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4. prosince 1359 se osada pod hradem
·tramberkem stala mûstem. Uãinil tak
markrabû moravsk˘ Jan Jindfiich Lucembursk˘, bratr Karla IV. Mûstu bylo udûleno
olomoucké právo mûstské, které obsahovalo
v‰echny dÛleÏité v˘sady zemûpanské, napfi.
právo opevnûní, právo váreãné a ‰enkovní,
mílové, trÏní, soudní, hrdelní (platné je‰tû
v roce 1720) a cechovní. Mûsto bylo osvobozeno na osm let od daní, dávek a poplatkÛ. Obyvatelé nebyli povinni robotami.
UÏ od té doby uplynulo 645 let a na‰e
mûsto pro‰lo pohnutou historií aÏ do dne‰ních dnÛ. Pfiejme si, abychom v nûm mohli dál spokojenû, klidnû a ‰Èastnû Ïít.
V. M.

…z jednání rady
A uÏ je tady. Vlády se ujala paní Zima definitivnû, neboÈ je její ãas. Vánoce pfie‰lapují na zápraÏí a my honem, honem dokonãujeme poslední drobné práce, abychom si
uÏili v‰ech darÛ, svátkÛ, rodiny a domácí
pohody. Pranostiky praví, Ïe: „Studen˘ prosinec — brzké jaro“, coÏ by mnoh˘m urãitû
vÛbec nevadilo, kdyby se vyplnilo. BlíÏící se
konec roku tak trochu zavazuje k rÛzn˘m
hodnocením, ohlédnutím, bilancím a pfiedsevzetím, která vût‰inou stejnû nesplníme
a také rada mûsta v tomto duchu vedla své
34. jednání, které se konalo 7. 12.

Hlavní zprávy byly zamûfieny na kontrolu
plnûní programu rozvoje mûsta, hodnocení
roku 2004, úkoly na rok 2005 a rozpracovan˘ plán stavebních akcí. Zprávy t˘kající se
kontroly plnûní programu, hodnocení a vytipování nov˘ch úkolÛ pfiedkládal starosta
mûsta ing. Jan Socha a stavební akce pfiedseda komise rozvoje a dopravy ing. Jifií ·ebek. Ze zpráv pfiedloÏen˘ch starostou, máte
na dal‰ích stránkách zpracovanou re‰er‰i
a ke stavebním akcím se urãitû vrátíme
v pfií‰tím ãísle ·trambersk˘ch novinek. Rada vzala tyto zprávy na vûdomí.
Se zprávami t˘kajícími se finanãnictví
vystoupil vedoucí finanãního oddûlení ing.
Josef Babulík. Rada doporuãila zastupitelstvu mûsta k projednání rozpoãtová opatfiení ã. 4/2004 s pfiipomínkami, rozpoãet mûsta na rok 2005 také s pfiipomínkami a návrh
na pfiijetí kontokorentního úvûru na rok
2005. Ing. Babulíkovi byl uloÏen úkol zkalkulovat a zahrnout do rozpoãtu mûsta na
rok 2005 finance na zkulturnûní na‰eho Kulturního domu. Rada schválila odmûny ãlenÛm zastupitelstva a ãlenÛm komisí v souladu se zákonem o obcích. Zastupitelstvu
mûsta radní doporuãili k projednání návrh na
odmûny ãlenÛm v˘borÛ, ktefií nejsou ãleny
zastupitelstva ve shodû se zákonem o obcích.
V organizaãních majetkoprávních záleÏitostech rada souhlasila s pronájmem pozemku TJ Sokol Îenklava na 10 let za cenu
stanovenou v pravidlech pro pronájem pozemkÛ na území mûsta ·tramberka, dále
souhlasila s pronájmem pozemkÛ místnímu obãanovi opût za cenu stanovenou
v pravidlech. Zastupitelstvu mûsta byl doporuãen k projednání odkup ãásti pozemku na
ul. NádraÏní.
V ostatních organizaãních záleÏitostech
rada schválila dohodu o budoucí smlouvû
o zfiízení vûcného bfiemene na pozemku
mûsta s TELECOMEM, a. s. Praha, smlouvu
s firmou DIGIS, spol. s r. o. Ostrava Poruba
na zhotovení digitálních map ·tramberka.
V komisích byl projednán a radou schválen
nov˘ ceník parkovného na rok 2005, a to
takto: na Námûstí do 2 hod. parkování 50
Kã, nad 2 hod. 100 Kã, parkovi‰tû u ‰koly
a na Horeãce do 2 hod. 20 Kã, nad 2 hod. 50
Kã a autobusy bez ãasového omezení 100 Kã.
Dále byl schválen ceník za pronájem pro-

storÛ spoleãenské místnosti a kuchyÀky
v Domû dûtí a mládeÏe a bylo schváleno
spolupofiadatelství mûsta pfii akci 12. ·ermífiské klání s dobov˘m jarmarkem a termín konání této akce na 30. 4. 2005.
Radní souhlasili s pfiedloÏen˘m návrhem
organizaãního zaji‰tûní 15. obecního bálu,
kter˘ se bude konat 21. 1. 2005 ve v‰ech
prostorech Kulturního domu na Námûstí.
Byl doporuãen zastupitelÛm mûsta k projednání odprodej nûkter˘ch bytov˘ch domÛ
z majetku mûsta na Bafiinách, Kozinû
a v DráÏném. Zastupitelstvu byl doporuãen
k projednání i návrh dohody o úhradû neinvestiãních nákladÛ spojen˘ch s plnûním povinné ‰kolní docházky dûtí nav‰tûvujících
‰kolu mimo své bydli‰tû.
Rada povolila firmû ·míra-Print, spol.
s r. o. z Ostravy uspofiádat akci Silvestr ve
·tramberku s pfiipomínkami.
Rada mûsta vzala na vûdomí návrh kulturní komise na umisÈování stánkÛ v prostoru Námûstí a Ïádost o finanãní pfiíspûvek
na mimo‰kolní ãinnosti tûÏce zdravotnû postiÏen˘ch dûtí z Prostûjova.
„Îivot zaãíná kaÏd˘m ránem…! KaÏdá
noc Ïivota je zdí mezi dne‰kem a minulostí. KaÏdé ráno je otevfien˘mi dvefimi do nov˘ch svûtÛ, nov˘ch náhledÛ, nov˘ch cílÛ
a nov˘ch zkou‰ek.“ (L. M. Hodges).
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé se na svém 13. zasedání zab˘vali úpravou rozpoãtu mûsta do konce roku
2004, návrhem rozpoãtu mûsta na rok
2005, zprávou o ãinnosti finanãního a kontrolního v˘boru. Zprávy z oblasti financí
zpracovali ing. Josef Babulík, vedoucí finanãního oddûlení spolu s pfiedsedou finanãního
v˘boru ing. Pfiemyslem Hajníkem, kter˘ je
pfiedloÏil zastupitelÛm a zprávu z kontrolního v˘boru prof. ing. Jifií TÛma, CSc.
Dal‰í zprávy t˘kající se hodnocení roku
2004, kontroly plnûní programu rozvoje
mûsta v letech 2003—2006 a úkolÛ mûsta
na rok 2005 pfiedloÏil ing. Jan Socha, starosta mûsta.
Zastupitelé projednávané zprávy schválili.
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Vûra Michnová

Na slovíãko…
pane starosto…
Dnes jsem za‰la na slovíãko za panem
starostou, ing. Janem Sochou, a protoÏe je
ãas na ohlédnutí za uplynul˘m rokem, poÏádala jsem ho o nûkolik málo vût.
1. Co se podafiilo v roce 2004?
Radost mám, Ïe máme nádhernou, opravenou tûlocviãnu nákladem cca 10 mil. Kã
a Ïe se stûhují nájemníci do novû rekonstruované svobodárny ãp. 751 na Bafiinách
(v˘daje na vnitfiní úpravy 7,92 mil. Kã). Obû
akce jsou financovány ze státního rozpoãtu.
Kromû tûchto nejvût‰ích akcí jsem potû‰en
realizací dal‰ích 32 akcí ke zvelebení mûsta
(oprava mûstsk˘ch domÛ, instalace vefiejného osvûtlení, nouzová oprava koupali‰tû
aj.). Také ãistota a pofiádek ve mûstû jsou zásluhou pracovníkÛ Technick˘ch sluÏeb vefiejností oceÀovány. V závûru roku se firmû
Lasselsberger CZ, s. r. o. podafiilo získat stavební povolení na novou cementárnu. Jsem
pfiesvûdãen, Ïe i realizace tohoto zámûru
bude pro obãany mûsta pfiínosná. Chci vûfiit,
Ïe i postupnû chátrající areál b˘valé oãní léãebny nalezne díky Reditusu o. p. s. Ostrava
vyuÏití k prospûchu nemocn˘ch a star‰ích
obãanÛ.
2. Co se nepodafiilo?
Nedafií se vybavit lokalitu u pískovny potfiebnou infrastrukturou k zahájení v˘stavby rodinn˘ch domÛ. Po létech se vyhrotil
problém s nedostatkem pitné vody ve studních na Libotínû. Nedafií se (s v˘jimkou nûkolika domkÛ u ·ÀÛrkové) odkanalizovat
dal‰í nefie‰ené úseky ve mûstû. RovnûÏ se
nepodafiilo dospût k optimálnímu fie‰ení obnovy areálu koupali‰tû Libotín.
3. Co v˘znamného nás ãeká v roce
2005?
Mûsto se pfiedstaví turistÛm v samostatné
expozici na veletrhu GO a Regiontour v Brnû. Od 1. 2. 2005 zaãne fungovat nov˘m
zpÛsobem správa bytového fondu mûsta. Do
konce zimního období je tfieba projekãnû
dofie‰it koneãnou podobu areálu koupali‰tû
Libotín. Mûsto bude hlídat plnûní podmínek
v souvislosti se zahájením v˘stavby cemen-

tárny a zlep‰ení podmínek k Ïivotu zejména
obãanÛm Koziny (protihlukové stûny, dopravní trasa závodem, zahájení budování
kanalizace, opravy komunikace a budování
chodníku aj.). Do majetku mûsta pfiechází
23 ha areál Národní pfiírodní památky ·ipka, o kter˘ je tfieba se postarat. Mûsto se bude snaÏit dokonãit prÛtah mûstem od Dallasu po DÛm zdraví (s chodníky) a nedokonãenou ãást jednosmûrky u Z·. V roce 2005
by mûl probûhnout prodej dosud nepfiedan˘ch kanalizaãních fiádÛ SmVaK a. s. Mûlo
by dojít k podpisu smlouvy a pfiedání areálu
b˘valé oãní léãebny o. p. s. Reditus. Venkovními pracemi a úpravami bude dokonãen
objekt 751 na Bafiinách. V pfiípadû úspûchu
v Ïádostech o dotace bude vybudováno nové
vefiejnû pfiístupné víceúãelové hfii‰tû a pokraãováno v opravû ‰aten a budování nástavby ‰aten u tûlocviãny. Mûsto bude kontrolovat plnûní smluvních podmínek v areálu hradu Technoprojektem a. s. Ostrava
a v dohodû o spolupráci s firmou ·míraPrint s. r. o. Ostrava. Podle finanãních moÏností bude mûsto pokraãovat v akcích stavebního charakteru schválen˘ch orgány
mûsta, pokraãovat bude Program regenerace Mûstské památkové rezervace dal‰ími
konkrétními stavebními akcemi. Na základû
zvy‰ující se poptávky po místech k parkování a garáÏování bude mûsto reagovat i na
tento nov˘ problém. Z tohoto struãného
pfiehledu je vidût, Ïe rok 2005 bude pfiedev‰ím rokem perné práce.
Za rozhovor a ãas dûkuje
V. M.

Hodnocení roku 2004
20ãlenné Zastupitelstvo mûsta ·tramberka (pan Bohumil Majer se práce nezúãastÀuje) i 7ãlenná Rada mûsta ·tramberka od
svého zvolení 14. 11. 2002 pracují dûlnû, racionálnû a vûcnû.
Schválen˘ program jednotliv˘ch jednání
byl dodrÏen. Od svého zvolení ZM jednalo
7´, z toho 2´ mimofiádnû, RM se se‰la 19´,
1´ mimofiádnû.
Po tragickém úmrtí ãlena rady ing. Vladimíra Skalíka, byl do rady mûsta kooptován
pan Antonín Kramoli‰, pfiedseda komise kul-
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turní a cestovního ruchu, ãlen rady ing. Jifií
·ebek vede komisi rozvoje a dopravy. âlen zastupitelstva mûsta, prof. ing. Jifií TÛma, CSc.
byl zvolen pfiedsedou kontrolního v˘boru.
Iniciativnû pracují rovnûÏ v˘bory a komise.
âlenové rady mûsta vykonávají zároveÀ
funkce pfiedsedÛ odborn˘ch komisí rady
mûsta a jednoho v˘boru zastupitelstva mûsta. Jsou tak vytvofieny podmínky pro hladk˘
prÛbûh a kompetentní pfienos aktuální problematiky z komise do RM a ZM. (V˘jimku
tvofií komise kulturní a CR a komise SPOZ).
Radou i zastupitelstvem ukládané úkoly
jsou pravidelnû kontrolovány, aktualizovány i vyhodnocovány.
Mezi dÛleÏité projednané body a problémy, kter˘mi se orgány mûsta v roce 2004
zab˘valy, patfiilo:
• doplnûní personálního sloÏení komise
rozvoje RM (ing. Bortel, ing. Horák, J. Va‰ek, odvolání p. Majera), komise ÎP (K. Hrãek)
• schválení hlavních bodÛ RM a hlavních
bodÛ ZM ·tramberka v r. 2004
• projednání problematiky rekonstrukce
základní ‰koly a tûlocviãny
• náv‰tûva veletrhu CR GO a Regiontour
v Brnû
• informace o fie‰ení platov˘ch otázek zamûstnancÛ mûsta ·tramberka
• zaji‰tûní autobusové dopravní obsluÏnosti
mûsta prostfiednictvím smlouvy s mûstem
Nov˘ Jiãín
• ãinnost JSDH ·tramberk a personální
otázky (fie‰ení velitel sboru)
• ãinnost Mûstské policie ·tramberk, komise k projednávání pfiestupkÛ a bezpeãnostní situaci mûsta
• uskuteãnûní v˘bûrového fiízení a schválení
smlouvy o dílo na „Rekonstrukci a dostavbu Základní ‰koly ve ·tramberku“
• zfiízení nové ulice „Horeãka“
• projednání konkrétních akcí stavebního
charakteru pro rok 2004
• kontrolu rozpoãtu mûsta v roce 2003
• hospodafiení mûsta v roce 2004
• vyhlá‰ení a uskuteãnûní v˘bûrového fiízení na jediného provozovatele hradu
• provádûní geologick˘ch prací a ãerpacích
zkou‰ek v areálu koupali‰tû Libotín
• ãinnost Technick˘ch sluÏeb
• ãinnost Bytové správy a budoucnost správy bytového fondu mûsta

• nûkolikeré jednání o problematice pohledávek b˘valé Odborné oãní léãebny
• jednání o vyuÏití b˘valé OOL a zvefiejnûní
nabídky odprodeje
• provizorní zprovoznûní koupali‰tû Libotín
• v˘kon státní správy na úseku matrik, vidimace, legalizace a evidence obyvatel
• informace o volbách do EP
• ãinnost M·, Z·, DDM, ZU·ZB
• projednání umístûní víceúãelového vefiejnû
pfiístupného hfii‰tû
• schválení vypracování Ïádosti na dokonãení prÛtahu mûstem z Phare 2003/II
• seznámení s ãinností stavebního úfiadu,
územního plánování a silniãnû správní
agendou
• projednání zahájení realizace pfiestavby
svobodárny ã. p. 751 na Bafiinách a schválení smluvních dodatkÛ
• projednání a podpis dohody (26. 11. 2004)
pro mimosoudní od‰kodÀování obãanÛ
mûsta v souvislosti s odstfiely v lomu KOTOUâ, s. r. o.
• vyjádfiení k zafiazení Dolní kamenárky do
Natury 2000
• informace o VH Sm VaK a. s.
• projednání zpráv komisí k projednávání
pfiestupkÛ, Ïivotního prostfiedí, rozvoje
a dopravy
• provedení v˘bûrového fiízení na nájemce
areálu hradu a stanovení vítûze (Technoprojekt, a. s. Ostrava)
• pfiíprava dnÛ Evropského kulturního dûdictví
• schválení hospodafiení mûsta za rok 2003
a provádûní úprav rozpoãtu v roce 2004
• stav kulturních památek a ãinnost regeneraãní komise
• ukonãení provozu oãní — ortoptické ambulance
• zaji‰tûní v˘jimky pro ‰kolní druÏinu Z·
·tramberk
• projednání povolení kulturních a sportovních akcí firmy ·MÍRA-PRINT, s. r. o.
• projednání zadluÏení mûsta, stav pohledávek a závazkÛ
• uskuteãnûní v˘bûrového fiízení na provozovatele b˘valé oãní léãebny a v˘bûr vítûze
(firma o. p. s. REDITUS)
• projednání sociální, zdravotní a bytové
problematiky
• posouzení stavu nezamûstnanosti ve mûstû a v okrese
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• schválení rozvrhu hodin v tûlocviãnû, stanovení systému plateb a v˘‰i poplatkÛ,
vãetnû provozního fiádu
• projednání úrovnû sportu a vyuÏití volného ãasu mládeÏe a dûtí
• projednání ãinnosti SPOZu
• projednání neutû‰eného stavu „skládkování“ v lokalitû „pískovna“
• provedení v˘bûrového fiízení na zaji‰tûní
správy obytn˘ch domÛ, bytÛ a nebytov˘ch
prostor v majetku mûsta, následné zru‰ení
v˘bûrového fiízení a provedení organizaãní
zmûny (zru‰ení oddûlení bytové správy)
• projednání pfiípravy technické správy na
zimní údrÏbu a stanovení platby za komunální odpad
• projednání zprávy o stavu bytÛ v majetku
mûsta
• odmítnutí dotace z MS kraje na opravu
a záchovnou údrÏbu v areálu hradu ·tramberka a opravy v podkroví budovy Novojiãínského muzea
• projednání ãinnosti mûsta v oblasti kulturní a cestovního ruchu (muzejnictví,
propagace, informovanost)
• projednání návrhu na zv˘‰ení poplatku za
parkování na Námûstí pro rok 2005
• poskytování pfiíspûvkÛ pro sportovní, kulturní a spoleãenské obãanské sdruÏení
• ustavení ústfiední dílãích inventarizaãních komisí
• nároãné projednání smlouvy o provozování areálu hradu s firmou Technoprojekt, a. s.
• nûkolikeré projednávání projektÛ na Areál
rekreace a relaxace Libotín, ustavení akãní
skupiny
• vstup mûsta do SdruÏení v˘robcÛ ·trambersk˘ch u‰í
• zakoupení zahradního traktoru pro technickou správu
• souhlas se zahájením v˘roby ·tramberského piva firmou ·MÍRA-PRINT, s. r. o.
• vytipování bytov˘ch domÛ k privatizaci
• projednání finanãního pfiíspûvku na zfiízení pohotovostních lÛÏek v LDN – Poliklinika Kopfiivnice
Stále se nedafií:
• zajistit podmínky k zahájení v˘stavby rodinn˘ch domkÛ ve mûstû
• stanovit koneãnou podobu projektu obnovy koupali‰tû Libotín
• odkanalizovat dosud nefie‰ené úseky mûsta

K nejv˘znamnûj‰ím kladÛm patfií:
• oprava tûlocviãny Z·
• rekonstrukce bytÛ v ã. p. 751 s doãasn˘m
pfiestûhováním nájemníkÛ
• snad koneãnû nalezení nového majitele
a provozovatele b˘valé oãní léãebny
• podepsání smlouvy o odkupu cca 23 ha
lesa NPP ·ipky do majetku mûsta
• mnoha akcemi stavebního charakteru vyfie‰it letité problémy (seznam akcí viz.
pfiíloha — pfiíl. ã. 1)
• vyuÏívání novû vybudované odstavné parkovi‰tû u hfibitova
Rok 2004 je tfieba hodnotit jako velice úspû‰n˘.
Za vykonanou konkrétní prací jsou konkrétní lidé. Proto dovolte, abych za ni podûkoval v‰em aktivním zastupitelÛm, radním,
pfiedsedÛm a ãlenÛm v˘boru a komisí a také mnoh˘m aktivním spoluobãanÛm, ktefií
pro mûsto dûlají dobrovolnû, obûtavû a nezi‰tnû. Dûkuji rovnûÏ místostarostce mûsta
a paní tajemnici za zvládnutí nezávidûníhodného náporu svûfien˘ch ãinností. V neposlední fiadû vyslovuji podûkování v‰em zamûstnancÛm mûstského úfiadu, aÈ jiÏ vykonávají funkce státní správy ãi ãinnosti samosprávné.
Jsem pfiesvûdãen, Ïe sv˘mi konkrétními
ãiny plníme hlavní cíle Programu rozvoje
mûsta ·tramberka v létech 2003—2006.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Z vefiejn˘ch schÛzí
s obãany
Ve dnech 15. 11.—1. 12. 2004 probûhly
na 5 místech ·tramberka (ZU· Bafiiny,
DDM, Kult. dÛm, Dallas, Libotín) besedy vedení mûsta s obãany. Za mûsto se schÛzí
úãastnili: ing. Socha — starosta, Kundlová
— místostarostka, Vefimifiovská — tajemnice, Kozlovsk˘ — investor mûsta, Vavru‰ —
velitel MP. Obãané byli seznámeni s ãinností mûsta za 2 uplynulé roky a v˘hledem na
rok 2005 a seznámeni s proveden˘mi akcemi jak pro celé mûsto, tak pro danou lokalitu. SchÛze byly naplánovány pfied schválením rozpoãtu a konkrétních akcí stavební-
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ho charakteru na rok 2005. Diskuse byla velice pestrá a pro obû strany v mnohém pfiínosná a pouãná. Dozvûdûli jsme se, co lidi
trápí a oni, co mohou od vedení mûsta oãekávat. Zjistili jsme, Ïe obãané ani tak nevnímají uskuteãnûní velk˘ch akcí (tûlocviãna,
parkovi‰tû, 751 aj.), ale trápí je mnohdy
„drobnosti“, které jim v‰ak ãasto velice
ztrpãují Ïivot. Padaly poÏadavky na fie‰ení
dostatku parkovacích míst a garáÏí, opravu
komunikací, chodníkÛ, autobusov˘ch ãekáren, vefiejného osvûtlení i mûstského rozhlasu. Specifick˘m a závaÏn˘m problémem
je nedostatek vody ve studních na Libotínû.
Padaly i poÏadavky na roz‰ífiení poãtu hnízd

na separovan˘ odpad. Celkem jsem zaznamenal 43 rÛzn˘ch poÏadavkÛ, z nichÏ naprostou vût‰inu budeme fie‰it ke spokojenosti obãanÛ. Mûl jsem z tûchto schÛzí velice dobr˘ dojem, nekfiiãelo se, ale diskutovalo. Zdálo se mi, Ïe alespoÀ pfiítomní pochopili, Ïe jsme tu pro nû a nikoliv naopak. Péãe o obãana a jeho potfieby je pro souãasnou
radnici to nejdÛleÏitûj‰í. Nechceme b˘t jako
nûktefií jiní politici, ktefií potfiebují voliãe
1x za 4 roky. A jelikoÏ jsme byli na nûkter˘ch schÛzích od obãanÛ téÏ pochváleni,
mûl jsem z leto‰ních vefiejn˘ch schÛzí dobr˘ pocit.

Cementárna bude

b) vyfie‰ení a realizace silniãní a Ïelezniãní dopravy pfied zahájením provozu cementárny. Podílet se finanãnû na sníÏení
enormní dopravní zátûÏe mûsta (zejména
Kozina, prÛtah mûstem, odstavná parkovi‰tû) — pro silniãní dopravu je ve stavebním
fiízení trasa C, která vede závodem, aby se
omezila silniãní doprava pfies Kozinu —
Ïelezniãní doprava: byl odzkou‰en nov˘
zpÛsob pohybu vagónÛ po vleãce (více vagónÛ s 2 spfiaÏen˘mi lokomotivami), zamezení noãních pfiejezdÛ, investorovi byl
pfiedán seznam akcí k realizaci (mj. komunikace a chodníky od Palárny po sklenáfiství, oprava ulice kolmé k hlavní pod Palárnou, dokonãení prÛtahu mûstem).

Asi vám neuniklo, Ïe 26. 11. 2004 nabylo
právní moci stavební povolení na akci ·tramberk — závod na v˘robu cementu. Co
to znamená? Dle sdûlení zástupcÛ investora
zahájí Lasselsberger CZ s. r. o. v˘stavbu nové cementárny na jafie roku 2005 a jiÏ nyní
provádí pfiípravné práce a podpis smluv
s dodavateli stavebních prací a technologie.
Náklady investice jsou pfiedpokládány ve v˘‰i cca 2,5 mld. Kã a v˘stavba má trvat 18
mûsícÛ. Závod by mûl vytvofiit nov˘ch cca
130 pracovních míst.
Tímto skonãila mimofiádnû zdlouhavá
(papírová) ãást celého procesu a bude zahájena ãást realizaãní. Pro vedení mûsta ·tramberka v‰ak teprve v‰echno zaãíná. Budeme po investorovi vyÏadovat a kontrolovat plnûní podmínek, které si mûsto a jeho
obãané stanovili. Pfiipomínám alespoÀ zásadní podmínky:
a) vylouãení tûÏby vápence a korekãních
surovin mimo stávající dob˘vací prostor
a pfievod pozemkÛ areálu NPP ·ipka do
vlastnictví mûsta za symbolickou cenu —
dne 16. 11. 2004 byla se spoleãností Kotouã podepsána kupní cena na pfievod témûfi 23 ha pozemkÛ na severní stranû Kotouãe (obrácené k mûstu) za 1 tisíc Kã
a podána na vklad na KÚ.

Ing. Jan Socha, starosta mûsta

c) dodrÏení úrovnû v‰ech ‰kodliv˘ch vlivÛ (hluk, prach, imise, otfiesy) v mezích ãesk˘ch norem a zákonÛ, vãetnû zaji‰tûní vefiejnû dostupného monitoringu — viz Prohlá‰ení investora z 24. 11. t.r. (na jiném
místû tûchto ·N), povolení protihlukov˘ch
stûn pfiipraven˘ch k realizaci v r. 2005.
d) pfiedloÏení plánu zaji‰tûní postupné
prÛbûÏné rekultivace lomu — prÛbûÏnû plnûno a dáváno orgánÛm mûsta k posouzení.
e) vypracování úãinné formy fiízení pro
event. náhradu ‰kod obãanÛm v dÛsledku
tûÏební ãinnosti a pÛsobení v‰ech provozÛ
bez nutnosti soudního fiízení — dohoda byla podepsána 25. 11. 2004.
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PROHLÁ·ENÍ
Lasselsberger CZ, spol. s r. o. jako investor stavby „·tramberk závod na v˘robu cementu“,
garantuje, Ïe dodrÏí v‰echny podmínky uvedené v integrovaném povolení, vydaném Krajsk˘m úfiadem Moravskoslezského kraje dne 15. ledna 2004, pod ã. j. ÎPZ/9897/03/Ka, zejména bod 4.3a):
„Nákladní doprava související s ãinností zafiízení bude provozována jen v denní dobû, mezi 6.00 a 21.00 hod. Nebude provozována v nedûli a státní svátky (podmínka 3.3.19 a 3.3.20
stanovisko EIA)“ a podmínky stavebního povolení vydaného stavebním úfiadem Mûstského
úfiadu ve ·tramberku, dne 26. 10. 2004, pod ã. j. 674/04 — 330/Lo.
Dále se investor zavazuje do konce roku 2004 pofiídit pro Mûsto ·tramberk l ks mobilního hlukomûru, kter˘ bude pouÏíván k namátkové vefiejné kontrole hlukového zatíÏení
v blízkosti Ïelezniãní vleãky na Kozinû ve ·tramberku.
S tímto prohlá‰ením se ztotoÏÀuje Mûsto ·tramberk, které bude kontrolovat plnûní
v‰ech zásadních podmínek Mûsta, schválen˘ch Zastupitelstvem mûsta ·tramberka dne 27.
3. 2002
Ve ·tramberku 24. 11. 2004
Za Lasselsberger CZ, spol. s r. o.
Ludûk ·ílen˘
jednatel spoleãnosti

Za Mûsto ·tramberk
ing. Jan Socha
starosta mûsta ·tramberka

Na základû v˘‰e popsan˘ch skuteãností musím konstatovat, Ïe investor Lasselsberger CZ
s. r. o. i spoleãnost Kotouã s. r. o. své závazky vÛãi mûstu ·tramberku a jeho obãanÛm prozatím beze zbytku plní a Ïe dosavadní spolupráce je bezproblémová.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

VáÏení spoluobãané,
pfiejeme vám proÏití pokojn˘ch a radostn˘ch
vánoãních svátkÛ a správné vykroãení do nového
roku 2005. Bûhem nûho pak pevné zdraví, hodnû
‰tûstí a úspûchÛ v práci i osobním Ïivotû, a to aÈ
uÏ va‰e cesta bude vonût jarem, zalitá sluneãním
jasem léta, lemovaná podzimním vfiesem nebo
zavátá stfiíbrn˘mi závûjemi zimy.
Ing. Jan Socha
starosta mûsta

Eva Vefimifiovská
tajemnice MÚ

Jindfii‰ka Kundlová
místostarostka mûsta

Provoz Mûstského úfiadu ve ·tramberku
VáÏení obãané,
obracíme se na vás s oznámením, Ïe provozní doba mûstského úfiadu v závûru leto‰ního roku je upravena takto:
poslední úfiední den pfied vánoãními svátky je stfieda 22. 12.,
prvním úfiedním dnem v r. 2005 je pondûlí 3. 1.
Eva Vefimifiovská, tajemník
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BlíÏí se zas vánoãní ãas
NeÏ se rok s rokem se‰el, opût jsou Vánoce pfiede dvefimi a na dvorku Nov˘ rok. V lidovém pojetí ãasu vánoãního se vycházelo
ze zvykÛ, obyãejÛ, pranostik, ale i povûr
a rÛzného magického ãarování.
KfiesÈansk˘ advent, znamenající doslova
„pfiíchod“, byl dobou oãekávání pfiíchodu
Mesiá‰e na svût. Pfiípravná doba na Vánoce
zahrnovala prvé ãtyfii nedûle církevního roku a byla dobou postní, platily zásady stfiídmosti v pití a jídle, zákazu zábav, tancÛ
a zpûvu. Lidé se mûli vûnovat zboÏnému
rozjímání. V lidové kultufie se objevují ãetné obfiady a zvyky spojené se svátky adventních svat˘ch sv. Ondfieje, sv. Barbory, sv. Mikulá‰e, sv. AmbroÏe a sv. Lucie.
Pro vû‰tûní budoucnosti se povaÏoval
svátek sv. Ondfieje (30. 11.) v lidové vífie vedle ·tûdrého dne za nejdÛleÏitûj‰í. Soudí se,
Ïe vû‰tûní na sv. Ondfieje je starobylého data a souvisí s prastar˘m pohansk˘m kultem
ochrany pfied zlem a nastupující zimou.
âtyfimi hrneãky se pfiiklopila trocha hlíny,
prsten, kus chleba a hfieben. Ten, kdo chtûl
znát svÛj osud, vybral si jeden z hrneãkÛ
a kdyÏ tam byla hlína, do roka mûl zemfiít,
prsten znamenal svatbu, chléb majetek
a hfieben nemoc. Sv. Ondfiej byl v lidové tradici povaÏován za patrona nevûst ale i ÏenichÛ. Ten, kdo chtûl poznat svého vyvoleného, nebo vyvolenou, musel vykonat rÛzné
úkony. Lilo se roztavené olovo pfies klíã, jehoÏ zuby vytváfiely kfiíÏ do studené vody.
„Svat˘ Ondfieju, olovo leju, abys mi ukázal,
koho se nadûju“. Z tvaru se usuzovalo, jak˘
partner bude: ‰tíhl˘, tlust˘, krásn˘, o‰kliv˘,
nebo i hrbat˘. Ve tvarech hledaly dívky
i symboly fiemesel a usuzovaly na povolání
budoucího Ïenicha. Tfiáslo se stromem a volalo: „Tfiesu, tfiesu bez, povûz mi pes, kde
mÛj mil˘ dnes?“ Dívky klepaly na kurník,
kdyÏ se ozval kohout, mûly se do roka vdát,
kdyÏ slepice, zÛstaly svobodné. Mnohé ãáry
se provádûly s Ïábou. Ta se zahrabala do
mraveni‰tû a podle zbyl˘ch kostí se vû‰tilo.
KÛstka v podobû háãku mládence pfiitahovala a v podobû lopatky odpuzovala. O pÛlnoci bylo moÏno spatfiit podobu milého na
hladinû ve studni, v díÏi, v zrcadle nebo dokonce v komínû.

Na svátek sv. Barbory (4. 12.) se dodnes
fieÏou vûtviãky „barborky“, které nám slouÏívají na ozdobu, ale dfiíve slouÏily k vû‰tûní. Dûvãata nûkdy jednotlivé vûtviãky pojmenovala podle svobodn˘ch mládencÛ
v okolí a vûfiila, Ïe si vezmou toho, jehoÏ
jméno nese první rozkvetlá vûtviãka. Jindy
se poãítalo, kter˘ den po sv. Barbofie vûtviãka rozkvete, aby se urãil nej‰Èastnûj‰í mûsíc
pfií‰tího roku. Vûfiilo se také, Ïe rozkvetlá
vûtviãka „barborky“ na ·tûdr˘ den, znamená svatbu v domû. Rozkvetlá vûtviãka darovaná o ·tûdrém dnu a pfiipnutá za kloboukem s pentliãkama se na Vala‰sku naz˘vala
„opentlen˘ révek“.
V pfiedveãer sv. Barbory chodívaly po venkovsk˘ch domech Barborky, Ïeny zahalené
do bíl˘ch prostûradel se závojem pfies obliãej. Nosívaly s sebou ko‰ík s ovocem a sladkostmi, které dávaly dûtem, ve druhé mûly
metlu, kterou hrozily zlobiv˘m.
6. prosince se svûtí svátek sv. Mikulá‰e.
Dodnes v podveãer tohoto svátku chodí Mikulá‰ jako soudce provinil˘ch, ãert, kter˘
stra‰í a trestá neposlu‰né a zlobivé a andûl,
kter˘ nadûluje. Rozpustilé mikulá‰ské ma‰kary obcházely domácnosti jiÏ ve stfiedovûku. Nejstar‰í záznamy pocházejí ze 14. století. Mikulá‰sk˘ prÛvod b˘val poãetn˘. Pfiedvoj tvofiili ãtyfii lauffii, ktefií oznamovali pfiíchod prÛvodu. Následovali hajduci s oznámením pfiíchodu sv. Mikulá‰e, pak muzika
a prÛvod, kde bylo aÏ deset husarÛ, dragoun
s konûm, sedlák a selka, kominík, ras, Îid,
smrt a dal‰í zvlá‰tní masky jako „hansbufiti“
(hajduci ochraÀující sv. Mikulá‰e), „klapaãka“ (mladík v houni s tyãí ukonãenou dfievûnou hlavou s velik˘mi ãelistmi, které po
zatahání provázku hlasitû klapaly), vût‰inou
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dva andûlé, jeden nesl ko‰ s pamlsky a druh˘ pokladniãku na
dárky. Poslední vstupoval Mikulá‰, obleãen˘ v biskupském ornátû
s papírovou mitrou na hlavû
a dfievûnou pozlacenou berlou
v ruce. Jakub Jan Ryba napsal v r.
1804 v nauãení mládeÏi, Ïe „chození
Mikulá‰Û pfiemnoho mrzákÛ nadûlalo“ a horlil proti tomu, jako zaostalé vífie. Pfiesto tento
zvyk pfieãkal aÏ do dne‰ních dnÛ.
Dal‰í velmi v˘znamnou postavou pfiedvánoãní doby je Lucie (13. 12.). V na‰em kraji
se vûfiilo, Ïe na její svátek se shromaÏìují
ãarodûjnice na Radho‰ti a konají své rejdy.
Proto dávaly povûrãivé hospodynû od sv. Lucie aÏ do BoÏího hodu vánoãního kaÏd˘ den
dobytku kousek zafiíkaného tûsta smíchaného se zvlá‰tním kofiením, aby jej ochránily.
Ve Slezsku zase dávaly kaÏdá den stranou
jedno poleno od svátku sv. Lucie aÏ do Vánoc a na ·tûdr˘ den se jimi pak topilo. Lidé
vûfiili, Ïe se tak ochrání v pfií‰tím roce pfied
ãarodûjnicemi. Ze stejného dÛvodu dûlali
nad vraty tfii kfiíÏky. Jiná povûra radila zhotovit mezi svátkem sv. Lucie a ·tûdr˘m
dnem stoliãku z desky, ve které je suk, kter˘ se pak vyrazil. Hospodáfi si mûl vzít stoliãku o BoÏím hodu vánoãním do kostela na
ranní m‰i a otvorem po suku se podívat po
sousedkách zpoza hlavního oltáfie a ihned
poznal, která z nich je ãarodûjnice.
Také na svátek sv. Lucie chodívaly prÛvody masek. Sv. Lucie byla dávána do souvislosti s pfiedením lnu. Pfiedev‰ím na Moravû
platil pfiísn˘ zákaz pfiíst na svátek sv. Lucie.
Vûfiilo se, Ïe kdyÏ pfiadlena neuposlechla zákaz, naplní sv. Lucie komínem svûtnici
prázdn˘mi vfieteny a bûda pfiadlenû, která
by je nedokázala obratem napfiíst. Na Vala‰sku dokonce vyná‰ely pfiadleny kolovraty ze
svûtnice na pÛdu. Roz‰ífien˘m zvykem byla
obchÛzka malého prÛvodu. Lucky byly obleãeny v bíl˘ch prostûradlech, obliãej zakryt˘ maskou ze dfieva s velk˘m ãapím zobákem. Chodívaly ve skupinkách, jedna mûla
v ruce kartáã na drhnutí podlahy, druhá „bílila“ ‰tûtkou stûny, dal‰í nutila metlou dûti
modlit se. V nûkter˘ch oblastech masky Lucek doprovázela maska knûze, kter˘ kázal
Ïertovné vûci. Nûkdy chodili v prÛvodu
s Luckami poustevník, kominík,fiezník, drá-

teník, krajánek i cikánská rodina. Ve
svûtnici se provádûly Ïerty — poustevník kázal, Lucky usazené na
Ïidlích pfiedly, dûveãky uklízely,
kominík hara‰il u kamen a saze
házel po pfiicházejících dûvãatech, dráteník spravoval hrnce, cikáni hádali z dlanû a Ïebrali. Za pfiedstavení se neÏádala odmûna, v‰e se konalo
pro potû‰ení a zábavu.
DnÛ, které zb˘valy po Lucii do vánoãních
svátkÛ, se vyuÏívalo k uklízení a peãení.
Svûtnice se bílily, v‰echen nábytek a podlaha se vydrhly, novû se pfievlékly pefiiny. Pfiitom se nezapomínalo na v˘zdobu, kterou
tvofiil pfiedev‰ím betlém a vánoãní stromeãek. Také okna se vyzdobovala od poãátku
adventu. VyloÏila se mechem, do kterého se
zapichovala zvífiátka vyfiezaná z lipového
dfieva. Pfiidávaly se tam ‰ípky a kuliãky pámelníku. A uÏ mohl pfiijít ·tûdr˘ den, den
postu a pfiípravy doprovázen˘ fiadou lidov˘ch zvykÛ, od rozmanit˘ch povûr aÏ po poetické obyãeje.
Liturgicky se ·tûdr˘ den oznaãuje jako
vigilie, tedy pfiedveãer slavnosti. Adventní
pÛst konãil na ·tûdr˘ veãer s v˘chodem první hvûzdy. Tehdy zasedli ke slavnostní veãefii, kdyÏ hospodynû oznámila, Ïe má v‰e hotové. Jídla na ‰tûdroveãerní tabuli muselo
b˘t tolik, aby se v‰ichni nasytili a je‰tû zbylo, neboÈ podle lidové víry to bylo zárukou
hojnosti v pfií‰tím roce.
Jak pí‰e BoÏena Nûmcová v Babiãce: „Na
·tûdr˘ den ‰tûdfie podûlen byl kde kdo,
i drÛbeÏ a dobytek dostali vánoãky, a po veãefii vzala babiãka ode v‰eho, co k veãefii bylo po kousku, hodila poloviãku do potoka,
polovic zahrabala do sadu pod strom, aby
voda ãistá a zdráva zÛstala a zemû úrodná
byla, v‰ecky pak drobty sesbírala a hodila
ohni, aby ne‰kodil.“
Pfieji vám v‰em, abyste proÏili vánoãní
svátky v klidu a pohodû, uÏili si rodinné se‰losti, dárkÛ, co jste dostali, radosti z dárkÛ,
které jste darovali, uklizeného a voÀavého
bytu, ochutnávky v‰ech dobrot, co jste si
pfiipravili a odpoãinku. Hezké a klidné Vánoce.
Vûra Michnová

(ãerpáno z knihy: V. Vondru‰ka Církevní rok
a lidové obyãeje, B. Nûmcová Babiãka)
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Zkuste nûco
ze staroãeské kuchynû
Staroãeská ‰tûdroveãerní calta — podle
200 let starého receptu.
625 g p‰eniãné mouky, 500 g cukru,
375 g oloupan˘ch mandlí, 125 g citronátu
nebo kandované d˘nû, 1 lÏíce mleté skofiice, 2 vejce, 1 hrnek vody a 4 g amonia nebo 30 g droÏdí, tuk na vyma‰tûní plechu
a vejce na potfiení, mouãkov˘ cukr na posypání .
Mouku zadûláme s cukrem, na prouÏky
krájen˘mi mandlemi, nakrájen˘m citronátem nebo d˘ní, skofiicí, rozkloktan˘mi vejci,
vodou a amoniem ãi droÏdím. Tûsto dobfie
propracujeme a vytvarujeme 4 podlouhlé
‰i‰ky — calty. Potfieme roz‰lehan˘m vejcem
a upeãeme. Krájíme je‰tû za tepla. Podáváme s omáãkou zvanou muzika nebo také
odvárka.
Muzika nebo-li staroãeská odvárka.
250 g su‰en˘ch ‰vestek, 250 g su‰en˘ch hru‰ek, 1 hrst jableãn˘ch kfiíÏal, 2
lÏíce ‰vestkov˘ch povidel, 2 lÏíce rozinek,
1 lÏíce ofiechov˘ch jader, 2 lÏíce strouhaného perníku, ‰petka skofiice, ‰petka mletého hfiebíãku, cukr.
Su‰ené ovoce propláchneme, zalijeme
vodou a necháme nabobtnat. Potom je rozvafiíme a ka‰i prolisujeme. Zfiedíme vodou,
vmícháme povidla, kofiení a strouhan˘ perník a povafiíme do hust‰í omáãky. Nakonec
pfiidáme omyté a spafiené rozinky a hrubû
nasekané ofiechy a je‰tû chvíli spoleãnû povafiíme. Dochutíme cukrem. Omáãku necháme v chladnu rozleÏet do druhého dne.
Podáváme studenou.
(Z knihy Pavla Martina: Vánoãní hodování, r. 2001.)

Koleda z âech
Ó svatá dobo vánoãní,
kdy v temné chvíli pÛlnoãní
se Betlem náhle v záfii skvûl,
Ïe narodil se Spasitel,
a zpûv a ples tu zaznívá,
Ïe vy‰la hvûzda záfiivá.
Ó, záfii, svûtlo lásky té,
jeÏ nesou z nebe andûlé,
a padni v srdce lidem v‰em,
aÈ blah˘ mír nám údûlem;
nuÏ pûjme, jati hluboce:
„Ó, svaté blahé Vánoce.“

Projekt Kluby zdraví
2005 pro kaÏdého
Pro rok 2005 pfiipravilo o. s. Îivot a zdraví
ve spolupráci s Mûstsk˘m úfiadem ve ·tramberku celoroãní projekt KLUBY ZDRAVÍ 2005,
kter˘ byl podán do v˘bûrového fiízení ProjektÛ podpory zdraví v rámci národního programu zdraví ministerstva zdravotnictví âR.
Projekt bude od ledna realizován i ve
·tramberku.
Jako úãastník projektu mÛÏete absolvovat:
1. Vstupní a v˘stupní mûfiení cholesterolu,
krevního tlaku, BMI, váhy, tuku, glukózy
(leden, prosinec)
2. Vstupní a v˘stupní test na urãení stupnû
rizikovosti Ïivotního stylu
3. V˘stavu zdraví (Health Expo)
4. Celoroãní preventivní program, minimálnû jedno setkání mûsíãnû, celkem 12krát
za rok
5. Pfiedná‰ky a prezentace zamûfiené na prevenci nejdÛleÏitûj‰ích civilizaãních nemocí
6. Praktické kurzy pfiípravy zdrav˘ch pokrmÛ, ochutnávky…
7. Konzultace, diskuse, setkání s lektory
zdravého Ïivotního stylu, poradci zdravé
v˘Ïivy, lékafii atd.

Cíl projektu KLUBY ZDRAVÍ 2005
Smutn˘m faktem je, Ïe v âR umírá
v souãastné dobû více neÏ 50 % lidí na srdeãnû-cévní onemocnûní (mnozí pfiedãasnû
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ve stfiedním, je‰tû produktivním vûku)
a dal‰í ãtvrtina úmrtí pfiipadá na rÛzné druhy nádorov˘ch onemocnûní. I v˘skyt dal‰ích, pomalu se rozvíjejících civilizaãních
onemocnûní (napfi. cukrovka, obezita, artritida, osteoporoza, vysok˘ krevní tlak) není
vÛbec zanedbateln˘. Pfiitom ãasto jiÏ malé
zmûny v oblasti Ïivotního stylu mohou
(i u vás osobnû) tento stav zvrátit — a v koneãném dÛsledku tak podstatnû zlep‰it va‰e
zdravotní vyhlídky (pfiípadnû lze jimi vzniku nemocí vÛbec pfiedejít).
NEP¤EHLÉDNùTE!
Projekt zaãíná jiÏ v nedûli 30. 1. 2005
V¯STAVOU ZDRAVÍ v Kulturním domû na
námûstí ve ·tramberku.
JiÏ od 10.00 bude probíhat v˘stava zdraví
(Health Expo), potravin zdravé v˘Ïivy, zdravotní literatury, mûfiení tûlesn˘ch hodnot,
rÛzné prezentace atd.
Ve 14.00 bude pfiedná‰et MUDr. Pavel
Sikora na téma NEW START (nov˘ zaãátek
— 8 principÛ, které podstatnû ovlivÀují Va‰e zdraví), zde bude také pfiedstaven celoroãní projekt. Podle svûtové zdravotnické
organizace (WHO) na‰e zdraví je minimálnû z 50 % ovlivnûno na‰im Ïivotním stylem,
a to jediné mÛÏete zmûnit sami.
âEKEJTE OBÁLKU!
Bûhem mûsíce ledna obdrÏíte obálku. Potû‰í nás, kdyÏ nebudete tento dopis vnímat
jako tuctov˘ propagaãní materiál, tím totiÏ
opravdu není.
Projekt pfiipravila nezisková organizace
— která jiÏ fiadu let podporuje ‰irokou vefiejnost v oblasti zdraví obyvatelstva, a to zejména pofiádáním bezplatn˘ch pfiedná‰ek,
semináfiÛ a kurzÛ. V obálce naleznete test,
kter˘ vám — budete-li chtít — pomÛÏe urãit míru rizika rozvoje civilizaãních nemocí, kter˘m se vystavujete sv˘mi návyky v oblasti Ïivotního stylu. V prÛvodním dopise se
dozvíte nejen, jak si toto riziko úspû‰nû
sníÏit, ale i více o projektu KLUBY ZDRAVÍ
2005.
www.klubyzdravi.cz

Zpráva ãinnosti
Jednotky SDH Obce
a SDH za rok 2004
Jednotka se za první polovinu roku se‰la
celkem 45´. Na tûchto schÛzkách byla jednotka pravidelnû ‰kolena dle odborné pfiípravy JPO. âlenové pravidelnû provádûli
údrÏbu, kontrolu a zkou‰ení poÏární techniky a agregátÛ a dal‰ích vûcn˘ch prostfiedkÛ k zaji‰tûní akceschopnosti jednotky. âlenové nositelÛ d˘chací techniky pravidelnû
provádûli v˘cvik dle smûrnic „Chemicko
technické sluÏby“.
V mûsíci lednu pofiádal sbor SDH tradiãní ples, na kterém se podílela i zásahová jednotka.
V mûsíci únoru se zúãastnil jeden ãlen
dvoudenního ‰kolení na HZS v Novém Jiãínû, odborné pfiípravy „TECHNIK Chemickotechnické sluÏby pro JSDHO“.
V mûsíci bfieznu se zúãastnilo devût ãlenÛ jednotky dvoudenního ‰kolení na HZS
v Novém Jiãínû a na ‰kolním v˘cvikovém
polygonu hasiãské ‰koly ve Fr˘dku–Místku
„·kolení nositelÛ D˘chací techniky“. Toto
‰kolení a v˘cvik absolvovali v‰ichni ãlenové
úspû‰nû.
V mûsíci dubnu se dva ãlenové zúãastnili
poÏární hlídky na akci „Otvírání hradu Trúba“.
V mûsíci kvûtnu se jednotka a ãlenové
sboru SDH zúãastnili oslav sv. Floriána
a m‰e v místním kostele. âlenové jednotky
provedli vyãi‰tûní zásobníku vody „KORYTO“. SoutûÏní druÏstvo se pfiipravovalo na
okrskovou soutûÏ. Byl dán do opravy vÛz
AVIE CAS-8. Koncem mûsíce se podrobila
zásahová vozidla pravidelné technické kontrole v Kopfiivnici.
V mûsíci ãervnu se zúãastnilo soutûÏní
druÏstvo „Okrskové soutûÏe v poÏárním
sportu v Mni‰í“, kde okrskov˘ pfiedseda byl
s na‰í úãastí velmi spokojen. Probûhl v˘cvik
ãlenÛ nositelÛ d˘chací techniky.
Tfii ãlenové se zúãastnili technické pomoci ve ·tramberku na koupali‰ti, kde provedli pomocí CAS-32 TATRA-138 vyãi‰tûní po-
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trubí vedené z ãistiãky do bazénu na poÏádaní p. Unisy.
·KVA¤ENICI, na které se zúãastnila celá
jednotka spolu s manÏelkami a dûtmi. âlenové jednotky spolu se ãleny sboru se zúãastnili akce „oslavy DNY MùSTA“, na které
zajistili prodej obãerstvení.
V mûsíci ãervenci se ãlenové jednotky zúãastnili v˘roãní ãlenské schÛze pofiádané
k pfiíleÏitosti oslav zaloÏení sboru SDH
v Îenklavû, kde se i pfiedstavila na‰e Tatra
1929 — Stafienka s ukázkou. Dva ãlenové
sboru SDH se zúãastnili ukázky v˘stavy
techniky s technikou „AVIE – CAS 8 a Tatrou 1929 — Stafienkou“ k pfiíleÏitosti oslav
zaloÏení SDH Libho‰t.
V mûsíci srpnu se zúãastnilo soutûÏní
druÏstvo soutûÏe v poÏárním sportu „O putovní pohár starosty Závi‰ice“.
V mûsíci záfií se zúãastnila posádka Tatry
1929 — Stafienky soutûÏe historick˘ch vozidel „Rallye Beskydy“ kde ve svojí kategorii
obsadila 3. místo. âlenové jednotky spolu se
ãleny sboru SDH se zúãastnili s Tatrou 1929
— Stafienkou ukázky v˘stavy techniky a v˘roãní schÛze konané k pfiíleÏitosti zaloÏení
SDH Kopfiivnice. âlenové nositelÛ d˘chací
techniky provádûli v˘cvik.
V mûsíci fiíjnu tfii ãlenové jednotky se zúãastnili technické pomoci ve ·tramberku
na poÏádání p. starosty ing. Jana Sochy. Jednalo se o naplnûní stabilizaãních zásobníkÛ
konstrukce podia vodou v Národním Sadû
na Zauliãí.
V mûsíci listopadu se jeden ãlen zúãastnil
jednodenního ‰kolení technikÛ chemicko–
technické sluÏby. Velitel jednotky a velitel
druÏstva se zúãastnili dvoudenního ‰kolení.
Tfii strojníci se zúãastnili jednodenního ‰kolení. Tato ‰kolení probûhla na HZS v Novém
Jiãínû.
V mûsíci prosinci se jednotka zúãastnila
spoleãného cviãení s jednotkou z Kopfiivnice
na stolárnu fa. Novos ve ·tramberku – Libotínû v rámci v˘cviku dle odborné pfiípravy.
Závûrem zprávy pfieji:
V‰em obãanÛm mûsta krásné proÏití vánoãních svátkÛ a hodnû ‰tûstí, zdraví v novém roce 2005.
Zdenûk Ra‰ka, velitel JSDH / SDH

Zprávy ze ‰koly
UpozorÀujeme rodiãe budoucích prvÀákÛ, Ïe ZÁPIS dûtí se bude konat 28. 1.
2005 v Z· ·tramberk v dobû od 13.00—
18.00 hodin. BliÏ‰í informace mÛÏete obdrÏet na tel. ã. 556 812 057.
Na zápisu budou rodiãe seznámeni
i s programem NANEâISTO, kter˘ jiÏ druh˘m rokem v na‰í Z· plníme.
Co to je NANEâISTO? Projekt pro budoucí ‰koláky a rodiãe, ve kterém jim chceme na pûti setkáních umoÏnit poznat více
jejich dítû, budoucího uãitele a pfiipravit se
na práci dítûte ve ‰kole.
Rodiãe obdrÏí zajímavé informace z tûchto oblastí:
— typologie dítûte, temperament
— empatie (vcítûní se do potfieb dítûte)
— zkou‰ení ve ‰kole
— dÛslednost
— ‰kolní zralost
Cena pro rodiãe s dítûtem je 200 Kã.
Z tûchto penûz budou zakoupeny materiály
pro práci s dûtmi a namnoÏeny v‰echny pracovní listy, které obdrÏíte.
Úãast je dobrovolná.

Aktivní programy
Matefiské ‰koly ·tramberk
Bafiiny pro dûti a rodiãe
Leto‰ní rok jsme zahájili atraktivnû a aktivnû. Dûti zhlédly tfii pohádková divadelní
pfiedstavení jak v M·, tak v KD Kopfiivnice
a KD ·tramberku.
JelikoÏ jsme M· s ekologick˘m zamûfiením, smûfiujeme k nám v˘ukové programy
sdruÏení Hájenka, které se t˘kají pfiírody
a Ïivotního prostfiedí.
Rodiãe se spolu s dûtmi pobavili na podzimní drakiádû a pracovním odpoledni
s podzimní tématikou.
M· se zapojila do celorepublikové akce
„Den bez aut“, na kterou se zamûfiila v celot˘denní práci se star‰ími dûtmi. V˘tvarné
práce dûtí byly ocenûny MÚ ·tramberk.
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Dûti mlad‰ího oddûlení se zúãastnily soutûÏe vyhlá‰ené Roubenkou o D˘Àáka roku.
V‰echny dûti spoleãnû zaÏily kouzelnické
pfiedstavení, které potû‰ilo nejen dûti.
Nav‰tívily nás také dûti z 1. tfiíd Z·, pro
které jsme pfiipravili malé pfiekvapení.
Dûti vystoupily se sv˘m mal˘m programem na vítání obãánkÛ mûsta ·tramberka.
Mikulá‰ské odpoledne pfiekvapilo svou
rekordní stovkou pfiíznivcÛ na‰ich dûtí. Dûti vystoupily ve vánoãním programu, s rodiãi a prarodiãi vytváfiely ozdoby na stromeãek a potom jen netrpûlivû ãekaly na pfiíchod Mikulá‰e.
Vánoãním koncertem, kter˘ pfiipravila
ZU· ve ·tramberku, pokraãovala vánoãní
nálada.
Spoleãné pfiedvánoãní dopoledne s nadílkou a sváteãním obûdem je‰tû více umocnilo vánoãní atmosféru. Rozsvítili jsme stromeãky a proÏívali voÀavou sváteãní chvilku.
Jana Jurková, M· ·tramberk Bafiiny

V‰em zamûstnancÛm matefiské ‰koly,
Klubu rodiãÛ, kter˘ pfii M· pracuje a v‰em
aktivním rodiãÛm patfií podûkování za obûtavou pomoc, bez které by M· jen tûÏko
v‰echny akce uskuteãÀovala.
Pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ, hodnû zdraví, pohody, spokojenosti a elánu do
roku 2005 pfieje
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Bafiiny

Upozornûní
UpozorÀujeme v‰echny ãtenáfie, Ïe
Mûstská knihovna ve ·tramberku bude od
20. 12. do 31. 12. 2004 uzavfiena.
PÛjãovat se zaãne aÏ v pondûlí 3. ledna
2005.
Libu‰e Bûlunková, ved. MûK

Policejní koutek
Milí spoluobãané,
zase nastal ãas Vánoc.
Pro nás „stráÏce zákona“ je to zpravidla
bezproblémové období. Asi je to tím, Ïe
v‰ichni máme k sobû blíÏ. Lidé si dokáÏou
odpustit drobné nesváry, tolerují se víc neÏ
po jinou ãást roku, jsou k sobû pozornûj‰í
a ohleduplnûj‰í. Na‰e malebné mûsteãko je
vyzdobené, kaÏd˘ uklízí a zkrá‰luje svoje
obydlí i okolí ve kterém Ïije.
V‰eobecnû panuje pohoda a klid. Je to asi
i tím, Ïe na‰e mysl je zamûstnána shánûním
dárkÛ pro na‰e nejbliÏ‰í, stromeãkÛ, ozdob,
kaprÛ a chystáním cukroví a rÛzn˘ch dobrot na vánoãní stÛl. Nechybí vÛnû jehliãí,
svûtlo svíãek, vlídné slovo.
Pfieji vám, ale i nám aÈ tuto sváteãní atmosféru proÏijeme v klidu, zdraví a pohodû
a aby to v‰em vydrÏelo i cel˘ následující rok.
Franti‰ek Vavru‰, velitel MP

Podûkování
Projekãnû-inÏen˘rská a dodavatelská firma
Technoprojekt, a. s. — zároveÀ souãasn˘
nov˘ nájemce hradu ·tramberk
tímto dûkuje dûtem ‰tramberského
divadelního souboru „Pod vûÏí“
za pomoc pfii akci „Mikulá‰ 2004“,
která probûhla v sobotu 4. prosince
v areálu hradu ·tramberk.
Akce byla doprovázena nejen nádhern˘m
poãasím, a tím hojnou úãastí, ale i pláãem
dûtí mezi pekelníky pfii plnûní úkolÛ, jejich
rozzáfien˘ma oãima pfii pfiebírání cukrovinek z nebeské truhly od Mikulá‰e a andûlÛ,
a o nic ménû úsmûvy dospûl˘ch pfii opékání
párkÛ a popíjení ãertovského nápoje. Dobré
náladû pfiispûli i potulní muzikanti v novû
otevfiené Chatû Dr. Hrstky, medvûd potulující se po hradním nádvofií, hradní stráÏ
a ‰tramberská stra‰idla.
ZároveÀ dûkujeme v‰em, ktefií svou
úãastí vytvofiili tak bájeãnou atmosféru.
Ing. Martin Zu‰tík, pfiedseda pfiedstavenstva
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Spoleãenská rubrika

Nedûle 9. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

DÍVKA S PERLOU
Drama, titulky, 93 min., od 12let
Krása inspiruje vá‰eÀ. Film natoãen dle
stejnojmenné knihy o sedmnáctileté dívce
postavené pfied krut˘ osud v kruté dobû roku 1665.

Jubilanti
leden 2005
Alena Huvarová
BlaÏena Davidová
Lubomír Horuta
Jarmila Kelnarová
Jindfiich Bajer
Miroslav Kotek
Otakar Hylsk˘
AneÏka Mladûnková
RÛÏena Sochová
Brunhilda Schneiderová
Rudolf Kotonsk˘
Gabriela Geberová
ZdeÀka Mandová
Emilie Geryková
Anna Matalíková
Marie Sochová
Marie Ja‰ková
BlaÏena Nûmcová

Nedûle 16. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

TERMINÁL
Komedie, titulky, 123 min., pfiístupn˘
V novém filmu reÏiséra STEVENA SPIELBERGA hrají v hlavních rolích TOM HANKS
a CATHERINE ZETA-JONES. Viktor Navorsk˘, kter˘ pfiijíÏdí do New Yorku, netu‰í, Ïe
v jeho zemi probûhl vojensk˘ pfievrat. Nesmí vstoupit na území USA.
Nedûle 23. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

COLLATERAL
Thriller, titulky, 119 min., od 15 let
V nesprávn˘ ãas na nesprávném místû. TOM
CRUISE si ve svém nejnovûj‰ím filmu zahraje taxikáfie Vincenta, z kterého se vyklube nájemn˘ vrah a ne jen tak ledajak˘.

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em
jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu

Nedûle 30. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

SUPER PROHNILÍ
Komedie, titulky, 106 min., pfiístupn˘
Prohnilí jednou, prohnilí navÏdy.
Prohnilí se vracejí, aby byli je‰tû prohnilej‰í. PHILLIPE NOIRET opût v hlavní roli pokraãování úspû‰né komediální série.
NA MùSÍC ÚNOR P¤IPRAVUJEME:
FAHRENHEIT 9/11, VET¤ELEC vs.
PREDÁTOR, VESNICE, BRIDGET
JONESOVÁ: S ROZUMEM V KONCÍCH

Narozené dûti
Jan Bure‰
Dominik Juraãák

Program kina ·tramberk
na mûsíc leden 2005
Nedûle 2. 1. v 17.00 a 19.30 vst. 49 Kã

DU·E JAKO KAVIÁR
Tragikomedie, 99 min., od 12 let
Hvûzdnû obsazená ãeská komedie plná peripetií, nadsázky a humoru o Ïivotních kotrmelcích tfiech sourozencÛ. V hlavních rolích uvidíte Tatianu Vilhelmovou, Vilmu Cibulkovou, Ondfieje Vetchého, Karolínu Kaiserovou a dal‰í skvûlé ãeské herce.
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Kam do spoleãnosti
a za kulturou
V nedûli 26. prosince ve 14.30 hod.
bude slavnostnû umístûn
nov˘ lidov˘ ·trambersk˘ betlém
v kapliãce v Národním sadu
od lidového fiezbáfie Stanislava Sochy
V programu vystoupí hudební skupina
Ogafii se zpûváky
úvodní slovo Vûra Michnová
a slavnostní projev ing. Jan Socha

V nedûli 26. prosince v 15.00 hod.
se v Národním sadu uskuteãní

Îiv˘ Betlém
Vystoupí chrámov˘ sbor a schola
se sólisty MUDr. Mofiicem Jureãkou
a Miroslavem Gerykem
Hudební skupina Ogafii,
taneãní soubor Z. Havlové z Kopfiivnice
a ãlenové divadelních souborÛ
Pod vûÏí a Kotouãe

Pozvánka na silvestrovskou veselici
na ‰tramberském námûstí,
kterou pofiádá
firma ·míra-Print s. r. o Ostrava
pod názvem
„Silvestr na ·tramberku“
20.00—20.05 Zahájení a pfiivítání
divákÛ + Cyber Fire
ohÀová show
20.05—20.50 Vzpomínka na v‰echny
akce roku 2004
(dataprojekce)
20.50—21.00 Pfiivítání náv‰tûvníkÛ
z parního vlaku
21.00—21.30 EL Rey — rocková
skupina Ostrava
21.30—21.50 1. set DJ + GO GO
taneãnice
21.50—22.10 EL Rey — rocková
skupina Ostrava
22.10—22.30 2. set DJ + Cyber Fire
22.30—23.00 The Gamblers — vokální
trio Ostrava
23.00—23.30 3. set DJ + GO GO
taneãnice
23.30—23.55 The Gamblers — vokální
trio Ostrava
23.55—00.20 Pfiivítání Nového roku
2005
Státní hymna —
The Gamblers á capella
OH≈OSTROJ
00.20—01.00 El Rey
01.00—01.30 4. set DJ + GO GO
taneãnice
01.30—01.35 Rozlouãení s diváky —
KONEC
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2005

·Èastn˘, úspû‰n˘ a na dobré zprávy bohat˘ rok 2005
v‰em ‰trambersk˘m obãanÛm
pfieje

Technoprojekt, a. s.
provozovatel areálu hradu ·tramberk

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
âeská m‰e vánoãní J. J. Ryby
v provedení dobrovoln˘ch zpûvákÛ
a ãlenÛ SdruÏení dechového orchestru
mûsta ·tramberka
do farního kostela
Sv. J. Nepomuckého
na Námûstí
v nedûli 2. ledna 2005,
zaãátek je ve 14.30 hod.
Vstupné dobrovolné a v˘tûÏek bude
vûnován ãásteãnû na charitativní
úãely a ãásteãnû na opravu
kostelních varhan

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
Komorního orchestru a zpûvákÛ
z Kopfiivnice

Mûsto ·tramberk vás zve na svÛj

15. obecní bál
kter˘ se koná v pátek 21. ledna 2005
zaãátek plesu je v 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje
v sále hudební skupina Radeg a malém
sálku Franti‰ek âernoch z Vefiovic
V programu vystoupí taneãní soubor
Iluze z Kulturního domu v Kopfiivnici
a orientální taneãnice skupiny Habiba
z Nového Jiãína
Vstupné 95 Kã
Pfiedprodej vstupenek v Mûstském
informaãním centru od 14. 1. 2004
(otevfieno dennû mimo pondûlí od 9.00
do 12.00 hod. a od 12.30 do 16.00 hod.)
Tû‰íme se na va‰i hojnou úãast,
obãerstvení, program a tombola
jsou zaji‰tûny a o dobrou náladu
se postaráte sami

Koledy na‰eho kraje
V pátek 7. 1. 2005,
zaãátek v 19.00 hod.
vstupné 35 Kã

Pokud by kdokoliv z místních podnikatelÛ, podnikÛ, organizací nebo obãanÛ chtûl
pfiispût nûjak˘m dárkem do tomboly, mÛÏe
svÛj pfiíspûvek odevzdat v Kulturním domû,
na sekretariátû starosty nebo v Mûstském
informaãním centru. Dûkujeme

Sbor Dobrovoln˘ch hasiãÛ
vás dne 15. 1. 2005
zve do Kulturního domu na Námûstí

na Hasiãsk˘ bál
K tanci a poslechu hraje
MSS Band Sklenovsk˘
Zaãátek v 19.00 hod.,
vstupné 60 Kã
Obãerstvení, tombola

8.—30. 1. 2005
Mûsto ·tramberk vás zve na v˘stavu
Fotografie
Jan a Jifií ·paãkovi
·TRAMBERK VâERA A DNES
Slavnostní vernisáÏ je
v sobotu 8. 1. 2005 v 15.00 hodin
Muzeum ZdeÀka Buriana
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FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ
CÍRKVE EVANGELICKÉ
VE ·TRAMBERKU
vás zve k tûmto vánoãním
shromáÏdûním:
19. prosince 9.00 hod.
BohosluÏby s vystoupením dûtí
23. prosince 16.00 hod.
Program pro dûti
·tûdr˘ den 21.00 hod.
BohosluÏby
25. prosince 9.00 hod.
BoÏí hod vánoãní — bohosluÏby
26. prosince 9.00 hod.
Muãedníka ·tûpána — bohosluÏby
31. prosince 18.00 hod.
BohosluÏby

Ze sportu

Kam za sportem?
Do na‰í tûlocviãny!
26. 12. 2004 — Vánoãní rodinn˘ turnaj ve
volejbale (smí‰ené ãtverky),
zaãátek v 8.00 hod.
27. 12. 2004 — Turnaj ulic ve fotbale (Ïáci,
dorost, muÏi), zaãátek v 9.00
hod.
28. 12. 2004 — Turnaj ÏákÛ ve fotbale, zaãátek v 8.00 hod.
— Turnaj malé kopané, zaãátek v 15.00 hod.
29. 12. 2004 — Turnaj benjamínkÛ ve fotbale, zaãátek v 8.00 hod.
— Turnaj smí‰en˘ch druÏstev
ve fotbale, zaãátek ve 14.00
hod.
30. 12. 2004 — Turnaj ve florbale, zaãátek
v 9.00 hod.

Vesele i váÏnû,
ale pfieváÏnû neváÏnû…

„·ipky“
Dne 11. 12. 2004 se konal v Obecní
hospodû na Námûstí turnaj v ‰ipkách o putovní ·trambersk˘ pohár. Na dvou ‰ipkafisk˘ch terãích se turnaje zúãastnilo 18 hráãÛ ze ·tramberka, Îenklavy a Kopfiivnice.
Po v˘born˘ch sportovních v˘konech v‰ech
hráãÛ se na prvním místû umístil Jaromír
Dobiá‰, na druhém místû Radim Kotonsk˘,
tfietí skonãil Rudolf Kotonsk˘ a na ãtvrtém
místû Roman Hykel ze Îenklavy.
Za ceny do turnaje patfií podûkování
sponzorÛm:
fa Felis, Miroslav Kvita ·tramberk
Obecní hospoda, Vratislav Lo‰ák ·tramberk
Loteks ·tramberk
Man Mo‰nov, Radek VáÀa
Cukrárna Sopo, Zdenka Lo‰áková ·tramberk
Radegast No‰ovice
Cukrárna DaM, Miroslav Hanzelka ·tramberk
R. K.

Vánoãní Franta na stopû
1. „Pane policajte, právû mi pfii parkování
u po‰ty ukradli auto!“ „Kde jste konkrétnû
parkoval?“ „Tady pfied vchodem!“ „Nejprve
zaplatíte pokutu 500 Kã za parkování v zákazu zastavení!“
2. Policajt povídá kolegovi: „Po operaci slepého
stfieva jsem váÏil o 10 kilo ménû…“ Kolega
na to: „Pro pána, tak tomu já fiíkám stfievo!“
3. Baví se dva policisté: „Ví‰, jak je to vzru‰ující, kdyÏ po nûkom jde‰?“ „Ani bych nefiekl.
Tuhle jsem ‰el po jednom na záchod a byl
tam ‰ílen˘ smrad!“
Z celého svûta
1. Ze Skotska: „McGregor spáchal sebevraÏdu.“
„Jak?“ „Vlámal se k sousedÛm do bytu a pustil si u nich plyn…“
2. Z Japonska: „Drahá, proã trénuje‰ karate?“
„Co kdyby mû v noci nûkdo pfiepadl?“ „Taková tma nikdy nebude!“
3. Z Ruska: Na Sibifii se ptá pfiistûhovalec domácího Volodi: „Voloìo, jaké léto tady bylo
letos?“ „Nevím, oba dva dny jsem byl namol.“
4. Z ráje: „Co se BÛh nauãil, kdyÏ vyrobil Evu
z Adamova Ïebra?“ „Îe z loupeÏe nic dobrého nevzejde!“
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5. Z pohádkového království: Pfiijde Snûhurka
k sedmi trpaslíkÛm, ale ti nejsou doma. Tak
kaÏdému upije ze sklenky, ují z talífiku a lehne si na chvilku do kaÏdé post˘lky. V té poslední usne. Trpaslíci se vrátí a povídají: „Kdo
mi upil ze sklenky?“ …zaznûlo 7krát… „Kdo
mi ujedl z talífiku?“ …zaznûlo 7krát… „Kdo
mi leÏel v mé post˘lce?“ …zaznûlo 6krát…
Sedm˘ trpaslík vybízí: „Nekecat, zhasnout
a spát!“
6. Z kosmu: Co je totální hic? KdyÏ se i slunce natírá opalovacím krémem.
7. Z Norska: Poslední slova pfied smrtí: „Cítí‰
ten plyn? RozsviÈ svûtlo!“
8. Z âech: Jak˘ je rozdíl mezi módní navrháfikou a státním rozpoãtem? Îádn˘. KdyÏ není
dost penûz, nûco se musí zkrátit…
A nakonec jeden opravdu, ale opravdu vánoãní:
Rybáfi: „Jak˘ jsi ty ale pûkn˘ kapr! Vezmu tû
domÛ na obûd!“
Kapr: „Dûkuji, uÏ jsem obûdval. Co kdybychom ‰li do kina?“
Pro ãtenáfie ·trambersk˘ch novinek pfiipravil
Ing. Jan Socha

Instalatérství
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

• PÛjãky, úvûry — Domácí pÛjãky a. s.,
âeská hypotéka a. s. — v podveãerních
hodinách — 556 760 016 — Hyklová.
Slu‰nost—Rychlost—Kvalita
• Farní sbor âeskobratrské církve evangelické ve ·tramberku
nabízí k pronájmu byt 2+1 v centru Pfiíbora.
Písemné pfiihlá‰ky zasílejte na adresu:
FS âCE ve ·tramberku, Zauliãí 473,
742 66 ·tramberk.

MS ODS Štramberk
přeje všem lidem dobré vůle pokojné prožití
svátků vánočních, veselého Silvestra
a do nového roku hlavně hodně zdraví, štěstí,
také úspěch a pohodu doma i v zaměstnání.
Pozvánka
Všechny příznivce ODS, a podle výsledků
voleb vás není málo, zveme ve čtvrtek
13. ledna 2005 v 18.00 hodin do zasedací
místnosti KD na Náměstí na neformální
besedu o všem co nás trápí ve městě
i společnosti a o tom, co musíme udělat,
aby se to zlepšilo.
Za MS ODS Štramberk Ing. Václav Šimíček

PÛjãit si peníze
je nyní jednoduché!

Britská spoleãnost se 120letou tradicí
vám nabízí krátkodobé pÛjãky
k jakémukoli úãelu do 40 000 Kã!
splácíte pevnû stanovené ãástky
nepotfiebujete Ïádného ruãitele
hotovost obdrÏíte maximálnû
do dvou dnÛ
Kontaktujte na‰eho obchodního
zástupce:
Milan Petrá‰, tel.: 602 761 700
Máte se na koho obrátit
PROVIDENT FINANCIAL
AUTORIZOVAN¯ OBCHODNÍ ZÁSTUPCE
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Veterinární ordinace ve Štramberku
MVDr. Milan Přibil
Provádíme
4 preventivní činnost, očkování, odčervení psů a koček
4 léčebná činnost
4 Poradenství v oblasti dietetiky
4 Prodej krmiv pro psy a kočky
4 Označování zvířat mikročipem metodou RFID
4 Vystavování PET PASPORTU — pasů pro malá zvířata
4 Chirurgie a gynokologie
4 Výjezdy ke klientům
Ordinační doba: Pondělí
10—12
Úterý
10—12
Středa
10—12
Čtvrtek
operační den
Pátek
10—12
Sobota, neděle, svátky dle potřeby volat
telefony

16—19
16—19
16—19
16—19
na níže uvedené

Kontakt: MVDr. Milan Přibil, Dolní 964 (za hotelem „Roubenka“ — 50 m)
Štrambek
Tel.: 556 852 565, mobil: 602 717 305, 608 859 083
e.mail: pribil@iol.cz
Těšíme se na vaši návštěvu

Spolehlivû a rychle prodáme va‰i nemovitost, dÛm, byt, zahradu
nebo pozemek vÏdy za maximální cenu a s právní zárukou.
Nabízíme vám kompletní servis realitní kanceláfie.
Smlouvy, odhady, úvûry, jednání s úfiady…
Pro na‰e klienty stále hledáme v‰echny typy nemovitostí na prodej.
Jsme v prodeji úspû‰ní, sdílejte úspûch s námi!

…va‰e solidní jistota pfii obchodování s nemovitostmi.
Najdete nás na na‰í adrese:
Bohuslava MartinÛ 1884/1, 741 01 Nov˘ Jiãín
Tel.: 556 704 915, email reality@realityexpert.cz,
www.realityexpert.cz
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