‰ osud
je napsan˘. Zatímco Vyvolení mají díky lékÛm
právo na nesmrtelnost, Pfiebyteãní jim jako ménû hodnotní obãané pouze slouÏí. Patnáctiletá
Anna s Petrem svÛj osud Pfiebyteãn˘ch odmítají
a pokusí se mu postavit. Podafií se jim to? A o tom
vypráví Gemma Malley ve fantastickém románu
Pfiebyteãní.
V‰echny, ktefií mají rádi historickou literaturu
opfiedenou spletitostí lidsk˘ch vztahÛ, zaujme
kniha autora âachtické paní JoÏa NiÏnánského,
Lásky Îofie Bosniakové. Pfiíjemné chvilky u ãtení nûkteré z tûchto knih vám pfieje
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Oznámení
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

Podûkování
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku dûkuje sv˘m ãlenÛm za celoroãní práci ve sboru
a pfieje v‰em sv˘m ãlenÛm a v‰em obãanÛm
mûsta ·tramberka ‰Èastné a veselé proÏití svátkÛ vánoãních, hodnû dárkÛ pod stromeãek
a v roce 2009 hodnû zdraví a rodinné pohody.
V˘bor SDH

Podûkování
Chtûla bych tímto podûkovat jednomu ãlovûku, Janu Sochovi, a jeho spolupracovníkÛm,
ktefií mu pomáhali pfii jeho práci. On se nejvût‰í mûrou podílel na tom, jak je dnes ·tramberk
krásn˘ a pfiedává radost nejenom nám, ktefií
v nûm Ïijeme, ale i v‰em, ktefií toto krásné mûsteãko nav‰tíví. Je opravdov˘m symbolem betléma. KéÏ bychom i my, ktefií v nûm Ïijeme, naplnili jej symbolem vzájemné lásky, které nám
kaÏd˘m rokem pfiipomínají vánoãní svátky.
Spokojená obãanka (jméno pisatelky je
v redakci)

Policejní koutek
Jako kaÏd˘ rok v zimû, kdyÏ zaãne snûÏit, je
problém s nedisciplinovaností majitelÛ automobilÛ, ktefií parkují na místech, kde je zapotfiebí upravit sjízdnost vozovky prostfiedky
k údrÏbû silnic. Dopravu komplikuje i parkování na upravené silnici podél snûhového náspu.
Ten zúÏí cestu a pfiistavení automobilu vedle
nûj ji dûlá témûfi neprÛjezdnou. I kdyÏ platí pravidlo, Ïe v uliãkách mûsta musí b˘t alespoÀ tfii
metry volné pro prÛjezd automobilÛ, v pfiípadû
snûÏení to neplatí, protoÏe by nebylo moÏné
udrÏovat vozovku sjízdnou. Proto upozorÀuji
obãany, Ïe pokud nebude uvolnûná cesta, nebudou urãité úseky odhrnuty. Jedná se zejména
o cel˘ Kopec, Hraniãky a Bafiiny.
Poslední dobou se ve mûstû rozmáhá kriminalita mladistv˘ch. Nejenom Ïe zpÛsobují ‰kodu na mûstském majetku, která uÏ jde do desetitisícÛ, ale ubliÏují i na‰im (hlavnû star‰ím)
obãanÛm. Poslednû napfiíklad byl na Horní Ba‰tû hozen do okna rodinného domku zhruba tfiíkilov˘ kámen, kde zranil star‰í paní pfiímo do
hlavy. Jednalo se o skupinu tfií klukÛ ve vûku 12
aÏ 15 let.
Kdo by mohl podat k tomuto pfiípadu jakékoliv informace, aÈ se zkontaktuje na níÏe uvedené tel. ãíslo, nebo e–mail.
Je konec roku. Pfieji v‰em obãanÛm hezké
a pohodové vánoãní svátky a v novém roce 2009
samé bezproblémové dny, hodnû úspûchÛ v práci i v osobním Ïivotû.
Podnûty i Ïádosti mÛÏete stále volat na tel.:
736 670 513 nebo 606 909 624, e–mail:
mp_stramberk@sendme.cz.
Pevná linka: 556 812 252
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP
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Opravy mariánsk˘ch soch
Chtûli bychom vefiejnost informovat o postupu oprav mariánsk˘ch soch ve ·tramberku.
Socha Panny Marie u lípy na Bílé hofie byla
znaãnû po‰kozena, musela b˘t ze sloupu sejmuta a odvezena do dílny restaurátora pana
Kozla do Bystfiice pod Host˘nem. Oprava je dokonãena a v sobotu 29. listopadu byla renovovaná socha vyzdviÏena na pÛvodní místo. Zb˘vá je‰tû opravit a nakonzervovat sloup a pískovcov˘ kvádr, na kterém cel˘ pomník stojí. Tyto
práce budou probíhat na jafie pfií‰tího roku. Zálohovû bylo zaplaceno restaurátorovi 10 000 Kã.
Celkové vyúãtování bude provedeno po dokonãení prací. Velk˘ dík patfií panu Josefu Petrá‰ovi, kter˘ poskytl bezplatnû le‰ení a ubytování
pro restaurátora. RovnûÏ dûkujeme panu Ing.
Jaromíru Petrá‰ovi z RWE Transgas za poskytnutí jefiábu pfii instalaci opravené sochy. Oprava sochy P. Marie u b˘valého oãního oddûlení je
dohodnuta s panem Kozlem rovnûÏ na jaro
pfií‰tího roku.
Renovaci sochy na Kopci v zahrádce pana
Petrá‰e naproti Perníkovce pfiislíbil sponzorovat pan Ing. ·míra. Dosud není dofie‰eno vlastnictví sochy.
Dále bude provedeno pfiemístûní sochy sv. Jana Nepomuckého z Kopce z Davidovy zahrady
ke kostelu. Socha vyÏaduje také znaãné restaurátorské práce.
·patnou vizitkou je rozpadající se KfiíÏ na námûstí u kostela, na jehoÏ kritick˘ stav upozornili i památkáfii.
Je pfied námi je‰tû velk˘ kus práce, aby tyto
památky zÛstaly zachovány i pro dal‰í generace
a vûfiíme, Ïe za va‰eho pfiispûní a pomoci se nám
bude dafiit!
V˘sledky vefiejné sbírky, která je‰tû probíhá,
i náklady na opravy soch budou uvefiejnûny aÏ
po ukonãení prací.
Závûrem vyslovujeme v‰em, ktefií pfiispûli do
sbírky na opravy srdeãné Pán BÛh zaplaÈ za va‰i ‰tûdrost a pochopení pro dobrou vûc!
Václav David, Eva Davidová
Orel ·tramberk

Ze ‰koly
Stfiípky z matefiské ‰koly Zauliãí
Na‰e matefiská ‰kola ve ·tramberku Zauliãí
se rozhodla v leto‰ní ‰kolním roce 2008/2009
navázat na akci „Odpoledne s rodiãi a dûtmi“.
Zaãali jsme v fiíjnu odpolednem na I. oddûlení
nejmen‰ích dûtí — „Louãení se sluníãkem“.
Dûti si za pomoci maminek, tatínkÛ, ale i babi-

ãek, a star‰ích sourozencÛ vyrobily sluníãko
z PET lahve, zahrály si hry, zazpívaly písniãky.
Dûti z II. oddûlení zase pozvaly své rodiãe
k v˘robû podzimních dekorací z pfiírodních materiálÛ — mal˘ch d˘ní, ‰ípkÛ, ‰i‰ek, ale také
z kvûtináãkÛ a vafieãek. Podafiily se opravdu
hezké dekorace, jeÏ si donesly do sv˘ch domovÛ.
Zaãátkem listopadu pak na I. oddûlení dûti
s rodiãi spoleãnû vyrábûli z d˘ní rÛzná stra‰id˘lka. Jeden z tatínkÛ vytvofiil z velké d˘nû stra‰idelnou hlavu, která potom kaÏdé ráno s rozsvícenou svíãkou vítala dûti u vchodu M·.
Ani jsme se nenadáli a pfiiblíÏil se advent
a my, povzbuzeni velkou úãastí rodiãÛ na pfiedchozích akcích, jsme uspofiádali vyrábûní adventních vûncÛ, vystfiihování ozdob na okna,
zdobení svíãek vykrajováním z vo‰tin a voskov˘ch plátÛ. Atmosféru dokreslil poslech vánoãních koled. KaÏd˘, kdo pfii‰el, si nûco hezkého
odnesl, aÈ uÏ svíãku, vystfiihovánku, ãi adventní
vûnec na stÛl nebo dvefie.
Ov‰em, nejdÛleÏitûj‰í je, Ïe dûti stráví s rodiãi, prarodiãi ãi sourozenci hezké odpoledne, Ïe
si udûlají na sebe ãas a doma se mohou tû‰it ze
spoleãnû udûlan˘ch v˘robkÛ.
A co nás je‰tû v tomto kalendáfiním roce ãeká? Poslední radostnou událostí bude vánoãní
besídka a náv‰tûva ‰kolákÛ u nás v M·.
Chtûli bychom touto cestou podûkovat v‰em
rodiãÛm za spolupráci a pfiízeÀ, za sponzorsk˘
dar pro dûti a popfiát do nového roku 2009 v‰em
hodnû ‰tûstí a zdraví.
Ludmila Mechtová s kolektivem

BáseÀ o vesmíru
V mûsíci fiíjnu se Ïáci obou 7. tfiíd zúãastnili
soutûÏe o nejhezãí báseÀ o vesmíru .
O první místo se podûlily Nikol Baãáková a
Klára Pavlová, tfietí místo zaujala Karin Gálová.
BáseÀ byla zapsána v anglickém jazyce. Îáci
si ji pfiipravili doma a paní uãitelka DaÀová jim
je zkontrolovala a opravila chyby. Dokázali byste to také?

EARTH
I am planet Earth.
Milions people live on me.
I’m guite big.
I také care about people.
I wont, that to people are happy.
I like people, but someone is horrible.
I am important for all peoples.
I am like to am.
I am happy that I am here for them.
I am their mother but they are killing me.
They destory flowers, animals . . . . . . . .
I don’t know why? . . . . . . . .
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SPACE

âerti ve ‰kole

I’m very, very huge.
I také care about my children planets.
I také care about air on them.
There are stars, planets, many moons and space.
In space isn‘t air and gravity.
Everything flyes there.
Is space emply?
Nobody knows .
Perhaps ona day I will die.
Perhaps, one day …...

Dne 5. 12. 2008 na‰i ‰kolu nav‰tívil Mikulá‰
s ãerty, ktefií nahánûli ohromnou hrÛzu, a s andûly, ktefií mûli plné ko‰íãky sladkostí. Ty v‰ak
nebyly zadarmo. Aby si je dûti zaslouÏily, musely zazpívat písniãku nebo zarecitovat básniãku.
Zpívalo se jim velice tûÏko, jelikoÏ z ãertÛ ‰el
obrovsk˘ strach.
Jejich masky byly absolutnû dokonalé. Nebylo rozpoznat, kdo je kdo.
Jakmile dûti odzpívaly, pfiekrásní andûlé jim
rozdali bonbónky a omalovánku. Mikulá‰sk˘
den se deváÈákÛm velice povedl a dûtem se moc
líbil.
Îáci IX. tfiídy

Toto byly ukázky básní, které vyhrály 1. místo.
V˘herci byli odmûnûni mal˘m dárkem.
Není nutno dodat, Ïe to tvofiitele zaujalo a bavilo.
Îáci VII. A, B

Pomáháme!
Od záfií do listopadu probíhal na na‰í ‰kole
sbûr padesátihaléfiÛ, tedy mincí, jejichÏ platnost
skonãila k 31. srpnu 2008. ÎákÛm na‰í ‰koly se
podafiilo celkem nasbírat 2542 ks, po jejich v˘mûnû v bance jsme získali 1271 Kã. Tato ãástka
bude vûnována Záchranné stanici pro ptactvo
v Barto‰ovicích.
V‰em ÏákÛm a uãitelÛm, ktefií se zapojili do
akce dûkuji.
Stanislav Pe‰

Pozvánka

Podzimní sbûr papíru
Jako kaÏd˘ rok, i letos, probûhl na na‰í ‰kole
„podzimní sbûr papíru". Îáci nasbírali celkem
815 kg. Nejlep‰ími sbûraãi byli bratfii Wisnarovi (Radomír V. A, Jaromír III. A), Eva ·imelová
(VI. A), Adam Bajer (II. A) a bratfii Juraãkovi
(Vojtûch V. B. Marek II.B). V‰em, ktefií pfiispûli,
dûkujeme.
Dana Chalupová

Vánoce, Vánoce pfiicházejí
Vánoce se kvapem blíÏí, Je to znát na kaÏdém
kroku. Éterem se nesou koledy, z oken voní vánoãní cukroví, ulice a námûstí jsou slavnostnû
nasvíceny. I ve ·tramberku zdobí námûstí vánoãní strom, ale nejkrásnûj‰í dominantou je
ka‰na. 26. listopadu mûlo b˘t vánoãní osvûtlení
slavnostnû rozsvíceno. Opravdu by to byla nev‰ední událost, kdyby se opravdu teprve tehdy
rozsvítilo, kdyby vánoãní zpûvy a taneãek ãertÛ
ze základní ‰koly i muzika OgarÛ byly na námûstí sly‰et, coÏ bez ozvuãení jde opravdu stûÏí. I tak si vystupující dûti veãer uÏily a doufáme, Ïe si ho uÏili i pfiihlíÏející obãané ·tramberka i okolí.
Vlasta Kalí‰ková

Chcete vidût více fotografií z akcí na‰í ‰koly?
Chcete mít dostatek informací o ‰kole a hlavnû
o dûní v ní? Nenechte si ujít v˘stavky prací na‰ich ÏákÛ! Najdete nás na www.zsstramberk.cz.
VÏdy se nûco dûje! Tû‰íme se na va‰e náv‰tûvy.
Îáci a uãitelé Z· ·tramberk

Odprodej ‰kolních lavic a Ïidlí
Základní ‰kola ve ·tramberku bude v mûsíci
bfieznu 2009 mûnit v‰echny stávající lavice
a Ïidle za nové. Získala pro tento úãel peníze
z grantu Evropské unie.
K dispozici tedy bude velké mnoÏství ‰kolních lavic a Ïákovsk˘ch Ïidlí. V‰e ve velmi dobrém stavu, jen neodpovídající souãasn˘m hygienick˘m normám pro ‰kolní nábytek.
ObãanÛm nabízíme tento nábytek za zbytkovou cenu, spolkÛm mÛÏe b˘t nábytek pfieveden.
Informace v Z· ·tramberk nebo na telefonu
556812057.
fieditelství Z· ·tramberk

Dûkujeme v‰em rodiãÛm, pfiátelÛm, pfiispûvatelÛm za jejich pochopení, podporu a pomoc
na‰í ‰kole v uplynulém roce a do toho dal‰ího
pfiejeme v‰em hodnû zdraví, pohody, spokojenosti a vzájemného porozumûní.
Z· ·tramberk
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Blahopfiejeme

Ze sportu
Judo
29. listopadu se utkalo na 370 dûtí z Polska, Rakouska, Slovenska a Moravy na 5. roãníku Mezinárodního turnaje Ïactva v PováÏské Bystrici
v judo. Poãet roz‰ífiila i ãtyfiãlenná skupinka ‰trambersk˘ch nadûjí.
SoutûÏ probûhla na 4 Ïínûnkách a o její nároãnosti svûdãí i to, Ïe kategorie ml. ÏákÛ zaãala aÏ
po 15. hodinû. Zde z na‰ich nejlépe zabojoval Jirka Vensk˘ v kategorii do 60 kg. V 1. kole prohrál
se ·inkem z Bardûjova. V opravách uÏ na‰el svou
jistotu a probojoval se aÏ o 3. místo, kde porazil
Krála z Lip. Hrádku.
Ménû ‰tûstí mûl Jan Zátopek v kategorii do 30
kg. Prohrál v 1. kole se Zinanem ze ·tuby. V opravách byl úspû‰nûj‰í, ale o 3. místo prohrál s Koláfiem z Hranic.
Pûknû bojoval Ondra Vesel˘ v kategorii do 38 kg,
ale verdikt rozhodãích zápasu 1. kola s Beishanerem vyznûl lépe pro soupefie. A bylo to bez oprav.
Podobn˘ údûl potkal i Petru Venskou nad 63 kg
v kategorii st. Ïaãek. Ta teprve sbírá zku‰enosti
a pfiesto, Ïe nenechala ‰patn˘ dojem, vypadla uÏ
v úvodu.
Josef ·tábl, trenér oddílu judo
———

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

Narozené dûti:
·imon Bednafiík
Eli‰ka Janková
Ema Îárská

Zvlá‰tní podûkování
SPOZ dûkuje touto cestou paní Zdence Svobodové za 13 let obûtavé práce v na‰í komisi.
Mgr. ZdeÀka Svobodová, pfiedsedkynû SPOZ

Pozvánka na sport o Vánocích v tûlocviãnû
Pátek 26. 12. 2008 • Rodinn˘ volejbalov˘ turnaj smí‰en˘ch ãtverek • Startovné 250 Kã na
druÏstvo, zaãátek v 9.30 hodin.
Sobota 27. 12. 2008 • Fotbalov˘ turnaj ulic •
Zaãátek v 8.00 hodin
Nedûle 28. 12. 2008 • Badmintonov˘ turnaj —
smí‰ené dvojice • Zaãátek v 9.00 hodin, startovné 40 Kã/hráã.
Úter˘ 30. 12. 2008 • Florbalov˘ turnaj • Zaãátek v 8.00 hodin — poãet druÏstev omezen.

Spoleãenská rubrika

Kam do společnosti
a za kulturou
Pozvánka na Îiv˘ betlém
Divadelní soubory a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na

Îiv˘ betlém,

Seznam jubilanti na leden 2009
94 let
87 let
86 let
84 let
83 let
81 let
80 let
70 let

Sochová Marie
Mandová ZdeÀka
Geberová Gabriela
Sochová RÛÏena
Chvistková Jindfii‰ka
Hrabalová Franti‰ka
VáÀová Jifiina
Novobilská Jarmila
Palack˘ Josef
Doãkalová BoÏena
Burgetová Jifiina
Marková Jaroslava
Marková Marie

kter˘ se uskuteãní dne 26. prosince 2008
v 15 hodin v prostorách Národního sadu
ve ·tramberku
Úãinkují ãlenové divadelních souborÛ
Pod vûÏí, Kotouã a Dûtského divadelního
souboru
Zpûv MUDr. Mofiic Jureãka
Tanec skupina pod vedením Dagmar Jurákové
Hudební doprovod skupina Ogafii
PrÛvodní slovo Ing. Dana Marková
Srdeãnû zvou pofiadatelé
Vstupné dobrovolné
·tramberské novinky 11

Mûsto ·tramberk a SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru mûsta ·tramberka
vás srdeãnû zvou na slavnostní

Novoroãní koncert
Nedûle 4. ledna 2009
v Kulturním domû ve ·tramberku
Zaãátek koncertu 15.30 hod.
Vstupné 50 Kã
Akce se koná v rámci oslav 650 let
mûsta ·tramberka
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku
dovoluje si vás zváti na tradiãní

HASIâSK¯ BÁL,
pofiádan˘ v sobotu dne 17. ledna 2009
v Kulturním domû na námûstí ve ·tramberku
Zaãátek plesu v 19.00 hod.
Hraje a zpívá
skupina Largo ZdeÀka Sklenovského
Vstupné 70 Kã
Obãerstvení — Veãefie — Bohatá tombola
Na hojnou úãast se tû‰í hasiãi
·tramber‰tí holubáfii si vás dovolují
srdeãnû pozvat na tradiãní

10. holubáfisk˘ ples,
kter˘ se koná dne 24. ledna 2009
v Kulturním domû ve ·tramberku
Zaãátek je v 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina Radeg
Bohatá tombola a obãerstvení zaji‰tûno
Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve na svÛj

19. OBECNÍ BÁL,
kter˘ se koná v pátek dne 30. 1. 2009
v Kulturním domû ve ·tramberku
Zaãátek plesu je v 19,00 hodin
K tanci a poslechu hrají
v sále hudební skupina Sága,
v malém sále Franti‰ek âernoch z Vefiovic
V programu vystoupí taneãní skupina
DREAM Davida Monsporta z Kopfiivnice
a Studio orientálních tancÛ Farridah
z Kopfiivnice
Vstupné 110 Kã
Bohatá tombola. Poho‰tûní zaji‰tûno.
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském
informaãním centru od 23. 1. 2009
(úter˘—nedûle 9.00—12.00, 12.30—16.00)
Srdeãnû zvou pofiadatelé

PROGRAM KINA ·TRAMBERK
NA LEDEN 2009

Nedûle 4. 1. 2009 v 18.30, vst. 49 Kã

QUANTUM OF SOLACE
Bondovka, titulky, 107 min., od 12 let.
Dal‰í díl agenta 007 pokraãuje vysokooktanov˘m
dobrodruÏstvím, kdy je Bond zrazen Ïenou, kterou miloval. Bojuje s nutkáním, aby ze své poslední mise neuãinil misi osobní.
Nedûle 11.1. 2009 v 18.30, vst. 49 Kã

96 HODIN
Akãní thriller, 93 min., titulky, od 12let
B˘val˘ ‰pion Bryan souhlasí s cestou své sedmnáctileté dcery Kim do PafiíÏe pouze pod podmínkou, Ïe se mu bude pravidelnû hlásit. Pfii jednom takovém telefonátu se ale stává svûdkem jejího únosu. Na nic neãeká a bere spravedlnost do
sv˘ch rukou. V hlavních rolích: Liam Neeson
a Maggie Grace.
Nedûle 18. 1. 2009 v 18.30, vst. 49 Kã

MÁJ
Filmová báseÀ, 78 min., od 12 let
Film na motivy básnû Karla Hynka Máchy. Vrcholné dílo ãeského romantismu adaptoval autor
filmu v epickém duchu. Filmov˘ Máj je pfiíbûhem
kata (Jan Tfiíska), kter˘ se vrací po sedmi letech
do svého kraje. Tento podivn˘ vypravûã postupnû
odhaluje strhující pfiíbûh o milostném trojúhelníku.
Nedûle 25. 1. 2009 v 18.30, vst. 49 Kã

LABYRINT LÎÍ
Drama, 100 min., titulky, od 12 let
Leonardo DiCaprio a Russell Crowe v hlavních
rolích nového filmu ze zákulisí americk˘ch zpravodajsk˘ch sluÏeb.

NA ÚNOR 2009 P¤IPRAVUJEME
BATHORY
HLÍDAâ ã. 47
ANGLICKÉ JAHODY
NEBEZPEâN¯ CÍL

·tramberské novinky 12

VáÏnû a neváÏnû
Hoj, ty ·tûdr˘ veãere...
Souãasné tradice Vánoc pocházejí z 19. století. Tehdy v‰ak byly tyto svátky spí‰e pfiipomínkou vzájemné lásky a sounáleÏitosti v rodinû
neÏ bezbfiehé utrácení. Pfiece nám v‰ak z tradice kfiesÈansk˘ch Vánoc nûco zÛstalo dodnes.
O oslavû Vánoc u nás jsme jiÏ psali, ale otevfime
dnes dvefie do svûta a nahlédnûme k na‰im sousedÛm pfies hranice, ale i dál, napfiíklad tam,
kde mífií na‰e dovolenkové kroky.
Slovensko • Kdy? Vánoce zaãínají 24. prosince
a jsou velmi podobné na‰im. Dáreãky nosí JeÏí‰ek a v‰e se odehrává v kouzelné atmosféfie stromeãku a koled.
Tradice: Podobné jako u nás.
Jídlo: Na Slovensku se nejí rybí polévka, ale
kapustnica, coÏ je nûco jako na‰e zelÀaãka. Na
stole jsou také opékance ãi bobalky, bochánky
velikosti ofiechÛ peãené z kynutého tûsta, jedí
se spafiené a posypané mákem. Podstatná souãást menu jsou oplatky, které se jí s medem
a ãesnekem. Místo vánoãky se peãou koláãe
a bábovky. Bramborov˘ salát nechybí, jen kapra ãastûji vytlaãují jiné ryby.
Polsko • Kdy? V silnû náboÏensky zaloÏeném
státû jako je Polsko, se ·tûdr˘ den slaví 24. prosince. V Polsku se vûfií, Ïe v ãase vánoãním
opou‰tí JeÏí‰ek nebe a pfiijíÏdí na oslátku mezi lidi na zem.
Tradice: V kaÏdém bytû je pfiipraveno pod
stromeãkem trochu sena pro oslíka. Ke slavnosti se shromáÏdí celá rodina i s prarodiãi a jin˘mi pfiíbuzn˘mi. Za okny ãekají ve v‰ech domácnostech, aby zahlédli první záfiící hvûzdu.
Teprve tehdy, aÏ ji uvidí, posadí se v‰ichni ke
sváteãní veãefii. Na slavnostnû prostfieném stole stojí svícen, pod kter˘m leÏí gro‰, jenÏ má
chránit dÛm pfied chudobou. Paní domu prostfie vÏdy jeden pfiíbor navíc pro neoãekávaného
hosta.
Jídlo: Zaãíná se polévkou z ãervené fiepy, které se fiíká bor‰ã. Chybût nesmí brambory se zelím a houby. NejdÛleÏitûj‰í je v‰ak ryba smaÏená na oleji, nejãastûji to b˘vá kapr. Veãefie je
ukonãena mouãníkem. B˘vá to pfiedev‰ím makov˘ koláã, potom su‰ené ovoce, fíky a datle.
Úplnû naposled pfiijde rozmanité cukroví.
Rakousko • Kdy? Vánoce v Rakousku jsou velmi podobné tûm na‰im. Na ·tûdr˘ veãer pfiichází JeÏí‰ek pfiivolan˘ cinkáním zvoneãkÛ
a pfii svíãkách a zpívání koled rozdává dárky.
Tradice: Zdobení adventních vûncÛ a jejich
vû‰ení do vchodu domÛ pfied Vánoci. Jako dárky jsou dávány men‰í pozornosti, velmi ãasto
doma vyrobené. Dárky balí vÏdy hlava rodiny,
t. j. otec.

Jídlo: SmaÏen˘ kapr s bramborov˘m salátem,
vídeÀsk˘ fiízek, tlustá husa nebo krÛta. Nechybí cukroví a vánoãka.
Nûmecko • Kdy? Vánoce se slaví uÏ od 24. prosince, na severu zemû rozdává dárky Weihnachtsmann, kter˘ má rezavé vlasy a fousy. Cestuje na divokém vûtru. Na jihu obdarovává JeÏí‰ek podobn˘ na‰emu.
Tradice: K nûmeck˘m VánocÛm patfií bohatû
ozdoben˘ stromeãek, kter˘ tu má dávnou tradici. Stejnû oblíbené jsou v‰ak i star‰í betlémy.
Nejproslavenûj‰í byly v Nûmecku jesliãky zhotovované v Tyrolsku.
Jídlo: RÛznû podle oblastí. Nechybí peãená
husa, sladké kompoty a zavafieniny, peãené klobásky se zelím, místy bramborov˘ salát a ryba.
Nikde v‰ak nechybí vánoãní ‰tola.
Bulharsko • Kdy? V pravoslavném Bulharsku
se vánoãní svátky slaví aÏ 6. ledna, a tak si milovníci Vánoc mohou nadûlovat dárky hned dvakrát — 24. prosince a 6. ledna.
Tradice: V Ïádné bulharské domácnosti nechybí o Vánocích ozdoben˘ stromeãek. Dárky
pod nûj dává dûda Koleda. Na venkovû se je‰tû
obãas dodrÏuje star˘ bulharsk˘ zvyk, Ïe hlava
rodiny rozloÏí pfied ‰tûdroveãerní veãefií po zemi slámu, pfiipomínající chudobu chléva, ve
kterém pfii‰el na svût vyvolen˘ Syn BoÏí, mal˘
JeÏí‰ek. Hospodynû rozprostfie na slamûnou podest˘lku vy‰ívanou pokr˘vku a na takto pfiipraven˘ „stÛl“ rozloÏí mísy s jídlem. Nejstar‰í ãlen
rodiny pokrmy poÏehná a vánoãní hostina mÛÏe zaãít.
Jídlo: Tradiãním vánoãním jídlem je v Bulharsku vepfiové maso, ãoãka, fazole, r˘Ïe a zelí.
Místo vánoãek, na které jsme zvyklí u nás, pfiipravují Bulhafii ze sladkého kynutého tûsta peãivo ve formû krouÏkÛ.
Finsko • Kdo? Ve Finsku o Vánocích rozná‰í
dárky velk˘ Ukko, dlouhé bílé vousy mu sahají
do pasu a na hlavû mu trÛní pÛlmetrová ãervená ãepiãka s rolniãkou. Doprovázejí ho veselí
muÏíãci v plá‰tûnkách lemovan˘ch bílou koÏe‰inou. Zlobivé a prolhané dûti odná‰ejí hbití pidimuÏíci do ledového království.
Tradice: Ve Finsku jsou Vánoce velkou slavností vánoãního stromku, kter˘ je cel˘ bíl˘, aby
co nejvíce pfiipomínal zasnûÏené jehliãnany v lese. Dûti i dospûlí pod jeho vûtvemi tanãí a zpívají, hrají ‰arády a spoleãnû se radují z dárkÛ.
Itálie • Kdy? ·tûdr˘ den je v Itálii normální pracovní den zakonãen˘ pÛlnoãní m‰í. Svátky zaãínají aÏ na BoÏí hod obûdem a to po papeÏovû
poÏehnání Urbi et Orbi. Dûti dostávají dárky ráno.
Tradice : Vánoce jsou v Itálii velk˘m rodinn˘m svátkem. Italové nav‰tûvují kostely a v‰ude znûjí koledy. Jesliãky o vánocích nechybí
v Ïádné domácnosti, dûdí se po nûkolik pokole-
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ní. Betlemáfiství má tradici jiÏ od 15. století. Zato stromeãek se strojí aÏ od 20. stol. Nepeãou
cukroví.
Jídlo: Hlavním vánoãním jídlem jsou jehnûãí
maso, plnûná zvûfiina, ryby, raci, peãená kufiata
a slaná kukufiiãná ka‰e. Mlsá se ka‰tanové pyré,
speciální bábovka zvaná panettone a tureck˘
med s ofií‰ky.
Norsko • Kdy? 24. prosince rozná‰í trpaslík
Nisse dárky. SvÛj pfiíchod nijak netají a nejradûji se i s dárky zjevuje uprostfied ‰tûdroveãerního hodování. Nikdy neodmítne skleniãku nûãeho ostfiej‰ího.
Tradice: Po veãefii jde celá rodina spoleãnû
k bohatû ozdobenému stromeãku, kde jedí jablka, ofiechy a cukroví, zpívají se koledy, "vû‰tí" se
budoucnost a tanãí.
Jídlo: Nejoblíbenûj‰ím vánoãním jídlem jsou
peãená kufiata, tradiãnû se jako dezert podává
sladká ka‰e s kandovan˘m nebo nakládan˘m
ovocem a mandlemi. âasto se na vánoãním stole objevuje i vepfiové maso s brambory a zelím
a puding polit˘ sladk˘m likérem. V Norsku se
pfied Vánoci speciálnû vafií sladké pivo. Prodává
se jen mezi 21. prosincem a 6. lednem. Etikety
lahví tohoto piva jsou vyhledávan˘m sbûratelsk˘m artiklem.
¤ecko • Kdy? V ¤ecku rozná‰í 24. prosince dárky hodn˘ Svat˘ muÏ. Nechává je buì pod stromeãkem, nebo u betléma.
Jídlo: ¤ekové milují slavnostní hostiny a ta
vánoãní je jednou z nejbohat‰ích v roce. Hlavním chodem na vánoãním stole jsou ryby, které si kaÏdá hospodyÀka upravuje podle vlastního zaruãeného receptu. Podává se ale také peãené selátko a jehnû pfiipravené na ro‰tu. Jako
pfiíloha nesmí chybût spousta zeleniny a ovoce.
Tradice: Vánoce jsou v ¤ecku rodinn˘mi svátky, které pfiivádûjí do rodného domu pfiíbuzné
z tûch nejvzdálenûj‰ích konãin. Hodnû se zpívá,
tancuje a v‰ichni se snaÏí b˘t veselí, aby jim
‰tûstí a radost vydrÏely aÏ do pfií‰tích Vánoc.
Rumunsko • Kdy? Rumunské dûti dostávají
dárky 24. prosince. Vût‰inou je Svat˘ muÏ zanechá v nÛ‰i z proutí pod stromeãkem nebo
vedle jesliãek, v nûkter˘ch krajích je schovává
do bot nebo pod postel. Dfiíve dûtem rozdûloval
dárky kmotfiíãek.
Jídlo: Tradiãním rumunsk˘m vánoãním jídlem je vafiená p‰enice ochucená kandovan˘m
ovocem, medem a rozinkami.
·v˘carsko • Kdy? O ·tûdrém dnu pfiichází k dûtem tajemn˘ monsieur Chaland (kupec, zákazník). Je to obrovsk˘ panák s hlavou jako kulatá
lucerna, se svíãkami v oãních dÛlcích, s velik˘mi ústy a s úctyhodn˘m bfiichem. Rodiãe ho
vût‰inou postaví za dvefie dûtského pokoje.
Hned jak ho dûti objeví, sebûhnou se k nûmu

a zaãnou Ïadonit, aby jim dal mal˘ dárek. KdyÏ
figurína neodpovídá, zaãnou ji tlouct, ‰típat, tahat, dokud se jim ji nepodafií roztrhnout. V jejím bfii‰e jsou totiÏ ukryty ofií‰ky, fíky, datle, rozinky a spousta dal‰ích dobrot a mal˘ch dárkÛ.
Tradice: O ·v˘carsku se dá fiíct, Ïe kaÏdá z 26
ãástí má své vlastní vánoãní zvyky. Jeden v‰ak
mají spoleãn˘ — pfiedvánoãní úklid. Z mytí a
drhnutí se bûhem staletí stala spoleãenská událost. Teprve kdyÏ v‰echno záfií ãistotou, postaví
se jesliãky a stromeãek, kter˘ má kaÏd˘ pokoj
v domû svÛj (aÈ uÏ v kvûtináãi nebo papírov˘).
Srbsko (Jugoslávie) • Kdy? V pravoslavném
Srbsku se svátek Narození Pánû slaví 25. prosince, ale nejvût‰í vánoãní oslavou je pro vûfiící
Epifanie, pfiipadající na 6. leden. Na ·tûdr˘ veãer (24. prosince) se v‰ak tû‰í v‰ichni a vánoãní
dárky pfiipravují nûkolik t˘dnÛ pfiedem. Na JeÏí‰ka tu ale nikdo nevûfií. Dárky rozdává otec
nebo dûdeãek.
Tradice: Ve mûstech se vánoãní nadílka odehrává vût‰inou pod nazdoben˘m jehliãnanem.
Na venkovû v‰ak dosud panují odli‰né zvyky. Jeden z nich pochází je‰tû z dob, kdy se pohané
radovali ze zimního slunovratu, uctívali du‰e
pfiedkÛ a vûfiili, Ïe bohové jsou v‰ude kolem nás.
V té dobû se velké úctû tû‰ily stromy. Nejoblíbenûj‰ím byl mohutn˘ siln˘ dub. O kaÏd˘ch Vánocích chodí do lesa ufiíznout mlad˘ doubek.
Stromeãek postaví pfied dÛm, ovûnãí papírov˘mi kvûtinami a stuhami a na 24. prosince ho za
zpûvu koled roz-fieÏou na polínka. První vánoãní polínko do ohnû pfiiloÏí za soumraku nejstar‰í ãlen rodiny. Je to ãestn˘ úkol, a tak mÛÏe b˘t jeho splnûním poctûn i první vánoãní
host. Dfiíve bylo zvykem, Ïe kdyÏ se vûfiící vraceli z vánoãní bohosluÏby, zdravili se aÏ do Nového roku navzájem slovy "Kristos se rodi, Va
istinu se rodi“ (Kristus se narodil, Opravdu se
narodil) a líbali se na tváfie. O Vánocích se museli v‰ichni rozhnûvaní usmífiit a zapomenout
na uráÏky a kfiivdy. Jinak by na sebe a své blízké pfiivolali ne‰tûstí. A tak si i nejvût‰í nepfiátelé
v Srbsku o Vánocích kdysi pfiáli pokoj a mír BoÏí.
Francie • Kdo? Ve Francii je dobr˘m vánoãním
duchem Père Noël (Otec Vánoc). Chodí vÏdy v
bílém, dárky dává do bot a holínek nebo je nechává za kamny ãi u krbu. V nûkter˘ch oblastech se dárky pfiivazují k vûtvím vánoãního
stromku a dûti vûfií, Ïe jim je daroval stromeãek.
Tradice: Vánoãní nadílka dárkÛ a dáreãkÛ se
koná 24. prosince kolem deváté hodiny. KdyÏ se
hostina pfied nadílkou protáhne, rozdávají se
dárky aÏ druh˘ den ráno. V pfiedveãer 25. prosince nav‰tûvují Francouzi své rodiãe, pfiíbuzné
a známé, pijí pivo a calvados (jableãná pálenka)
a dávají si dárky.
Tradice: V men‰ích mûstech jsou oblíbenou
zábavou „Ïivé“ jesliãky (divadlo).
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Francouzi si o Vánocích dopfiávají to nejlep‰í. Na venkovû se jako pfiedkrm podávají ústfiice a bílé klobásy, ve mûstech vût‰inou hlem˘Ïdi a rybí polévka. Na ‰tûdroveãerním stole se
tradiãnû objevuje peãen˘ krocan s ka‰tanovou
nádivkou nebo lan˘Ïovou pastou a kufiata se zeleninov˘m salátem, rajãaty a olivami, ale také
peãená husa na divoko. Francouzi milují ‰keble upravené na nejrÛznûj‰í zpÛsob, kaviár, uzeného lososa a obalovaná Ïabí steh˘nka. Nesmí
chybût nûkolik druhÛ s˘rÛ. Ze sladk˘ch dezertÛ se servíruje trufle z ãokolády a datlí, koláã se
smetanou, ãokoládové salámy a roláda v podobû vánoãního polena, ozdobená zelen˘mi lístky
a ãerven˘mi plody cesmíny. Pro zpestfiení jsou
konfety a bonbony v pestrobarevn˘ch papírcích,
jeÏ obsahují lísteãky s pfiáním v‰eho nejlep‰ího.
Nizozemsko • Kdy? Zde se slaví Vánoce 25. prosince, na BoÏí hod vánoãní. Dáreãky dûti nacházejí ráno v pfiedem pfiipraven˘ch dfieváãcích.
Dûti dostávají pod stromeãek dárky, které jim
nosí hodn˘ dûdeãek Sinter Klaas. PfiijíÏdí do Nizozemska lodí ze ·panûlska. Nosí rud˘ biskupsk˘ plá‰È. Po vylodûní se na bílém koni vzná‰í
nad domy a komíny sype dûtem dárky pfiímo
pod nazdoben˘ stromeãek. Obãas mu pomáhají sluhové, kter˘m lidé fiíkají âerní Petfii. Americk˘ Santa Claus je podle HolanìanÛ pouhá
zkomolenina jejich Sinter Klasse.
Tradice: O Vánocích jsou domy vyzdobeny jmelím a smrkov˘mi vûtvemi a v‰ude voní purpura.
Jídlo: Oblíben˘m vánoãním jídlem je peãen˘
králík s brusinkami. Na brusinkov˘ kompot nebo sladkou mrkviãku se senem uloÏenou do
dfieváãku lákají holandské dûti mlad‰ího bratfiíãka "‰panûlského Mikulá‰e", malého koníãka.
I on velmi rád rozdává dárky a cukroví hodn˘m
dûtem.
Anglie • Kdy? V pfiedveãer 25. prosince zavûsí
dûti na krbovou fiímsu ãervenou punãochu, dárky do ní v noci spustí komínem Father Christmas, kter˘ pfiijíÏdí se sobím spfieÏením.
Tradice: Traduje se, Ïe v horách v jeskyni pfieb˘vá ‰tûdr˘ vládce Vánoc s 63 trpaslíky. O Vánocích kácejí jedliãky a posílají je do v‰ech domácností.
Jídlo: Peãen˘ krocan, biskupsk˘ chlebíãek,
vánoãní puding se stfiíbrnou mincí.
Tak to byla malá procházka po svûtû. Doufám,
Ïe jste se potû‰ili i pouãili. Vánoce se slaví v‰ude, jen zpÛsob a strava jsou rÛzné. Poselství Vánoc je v‰ak stejné v celém svûtû. Zdraví, pohoda, láska a vzájemné porozumûní. V neposlední
fiadû také mír na celém svûtû.
Dovoluji si popfiát v‰em krásné vánoãní svátky,
buìte k sobû hodní, tolerantní a laskaví, protoÏe
jak praví jedno staré pfiísloví „Co chodí dokola, to
se nakonec vrátí". To vám pfieji i do roku 2009.
Anna Ra‰ková

Ze školních lavic
• KdyÏ nûkdo zemfiel, dali ho do popelnice.
Tam mu také pokládali jeho oblíbené pfiedmûty:
zbranû, konû, ‰perky a manÏelku.
• Îeny se ‰lechtily zuby na provázku ze ‰lach
kolem krku. Náu‰nice jim slouÏily nejen na
okrasu, ale i na zátûÏ. Mrtv˘m SlovanÛm byla
zima. O tom svûdãí hroby skrãencÛ.
• U terária si musíme dávat pozor. Uãili jsme
se, Ïe hrozn˘‰ královsk˘ dokáÏe usmrtit i vola.
• Velbloudi chodí pfies pou‰È v karnevalech.
Jsou to plavci, ktefií ‰ikovnû plavou v písku.
KdyÏ mají hlad nebo ÏízeÀ, Ïerou hrb. VydrÏí
tfieba t˘den nepít, ale pak vypijí celou oázu. Îerou v‰echno na co pfiijdou. A kdyÏ nepfiijdou na
nic, tak jdou klidnû dál.
• Krasobruslafii a hokejisté se doÏívají nejdel‰ího vûku, protoÏe jsou pofiád na ledû, a ten
dobfie konzervuje.
• KníÏe zemfiel ve vysokém vûku a brzy po
nûm zafival i jeho vûrn˘ lev.
• Na fiece zahoukal jedoucí perník.
• Rybám se nekazí zuby, protoÏe mohou pofiád kloktat.
• Cyril a Metodûj k nám zanesli ‰kolu.

Pár vtipů
Dvefie se zavírají a tramvaj se chystá k odjezdu ze stanice.
K vozu ale dobíhá ufiícen˘ muÏ a zoufale volá:
„Prosím vás, poãkejte je‰tû na mû, jinak nestihnu práci!“
Cestující se pfiimlouvají u fiidiãe a ten ãeká na
opozdilce.
Pán nastoupí, zavfiou se dvefie, tramvaj odjíÏdí a pán praví:
„Dobr˘ den, kontrola jízdenek.“
***
Do firmy nastoupí nov˘ ‰éf. Je o nûm známo,
Ïe je to tvrìák. Tak poprvé prochází kanceláfiemi a vidí muÏe, kter˘ nic nedûlá, opírá se o zeì
GENERALI POJI·ËOVNA A.S.
Agenturní kanceláfi Jany Zajoncové
Hoblíkova 5, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel. 603 361 722, 604 208 406,
Tel. 731 963 907, 556 713 982

získejte slevu 50%

na první pojistné období pro nové smlouvy
na poji‰tûní odpovûdnosti z provozu motorového vozidla v tûchto kategoriích
1351—1450 cm3 cena poji‰tûní 2640 Kã
1851—2000 cm3 cena poji‰tûní 4160 Kã
akce konãí 31. 1. 2009
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a jen tak kouká. ¤íká si, Ïe ukáÏe názornû v‰em
ostatním, jak naloÏí s takov˘mi, ktefií se flákají.
Jde k onomu muÏi a nahlas se ptá: „Jak˘ má‰
plat?“
MuÏ na to, trochu pfiekvapenû: „3000 korun
t˘dnû… proã?“ ·éf vytáhne penûÏenku, podá
mu 6000 a zafive: „Tady má‰ dvout˘denní plat
a teì vypadni a uÏ se tady neukazuj!“ MuÏ vezme peníze a odejde. ·éf má dobr˘ pocit, Ïe v‰em
ukázal, jak v Ïádném pfiípadû nestrpí lenochy
a pfiitom se ptá:
„MÛÏe mi nûkdo fiíct, co tu vlastnû dûlalo to
lín˘ hovado?“
A jeden zamûstnanec mu s ú‰klebkem odpoví: „Dovezl pizzu…“

• Chcete své blízké obdarovat kvalitním
dárkem pro upevnění zdraví či krásy? Chcete
detoxikovat svůj organismus, redukovat hmotnost, zvýšit imunitu nebo ošetřit pleť? Máte
diabetes, ekzém, astma, trápí vás srdce či
bolesti kloubů? Vyzkoušejte zázrak přírody —
produkty z ALOE fy FOREVER.
97 % šťávy a gely, 70 % krémy, výtažky
bylin, prostředky osobní hygieny i pro alergiky
s certifikací IASC.
Poskytnu informace, katalog, prezentaci
výrobků. Možnost porady s lékařem. Štramberákům 30 % sleva na každý výrobek. Viz
www.flp.cz.
Monika Janková, Nádražní 434, Štramberk,
tel. 556 852 340, 776 120 170

VODA – TOPENÍ – PLYN

Instalatérství

OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

provádí
montáÏe a rekonstrukce

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

Ka‰párek Jaroslav

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

tel. 556 852 550 • mob. 775 305 382

………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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