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Pár povzbudiv˘ch (?) slov na závûr roku 2011 a k roku 2012
Maysk˘ kalendáfi konãí v pátek 21. prosince
2012. V tento den má nastat konec vûkÛ, konec
svûta, tak jak jej známe. KdyÏ se díváme kolem
sebe, mnohdy kroutíme hlavou a fiíkáme si: „No
tak to je konec….“. AÈ uÏ MayÛm vûfiíme nebo
ne, máme Ïít tak, abychom, aÏ bude konec, mûli ãist˘ stÛl i svûdomí a louãili se s pozemsk˘m
svûtem dÛstojnû.
Zatím v‰ak máme pfied sebou krásné Vánoce
2011 a snad uÏ po tom v‰em shonu koneãnû nasáváme atmosféru klidu, pohody a relaxace.
Stejnû jako Vy i orgány mûsta fini‰ovaly, hodnotily a plánovaly. Rada mûsta jednala 13. 12.
2011, zastupitelstvo pak 19. 12. 2011. Na programu v hlavních bodech bylo:
Kontrola plnûní programu rozvoje mûsta,
Hodnocení roku 2011, Úkoly na rok 2012, Úpravy rozpoãtu a Plán hospodáfiské ãinnosti na rok
2011 a schválení rozpoãtu na rok 2012. Dále byly rozdûleny finanãní pfiíspûvky kulturním,
sportovním a spoleãensk˘m spolkÛm a sdruÏením na území mûsta a odmûnûni nejaktivnûj‰í
obãané mûsta. V‰echny tyto zprávy vãetnû usnesení obou orgánÛ naleznete na www.stramberk.cz, proto nebudu zabírat místo podnûtnûj‰ím pfiíspûvkÛm. Nicménû, musím konstatovat,
Ïe rok 2011, aã tûÏk˘ a komplikovan˘, byl v koneãném dÛsledku velmi úspû‰n˘.
BafiiÀáci se doãkali komplexní revitalizace,
KoziÀáci kanalizace a nového chodníku, MÚ
nové stfiechy, LibotiÀáci projektu na nov˘ vodovod a kanalizaci, areál hradu opraven˘ch hradeb, Zauliãí roz‰ífiení silnice u lékárny, obãané
pak jiÏ po prvním roce vût‰iny splnûn˘ch podnûtÛ z vefiejn˘ch schÛzí, bytov˘ dÛm 815 izolace, 818-819 nov˘ch stfie‰ních oken atd.,atd.
Aparát MÚ pomûrnû razantnû ze‰tíhlel, prozatím ne na úkor kvality v˘konu státní správy

a samosprávy. ·etfiilo se v‰ude, kde se mohlo
(elektronické aukce na plyn, elektfiinu, nov˘ dodavatel telekomunikaãních sluÏeb, úspory vody,
PHM aj.).
V roce pfií‰tím ãeká samosprávy velká rozpoãtová dieta, ·tramberk zvlá‰tû. Na jedné stranû
se zde projevují vlivy objektivní celostátního
charakteru (niÏ‰í pfiíjmy kvÛli zpomalující ekonomice, vy‰‰í v˘daje zejména kvÛli DPH), na
druhé stranû se promítnou vlivy subjektivní
(masívní splácení pÛjãek za jiÏ provedené velké
investice, zejména Bafiiny). Svût˘lkem na konci
tunelu je pro ·tramberk novela o RUD, která by
mûstu pfiinesla od roku 2013 aÏ 8 mil. Kã a poplatky za nerosty, které se v prÛbûhu posledních
4 let sníÏily o více neÏ 1 mil.Kã na 1/6 pÛvodní
hodnoty pfii srovnatelné tûÏbû.
AÈ tak ãi jinak, budeme se mít co ohánût stejnû jako Vy a Va‰e rodiny. Ale stejnû. Jak fiekl mj.
Mirek Sopuch, zemfiel˘ ‰trambersk˘ malífi:
„·tramberk je nádherné místo k Ïivotu a má
neopakovatelné genius loci“. Toto nám vût‰ina
mimo‰trambersk˘ch a „naplavenin“ závidí.
A tvrdí, Ïe ·tramberk je a bude dobrá adresa.
Nenechme si jedno z nejkrásnûj‰ích míst na
svûtû jenom závidût a pojìme si tento dar Ïivota vychutnat. Nenechme se otrávit politikou,
nedobr˘mi mezilidsk˘mi vztahy ãi malichernostmi. A jak fiekl Jan Werich: „KdyÏ uÏ ãlovûk
jednou je, tak má koukat, aby byl. A kdyÏ kouká, aby byl, a je, tak má b˘t to, co je, a nemá b˘t
to, co není, jak tomu v mnoha pfiípadech je.“
AÈ tedy proÏijete pfiíjemn˘ rok 2012, pln˘ pohody, radosti, zdraví a aspoÀ ‰petky ‰tûstí.
To Vám jménem vedení mûsta pfieje
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Informace pro občany

Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Bafiiny.
Monitorovací zpráva o prÛbûhu v˘stavby
za období 09/2011—12/2011.
Projekt ãíslo 1.10/4.1.00/03.00631 „Regenerace sídli‰tû ·tramberk — Bafiiny“, kter˘ je spoopera— Relufinancován z rozpoãtu Regionální
Evropské unie
gionální operaãní program NUTS II Moravskoslezsko 2007—2013, Prioritní osa 4 — Rozvoj
venkova, oblast podpory 4.1 — Rozvoj venkova,
prostfiednictvím Regionální rady regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko.
Hlavním cílem projektu bylo regenerovat vefiejná prostranství na sídli‰ti Bafiiny ve ·tramberku pro zaji‰tûní zlep‰ení Ïivotních podmínek obyvatel:
• zaji‰tûní parkovacích míst,
• rekonstrukce místních komunikací a chodníkÛ vãetnû jejich odvodnûní tak, aby bylo
eliminováno zatékání do domÛ na sídli‰ti
a sníÏila se pra‰nost pfii provozu na místních
komunikacích,
• zpfiístupnûní chodníkÛ pro osoby s omezeM# a slabonou schopností pohybu, nevidomé
zraké,
• vytvofiení volnoãasového zázemí pro rodiny
s dûtmi a pro dospívající mládeÏ — multifunkãní sportovní hfii‰tû, dûtské koutky,
• upravení vefiejného prostranství vãetnû zastaralého mobiliáfie,
• rekonstrukce vefiejného osvûtlení tak, aby bylo zaji‰tûno dostateãné osvûtlení ve v‰ech
ãástech sídli‰tû a byl odstranûn jeho havarijní stav,
• pfieloÏky inÏen˘rsk˘ch sítí,
• zv˘‰ení bezpeãnosti obyvatel osazením kamerového systému na sídli‰ti.
Investor: Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66
·tramberk
Generální projektant stavby: LINEPLAN, s.r.o.,
28. ¤íjna 1142/168, Ostrava — Mariánské Hory,
Generální dodavatel stavby: SWIETELSKY stavební
s.r.o., Od‰tûpn˘ závod Dopravní stavby MORAVA,
Suvorovova 538, 742 42 ·enov u Nového Jiãína
ManaÏer stavby: MH Stavební partner, s.r.o., 28. ¤íjna 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
Termín zahájení prací: 24. 9. 2010
Termín dokonãení prací: 22. 12. 2011

Finanãní rozpoãet projektu:
Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:
Pfiedpokládané celkové
v˘daje projektu: 48 056 381,09 Kã
Pfiedpokládané max. celkové
zpÛsobilé v˘daje: 46 839 743,87 Kã
Pfiedpokládané celkové
nezpÛsobilé v˘daje: 1 216 637,22 Kã
Maximální v˘‰e poskytnuté dotace
z rozpoãtu RR:
43 326 763,06 Kã (92,5 %)
Spolufinancování
pfiíjemcem:
3 512 980,81 Kã (7,5%)
Celková hodnota stavebních prací:
46 279 168,00 Kã vã. DPH
Ostatní náklady (projektová dokumentace,
zpracování Ïádosti o dotaci, v˘bûrové fiízení na
zhotovitele, geodetické zamûfiení, manaÏer
stavby, autorsk˘ dozor, znalecké posudky, pfieloÏka âEZ, poplatky a úroky)
cca 4 000 000,00 Kã vãetnû DPH
Celkem pfiedpokládané skuteãné náklady:
cca 50 300 000,00 Kã vãetnû DPH
Provedené stavební práce za období 09— 12/2011:
Za sledované pfiedchozí období od záfií do prosince r. 2011 byly postupnû dokonãeny ve‰keré stavební práce v celé lokalitû Bafiin. Jednalo
se zejména o práce na objektech SO 111 Komunikace pro pû‰í, dûtská hfii‰tû A—E a víceúãelové hfii‰tû, SO 102 Místní komunikace a SO 104
Parkovi‰tû, SO 401 Vefiejné osvûtlení. Bylo realizováno: napojení trasy 1000 na státní komunikaci, parkovi‰tû na trase 1000 pod lesem, parkovi‰tû na trase 1000 mezi trasou 1300 a 1220.
Oprava pfiechodu pro chodce na státní komunikaci, úprava autobusové zastávky. Dále byla provedena
pokládka
Ïivice (na náklady generálního
48 056
381,09 K(
dodavatele
stavbyK!
a spoleãnosti SmVaK Ostrava,
46 839 743,87
a.s.)1i 216
v místech
garáÏí a to z dÛvodu po‰koze637,22uK!
ní plochy stavebními mechanismy.
SO
302 980,81
Odlehãovací
3 512
K( komora — tento stavební
objekt je jiÏ nyní zkolaudován a je plnû funkãní.
V posledních dnech do data kompletní pfiedávky stavby se provádûla kompletace podkladÛ
k pfiedání celé stavby a jejich následná kontrola, terénní úpravy, ãi‰tûní ko‰Û u vpustí, drobné opravy obrub atd. V jarních mûsících bude
proveden osev trávy v místech terénních úprav.
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta
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VáÏení spoluobãané,
dovolím si v tomto ãlánku opustit strohá ãísla uvedená v˘‰e a trochu se vrátit k samotnému
prÛbûhu realizace projektu „Regenerace sídli‰tû ·tramberk — Bafiiny“.
V tûchto dnech bylo zrekonstruované sídli‰tû
Bafiiny pfiedáno do uÏívání obãanÛm. Obãané
Bafiin tak dostali trochu pfiedãasn˘ vánoãní dárek. Máme za sebou cca jeden rok Ïivota na sídli‰ti, které bylo staveni‰tûm.
V prÛbûhu rekonstrukce jsme se setkávali
s celou fiadou pfiipomínek a názorÛ. Tak jak uÏ
to vût‰inou b˘vá v dobû, kdy se zaãala pfiíslu‰ná
etapa rekonstrukce realizovat. SnaÏili jsme se,
pokud to jen trochu bylo moÏné, tyto pfiipomínky v prÛbûhu realizace zapracovat do provádûcí dokumentace. BohuÏel, celou fiadu pfiipomínek nebylo moÏné akceptovat, ne z dÛvodu, Ïe by nebyla vÛle, ale z dÛvodu, Ïe to metodické pokyny dotaãního titulu neumoÏÀují.
Zámûr postupovat pfii rekonstrukci etapovitû
byl hned na poãátku stavebních prací nabourán
tím, Ïe byly souãasnû provádûny rekonstrukce
inÏen˘rsk˘ch sítí spoleãností SmVaK Ostrava
a.s., a tak stavební firma SWIETELSKY stavební s.r.o., pod tlakem sankcí pfii nedodrÏení koneãného termínu byla nucena opustit pÛvodní
zámûr rekonstrukce po etapách a celé sídli‰tû se
tak stalo staveni‰tûm.
V prÛbûhu realizace stavby Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Bafiiny jsme museli rovnûÏ
dofie‰it poÏadavek SmVaK Ostrava a.s., na odvodnûní horsk˘ch vpustí. Byl navrÏen a realizován “Záchytn˘ systém JIH pro odvod de‰Èov˘ch
vod z lesních pozemkÛ”. Tyto vícepráce za cca
800 tis. Kã jsou neuznateln˘m nákladem a jsou
plnû hrazeny z rozpoãtu mûsta.
Dnes Ïijeme na sídli‰ti, které si dovolím fiíci,
Ïe má parametry moderního sídli‰tû. ¤idiãi mohou zaparkovat na parkovi‰tích, nemusí se vyh˘bat dírám (to nás ale neopravÀuje pfiekraãovat povolenou rychlost), obãané mohou chodit
po chodnících bez obavy, Ïe si vyvrtnou kotník,

matky s dûtmi a mládeÏ si mají kde hrát (vûfiím,
Ïe i dûti z jin˘ch ãástí ·tramberka si na Bafiiny
cestu najdou), nemusíme chodit po sídli‰ti
s pfiíruãní baterkou z dÛvodu, Ïe nûkde nesvítí
vefiejné osvûtlení, star‰í obãané si mají kde sednout a odpoãívat, máme kde vyhodit odpadky
atd. Toto v‰e bude jistû je‰tû krásnûj‰í na jafie,
aÏ se v‰e zazelená a rozkvete.
Nyní záleÏí jen na nás, jak dlouho tato investice bude slouÏit obãanÛm bez poniãen˘ch laviãek, prvkÛ na dûtsk˘ch hfii‰tích, poniãené sadové úpravy, atd. Nebuìme lhostejní k obãanÛm,
ktefií si neváÏí hodnot. V dne‰ní moderní dobû
máme celou fiadu prostfiedkÛ jak na tyto projevy vandalství upozornit, kdyÏ uÏ je máme
strach sami fie‰it. Vûfiím, Ïe i instalace kamerového systému pfiispûje k vût‰í bezpeãnosti
a ochranû majetku na sídli‰ti. Respektujme dopravní znaãení (zákaz parkování mimo vyhrazená parkovi‰tû, pfiednost jízdy zprava). Pfiistupujme aktivnû k údrÏbû svého okolí a neãekejme pouze na pracovníky mûsta aÏ nám v‰e vyfie‰í. Mûsto investovalo prostfiednictvím dotace,
ale i svou spoluúãastí cca 50 mil. Kã do realizace
projektu.
Pro mûsto fyzick˘m ukonãením stavebních
prací je‰tû v‰e nekonãí. Bude následovat kolaudaãní fiízení a finanãní vyúãtování projektu na
Úfiadu Regionální rady Moravskoslezsko.
Dovolte mi, abych závûrem podûkoval spoleãnostem, které se na realizaci projektu podílely:
Generální projektant : LINEPLAN s.r.o.,
Ostrava–Mariánské Hory — Ing. Radim âech
Projektant odpovûdn˘ za dûtská hfii‰tû a sadové úpravy: Ing. Pavla Ka‰ubová
Stavební firma: SWIETELSKY stavební
s.r.o.,Od‰tûpn˘ závod Dopravní stavby MORAVA,
·enov u Nového Jiãína
ManaÏer stavby: MH Stavební partner s.r.o.,
Ostrava–Mariánské Hory — Lívia Madusioková,
Bc. Pavla Heinzová a Kamil HerÛdek
a v neposlední fiadû bych rád podûkoval i Vám
obãanÛm za trpûliv˘ a tolerantní pfiístup ke
zhor‰en˘m Ïivotním podmínkám v prÛbûhu
realizace stavební akce.
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta mûsta

❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄❄
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Městský úřad informuje
Provozní doba o vánoãních svátcích

Upfiesnûní

VáÏení obãané,
sdûlujeme vám provozní dobu mûstského
úfiadu v závûru leto‰ního roku:
Úfiad bude uzavfien od 23. 12. 2011 do 1. 1. 2012.
Prvním úfiedním dnem v roce 2011 je pondûlí
2. 1. 2012
Ing. Andrea Hlávková, povûfiená fiízením MûÚ

Podûkování mûstské policii ve ·tramberku se
konkrétnû t˘kalo velitele mûstské policie pana
Franti‰ka Vavru‰e.

Oznámení
Oznamujeme v‰em obãanÛm, Ïe pokladna
Mûstského úfiadu je pfiestûhována do pfiízemí
MûÚ místo oddûlení Îivotního prostfiedí. Oddûlení Îivotního prostfiedí je pfiestûhováno do prvního
patra místo pokladny.
Ing. Andrea Hlávková, povûfiená fiízením MûÚ

Nabídka nové sociální sluÏby domova
se zvlá‰tním reÏimem DÛm dobré vÛle
Îáry, Mûsto Albrechtice
Sociální sluÏba je urãena osobám se stafieckou, Alzheimerovou demencí a ostatními typy
demencí, osobám, které mají sníÏenou sobûstaãnost z dÛvodu vûku, nepfiíznivého zdravotního
stavu, jejichÏ situace vyÏaduje pomoc jiné fyzické
osoby.
Sociální sluÏba je urãena osobám ve vûku od
55 let s pfiiznan˘m invalidním nebo starobním
dÛchodem.
Cena za pokoj se pohybuje od 160 Kã do 180 Kã
na den pobytu a cena za stravu je stanovena ve
v˘‰i 150 Kã na den.
Mgr. Eva Tichavská, MûÚ ·tramberk

VáÏení obãané,
ve dnech 1. aÏ 14. ledna 2012 bude probíhat
ve Va‰em mûstû Tfiikrálová sbírka. V této dobû
u Va‰ich dvefií zaklepou za zpûvu koledy tfii králové, jenÏ se Vám prokáÏou platnou prÛkazkou.
PenûÏité dary, které vûnujete do sbírky, budou
pouÏity k podpofie zdravotních a sociálních projektÛ. Vûfiíme ve Va‰i ‰tûdrost a dobrosrdeãnost.
Mockrát Vám dûkujeme.
Pracovníci Charity Kopfiivnice

Podûkování Josefu Markovi
Mil˘ Jozífku, moc Ti dûkujeme za trpûlivost,
ãas a lásku, kterou si nám v tomto roce vûnoval. A tímto Tû prosíme, aby sis pfiipravil nervy
na 4 premiéry v pfií‰tím roce.
Tvoji divadelníci
K pfiání se pfiipojuji i já, dûkuji Ti za dobré rady
a ochotu se mnou spolupracovat.
Anna Ra‰ková

Pár uÏiteãn˘ch telefonních ãísel
Hasiãi
150
Záchranka
155
Policie — státní
158
Mûst. policie ·tramberk 736 670 513, 606 909 624
Technická správa — osvûtlení,
Snûhová kalamita 736 645 875, 736 670 430
Voda
552 305 233 — oblast Kopfiivnicka
840 111 125 — oblast MSK
Elektfiina 840 850 860

Kvûta Fialová a JoÏka Kubáník (herecká legenda
s kolegou a osobním pfiítelem, hercem Slováckého divadla, z pofiadu ·tûstí Kvûty Fialové,
Kulturní dÛm ·tramberk, 10. 12. 2011)
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Městská knihovna
informuje

Ze školy

Vyhodnocení v˘tvarné soutûÏe
(Podzimní záti‰í)
v Mûstské knihovnû
1. A Natálie Geryková
2. A Radek Kostelník
Monika Klop‰toková
2. B Marian Janek
Martin ·krabal
4. A Viktorie Hanzelková
5. A Markéta Hanzelková

KPV Kletné
Dne 9. aÏ 11. 11. 2011 se tfiídy 8. A a 8. B se
sv˘mi tfiídními uãiteli zúãastnily kurzu praktické v˘uky. Po pfiíjezdu nás uvítali ãlenové z DDM
Kopfiivnice a fiekli nám pravidla ohlednû ubytovny a prostfiedí. Po ubytování jsme ‰li ven,
kde nás ãekali vedoucí se skvûlou hrou skalní
golf. Po dlouhém souboji vyhrál velkou cenu
t˘m Koleãek. Ostatní nezoufali, protoÏe vûdûli,
Ïe mÛÏou vyhrát velkou cenu v dal‰ích skvûl˘ch hrách, které pro nás vym˘‰leli vedoucí
Ondra, Honza, Terka, Krist˘na a Mí‰a. Velice
dobfie nám tam vafiil kuchafi Maestro. Bûhem
celého pobytu jsme se setkali se spoustou pro
nás nov˘ch her, které nás hodnû pobavily. Setkali jsme se s hrami Kyberball, Krab, Bang,
VavrdÛv memoriál, Svûtová burza a mnoh˘mi
dal‰ími. Nûkteré hry provûfiily na‰e logické
my‰lení, vym˘‰lení scének, ve hfie ‰pejle jsme
se museli nauãit komunikovat se ãleny svého
t˘mu. Na závûr si pro nás nachystali krásnou
zábavu ve formû kasina spojenou s diskotékou

a s dal‰ími hrami. V‰ichni jsme se náramnû pobavili, uÏili jsme si spoustu zábavy a rádi bychom si to zopakovali i pfií‰tí rok.
Hanzelka, Urbanovsk˘, Jefiábková a Matonohová, 8.A
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Pfiírodovûdn˘ klokan
Dne 20. 10. 2011 probûhlo ‰kolní kolo soutûÏe Pfiírodovûdn˘ klokan, kterého se zúãastnili
Ïáci 8. a 9. roãníku. V soutûÏi se testují vûdomosti z matematiky, fyziky, chemie, pfiírodopisu
a zemûpisu. Nejlep‰ího v˘sledku ziskem 75 bodÛ
dosáhl Vojtûch Juraãák z 8.B. Ze srovnání v˘sledkÛ více neÏ 900 soutûÏících ÏákÛ základních ‰kol i vícelet˘ch gymnázií z celého okresu
Nov˘ Jiãín vypl˘vá, Ïe jen 24 ÏákÛ dosáhlo lep‰ího umístûní, na VojtÛv postup do dal‰ího kola v‰ak jeho v˘sledek bohuÏel nestaãil.
Zuzana Li‰ková

PfiiblíÏil se vánoãní ãas
Vánoãní svátky uÏ jsou za dvefimi a v na‰í M·
na Bafiinách jsme toho s dûtmi od zaãátku ‰kolního roku hodnû proÏili.
Spoleãnû s rodiãi jsme v záfiijovém odpoledni
pou‰tûli draky a opékali bufity, dûti zhlédly nûkolik divadelních pfiedstavení a ekologick˘ program. KaÏdé úter˘ pro malé zájemce probíhá
zumba krouÏek, nav‰tívila nás paní logopedka,
která provádûla logopedickou prevenci, dûtem
velkého oddûlení pfiedãítala pfied spaním pracovnice mûstské knihovny.
KdyÏ nade‰el adventní ãas, v celé M· zavládla
pfiedvánoãní atmosféra — rodiãe mûli moÏnost

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ leden 2012
86 let
84 let
83 let
82 let
81 let
80 let
75 let
70 let

Chvistková Jindfii‰ka
Hrabalová Franti‰ka
VáÀová Jifiina
Novobilská Jarmila
Palack˘ Josef
Doãkalová BoÏena
Kelnarová Jarmila
Kotek Miroslav
Grobcová Jaroslava
Materová Marie
Wisnar Václav
Hyklová AneÏka
Rydel Vojtûch
Hyklová Marta

nechat dûti vyfotit se zimní tématikou, spoleãnû
s dûtmi jsme vyrábûli drobné v˘robky, které se
do posledního kousku prodaly na Pfiedvánoãním jarmarku. Aktivnû jsme se zúãastnili v˘stavy v muzeu, dûti velkého oddûlení se byly podívat na v˘stavu betlémÛ, pofiádali jsme Pfiedvánoãní tvofiení pro rodiãe s dûtmi, kde se vyrábûlo z pedigu, korálkÛ, drátkÛ a papíru. Probûhla tradiãní Mikulá‰ská besídka s vystoupením dûtí a nadûlováním sladk˘ch balíãkÛ od Mikulá‰e, spoleãnû jsme s dûtmi proÏili Vánoãní
den u stromeãku s nadílkou dárkÛ zavr‰en˘
slavnostním obûdem.
Aktuální dûní v na‰í M· mÛÏete sledovat na
webov˘ch stránkách ‰koly.
Teì uÏ se jen tû‰íme na Vánoce proÏité v rodinném kruhu na‰ich nejbliÏ‰ích.
Pfiejeme Vám klidné a láskyplné svátky vánoãní
a úspû‰né vykroãení do nového roku 2012.
Za M· Bafiiny, Kvitová Marie
Vedení M· ·tramberk Bafiiny dûkuje sv˘m
zamûstnancÛm za svûdomitou celoroãní práci,
Klubu rodiãÛ za obûtavou pomoc pfii pofiádání
akcí ‰koly, v‰em pfieje pohodové, radostné
a klidné proÏití vánoãních svátkÛ a to správné
vykroãení do roku 2012.
Juráková Stanislava, fiídící uãitelka

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

Narozené dûti:
Tomá‰ Veldamon

Zemfieli:
Stanislav Matonoha

Klime‰ Svatopluk
Chochrunová Ludmila
Jifiíãková Anna
·tramberské novinky 6

Ze sportu
Judo

Pozvánka na vánoãní turnaje

26. listopadu se v Uherském Hradi‰ti konalo,
za úãasti zhruba 260 závodníkÛ, Mistrovství
Moravy benjamínkÛ v Judo. Jedin˘ zástupce ‰tramberského oddílu startoval do 31,5 kg mezi
12 soupefii. Nezaãal nejlépe, v 1. zápase prohrál
za 5 bodÛ s Cigánem z Baníku Ostrava. Potom
na drÏení porazil KfiíÏe z Brna a dal‰í vítûzství,
hezk˘m bodem, nad Baronem z Veselí nad Moravou mu zajistilo postup ze skupiny. V prvním
zápase mezi osmiãkou nejlep‰ích mûl voln˘ los
a postup do finále se utkal s Vlãkem z Polné
a prohrál na drÏení. O 3. místo pak ale nedal
‰anci Hele‰kovi z Bfieclavi. Vyhrál za 10 bodÛ
a bral bronz.
Josef ·tábl, trenér

Akce na prosinec 2011
26. 12.
Vánoãní volejbalov˘ turnaj,
registrace od 8.30 do 9.00 hodin
27. 12.
Fotbalov˘ turnaj ulic zaãátek v 8.00 hodin
28. 12.
Turnaj v badmintonu (smí‰ená ãtyfihra)
pro neregistrované, zaãátek 9.30— 10.00 hodin
30. 12.
Florbalov˘ turnaj pro neregistrované
(amatéry), zaãátek v 8.00 hodin
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Kam do společnosti a za kulturou
Pozvánka na Îiv˘ betlém
Divadelní soubory a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na

Îiv˘ betlém

Pásli ovce Vala‰i
kter˘ se uskuteãní
dne 26. prosince 2011 v 15 hodin
v prostorách Národního sadu ve ·tramberku
Úãinkují ãlenové divadelních souborÛ Pod vûÏí, Kotouã
a Dûtského divadelního souboru
Zpûv MUDr. Mofiic Jureãka
Taneãní skupina pod vedením Dagmar Jurákové
Hudební doprovod skupina Ogafii
PrÛvodní slovo Ing. Dana Macháãová
Srdeãnû zvou pofiadatelé
Obãerstvení zaji‰tûno
Vstupné dobrovolné
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Mûsto ·tramberk a SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru mûsta ·tramberka
vás srdeãnû zve na slavnostní:

Novoroãní koncert
Pofiádan˘ v rámci oslav
100. v˘roãí zaloÏení orchestru
Nedûle 8. ledna 2012
v Kulturním domû ve ·tramberku
Zaãátek koncertu 16.00 hod.
Vstupné dospûlí 40 Kã,
dûti od 6 let 20 Kã
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku
dovoluje si vás zváti na tradiãní

HASIâSK¯ BÁL,
pofiádan˘ v sobotu dne 14. ledna 2012
v Kulturním domû na námûstí ve ·tramberku
Zaãátek plesu v 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina
Largo ZdeÀka Sklenovského
Obãerstvení — Veãefie — Bohatá tombola
Na hojnou úãast se tû‰í hasiãi

·tramber‰tí holubáfii si vás dovolují
srdeãnû pozvat na tradiãní

13. holubáfisk˘ ples,
kter˘ se koná dne 28. ledna 2012
v Kulturním domû ve ·tramberku
Zaãátek je v 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupina
Largo ZdeÀka Sklenovského
Bohatá tombola a obãerstvení zaji‰tûno
·tramberské novinky 9

Nedûle 22. 1. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

JOHNY ENGLISH SE VRACÍ

NA MùSÍC LEDEN 2012
Nedûle 8. 1. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

DLUH
Drama, thriller, 114 min., titulky pfiístupn˘ od 12 let
KaÏd˘ dluh je tfieba zaplatit, a pokud to neudûláte,
nakonec vás to zniãí. ReÏisér John Madden natoãil s v˘jimeãnou hereckou sestavou pÛsobiv˘
a chytr˘ thriller, ve kterém si podávají ruce minulost a souãasnost, pravda a leÏ a pocit viny je
tu silnûj‰í neÏ pud sebezáchovy.
Hrají: Helen Mirren, Tom Wilkinson, Ciarán
Hinds, Sam Worthington, Marton Csokas
Nedûle 15. 1. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

KAMARÁD TAKY RÁD
Romantická komedie, 109 min., titulky, pfiístupn˘ od 12 let
Dylan (Justin Timberlake) a Jamie (Mila Kunis)
rozhodnû nemají na usedl˘ Ïivot ani pomy‰lení.
KdyÏ si Newyorãanka Jamie, zamûstnaná jako
hledaãka nov˘ch pfiíleÏitostí, vyzkou‰í své umûní
na umûleckém fiediteli Dylanovi z Los Angeles,
kterého pfiemluví, aby vzal svou vysnûnou
práci v New Yorku, uvûdomí si oba, Ïe jsou si
velice podobní. KaÏd˘ z nich má za sebou tolik
zkrachoval˘ch vztahÛ, Ïe jsou ochotni zkrátka
pustit lásku z hlavy a starat se jen o zábavu.

Vážně a nevážně
Náv‰tûva u sousedÛ — Vánoce na Vala‰sku
Vala‰sko je jedním ze specifick˘ch regionÛ na‰í
zemû a podobnû jako se li‰il Ïivot v tûchto konãinách, byly i nûkteré zvyky pro tento kraj typické.
AÈ uÏ byly pouze oproti zbytku republiky pozmûnûné ãi pfiímo místní, tak jako tak byly zajímavé
a dnes uÏ jen stûÏí viditelné. Pfieci jen se ale stále
Vánoce na Vala‰sku dají kouzelnû proÏít. A to díky
Vala‰skému muzeu v pfiírodû.
Vala‰ské muzeum v pfiírodû, známûj‰í spí‰e
pod názvem RoÏnovsk˘ skanzen, zaloÏili v roce
1925 sourozenci JaroÀkovi. Tento skanzen je nejstar‰ím nejen u nás, ale v celé stfiední Evropû. PÛvodnû pfiedstavoval typické dfievûné mûsteãko,
které postupem ãasu doplnila Vala‰ská dûdina
a Ml˘nská dolina. Aã tato místa nabízejí po cel˘
rok spoustu zajímav˘ch akcí a pfiíleÏitostí více se
seznámit se Ïivotem pastevcÛ, jednou z nejkrásnûj‰ích je tradiãní vánoãní jarmark. Ten oÏivuje
vala‰ské tradice a vdechuje minulosti nov˘ Ïivot.

Komedie, 101 min., titulky, pfiístupn˘
Kdo zachrání Její veliãenstvo britskou královnu, kdyÏ agent 007 James Bond zrovna leÏí
u ledu? Jeden muÏ uÏ pfied lety dokázal, Ïe je na
nûj spolehnutí a Ïe radûji Britské ostrovy zbourá,
neÏ by je vydal nepfiíteli v‰anc. Jmenuje se
Johnny English, nosí tváfi Rowana Atkinsona,
alias Mr. Beana, disponuje mimofiádn˘m rejstfiíkem grimas a siln˘m magnetem na katastrofy
v‰eho druhu.
Nedûle 29. 1. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã

ALOIS NEBEL
Drama, animovan˘, 84 min., od 12 let
Pfiíbûh filmu zaãíná na podzim roku 1989 na Ïelezniãní stanici Bíl˘ Potok v Jeseníkách, kde
slouÏí jako v˘pravãí Alois Nebel (Miroslav Krobot).
Nebel je tich˘ samotáfi, kterého ãas od ãasu pfiepadne podivná mlha. Nejãastûji se mu v ní zjevuje Dorothe (Tereza Vofií‰ková), obûÈ násilného
odsunu NûmcÛ po 2. svûtové válce. ·edivé dny
na nádraÏí v Bílém Potoce na sklonku socialismu línû plynou, v˘hybkáfi Wachek (Leo‰ Noha)
spoleãnû se sv˘m otcem (Alois ·vehlík) k‰eftují
s dÛstojníky sovûtské armády. A tak pfiíbûh
pomalu zaãíná.

NA ÚNOR P¤IPRAVUJEME:
VYMù¤EN¯ âAS
MISTROVSK¯ PLÁN
PERFECT DAYS — I ÎENY MAJÍ SVÉ DNY
TWILIGHT SÁGA ROZB¤ESK âÁST 1.
Historicky se Vala‰i poãali objevovat na na‰em území nûkdy v 16. — 17. století — ‰lo velmi ãasto o pastevce ze Slovenska, Rumunska,
pfiípadnû Polska ãi Ukrajiny. Postupnû se mísili
s pÛvodními obyvateli, ktefií pfiejímali jejich typické zvyky spojené se sala‰emi a pastevectvím.
Kraj to byl pomûrnû chud˘, ne-li v té dobû v ãesk˘ch a moravsk˘ch konãinách nejchud‰í. V‰e se
toãilo kolem kotárÛ (kopcÛ) a chovu zvûfie, pfiedev‰ím ovcí. A o co více byl Ïivot drsnûj‰í, byly
zvyky pestfiej‰í a hlavnû striktnû dodrÏované.
Advent byl spojen s pÛstem, kter˘ pfiedznamenával hojnost ‰tûdroveãerní veãefie, na kterou si museli v‰ichni ãtyfii nedûle poãkat. Tomu
pfiedcházel svátek Sv. Martina, kdy mladí lidé
dostávali za sluÏbu o nûco více penûz neÏ obvykle a je‰tû neÏ pfii‰el pÛst, uÏívali si muziky.
Vánoce pak tehdy byly spojeny s vícero svátky,
neÏ je tomu nyní. Prvním byla Barbora, která
se dodrÏovala i v jin˘ch regionech, zde bylo specialitou, protoÏe ogarÛ bylo hodnû, dávat do vázy více Barborek a na kaÏdou z nich jméno jednoho z ogarÛ, která pak vykvetla dfiíve, ta urãi-
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la toho pravého. Následoval tradiãní Mikulá‰,
kter˘ v tûch dobách b˘val v tomto kraji doprovázen spoustou dal‰ích postav, napfi. poustevníkem ãi kominíkem. Zajímavostí, zejména z oblasti okolo Vala‰sk˘ch Klobouk byla ozdoba ãertÛ
spoãívající v kÛÏi z jeÏkÛ s bodlinami. Nadílka
v‰ak byla mnohem symboliãtûj‰í, neÏ je nyní
zvykem, vût‰inou sestávala pouze z ovoce rÛznû upraveného, nejãastûji su‰eného.
V roÏnovském skanzenu mÛÏete také potkat
o vánoãním ãase Lucky. Tedy Ïeny odûné celé
v bílém a poprá‰ené moukou, kterou s sebou
stále nosily spolu s husím brkem, kter˘m ometaly dûti, aby byly hodné po cel˘ následující rok.
ZároveÀ nemluvily, pouze syãely a kontrolovaly
rohy ve svûtnicích, zda jsou vymetené a kolovrátky Ïe stojí, ponûvadÏ bûhem pÛstu se pfiíst
nesmûlo. Vrcholem pak b˘val ‰tûdr˘ veãer, kter˘ se v‰ak jídlem velmi li‰il od dne‰ních zvykÛ
a následující BoÏí hod, kter˘ zvûstoval narození
Pánû. Vzhledem k tomu, Ïe Vala‰sko byl kraj
chud˘, byla i ‰tûdroveãerní tabule spí‰e obyãejná. Hojnost spoãívala v tom, Ïe si obyvatelé dopfiávali jídla ve vût‰ím mnoÏství. Napfi. se pekl
bíl˘ chleba, z nûhoÏ se zadûlávalo i na tzv. pfiedplameníky, které se dávaly dobytku, aby i ten
pocítil hojnost ‰tûdrého dne.
Vánoãních zvykÛ bychom nalezli bezesporu
více, ãasto se li‰ily i mezi jednotliv˘mi chalupami dle toho, jak byla ta která rodina bohatá.
Nav‰tivte skanzen v této krásné dobû a pfienesme se do krásné doby Vánoc v pfiedminulém
století.
Anna Ra‰ková

Pár vtipÛ k Silvestru
Josef s Mafikou sedí u televize a dívají se na
pofiad se zázraãn˘m léãitelem.
Ten vyzve diváky, aby si poloÏili ruku na nemocné místo. Mafika si poloÏí ruku na srdce
a Josef do rozkroku.
KdyÏ to Mafika zpozoruje, fiíká: „Josefe, bude
léãit nemocné, ne kfiísit mrtvé“.
Kolik teho mosí Moravák vypit, aby mÀél jedno promile v krvi?
Dva dny nic.
V jednom paneláku vypadne z okna babka.
Postaví se omráãena a oprá‰í se. Nahrne se kolem ní plno lidí a mezi nimi i policajt. Zeptá se
jí: Babi, co se tu stalo? — Já ti nevím synku, já
jsem teì pfii‰la…
• Prodám byt 1 + 1 v osobním vlastnictví
Ve ·tramberku (nízk˘ nájem)
Tel. 736 775 095
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním automobilem — valník 2 × 4 m.
Josef Petrá‰, Zauliãí 242, pod námûstím,
·tramberk, tel. 728 869 392

Bezpečné a účinné hubnutí
www.hubnete.cz/chm
Vyplňte náš formulář na webu
a náš poradce se Vám ozve.
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ZÁULIâÍ 197, 742 66 ·TRAMBERK (PRODEJNA ALMI DECOR)
se vám ráda pfiedstaví na webov˘ch stránkách

www.bobulka-vinoteka.cz
http://vinotekabobulka.unas.cz
ve spolupráci se svûtoznámou svíãkárnou UNIPAR jsme pfiipravili unikátní vánoãní
dárek pro milovníky vína. Dárková kazeta dobrého vína s kvalitními svíãkami.
Jedná se o vína z oficiálního vinafiství filmu Bobule, 2Bobule,
které bylo také koproducentem filmu Lidice,
díky kterému byla vydána speciální limitovaná edice KARLA RODENA.
V celé republice vy‰lo jen 8000 lahví
a my vám nabízíme posledních 20 dárkov˘ch kazet.
Pokud si nejste jisti správn˘m v˘bûrem vína pro své blízké, nabízíme vám
moÏnost nákupu dárkov˘ch kupónÛ v hodnotû 200 Kã, 350 Kã a 500 Kã.
V sobotu 18. 2. 2012 v 16 h bychom vás chtûli pozvat
na degustaci s panem Adámkem osobnû.
Na místû probûhne také ochutnávka nûkterého z vín z edice Karla Rodena
s moÏností zakoupení tûchto vín pfiímo na místû ve slevû.
BliÏ‰í informace získáte ve vinotéce nebo na tel. ãísle 605 829 667.
„·ËASTNÉ PÁTKY“
aÏ do konce ledna 2012 slevy aÏ 30 % na vybrané druhy zboÏí.
V prÛbûhu prosince kaÏd˘ víkend ochutnávka nûkterého z láhvov˘ch vín.
Otevfieno máme také na ·tûdr˘ den od 10 do 13:30 hod!
NA NA·ICH INTERNETOV¯CH STRÁNKÁCH NALEZNETE AKCE
A SLEVY, OTEVÍRACÍ DOBU A DAL·Í INFORMACE Z NA·Í VINOTÉKY.
Pfiejeme krásné proÏití vánoãních svátkÛ a ‰Èastn˘ vstup do nového roku 2012.
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 12/2011.
Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 558 840 616, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

