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VáÏení a milí.
V dobû, kdy budete ãíst tyto ﬁádky, pﬁedpokládám, Ïe bude v‰e, jak má b˘t. Utichl shon
posledních hektick˘ch dní, dûti mají prázdniny,
rodina pohromadû, JeÏí‰ek napûchoval Va‰e
skﬁínû dárky, stromeãek s prskavkami je nazdoben,
kapr se koupe ve vanû, ãi jeho rybí soukmenovci odpoãívají v mrazáku, nikdo nenadává,
Ïe musí ‰krábat brambory na salát a hrdla
jsou nachystána k pûní koled.
MoÏná otevíráte tyto ·N je‰tû pozdûji spolu
se ‰ampaÀsk˘m a spoleãnû si libujeme, jak˘ je
v‰ude klid a pohoda a v koutku du‰e postûÏujeme, Ïe ty 100× shlédnuté star‰í klasické pohádky jsou stále je‰tû lep‰í neÏ ty nové, co jim
chtûjí konkurovat.
Zkrátka, chtûl jsem Vám popﬁát, aby do Va‰ich
myslí a du‰í na chvíli vstoupil klid a pohoda
domova. Abyste chvíli pﬁestali láteﬁit na zamûstnání, politiky, zlodûjnu a korupci. Abyste
se na chvíli v tom shonu zastavili, pﬁeãetli
hezkou kníÏku, vyslechli bezvadn˘ vtip, poohlédli
se, jak Va‰i nejbliÏ‰í jsou stále kolem Vás a pozdravili sousedy bez ironie.

A aby i nadcházející rok 2013 takov˘ byl po
celou dobu, i kdyÏ má na konci 13. Buìme rádi, Ïe se tentokrát poprvé Mayové s tím kalendáﬁem zm˘lili, Ïe Ïijeme, Ïe d˘cháme, mÛÏeme je‰tû leccos zmûnit a dokázat. A aÈ nám
toto pﬁedsevzetí vydrÏí déle neÏ do 1. dne
stráveného v práci, ve ‰kole nebo na po‰tû pﬁi
pﬁebírání dÛchodÛ.
Zkrátka, zkusme ten svÛj Ïivot brát pozitivnû, i kdyÏ nám na nûj mnozí házejí samá
negativa. Nakonec, ná‰ Ïivot je skuteãnû
jenom ná‰ a nikdo jin˘ nemá právo si ho pﬁisvojit. Tak dûlejme tak, aby aÏ ho jednou budeme vracet tomu, kdo nám ho dal, jsme se
nemuseli stydût, jak ãist˘ jsme jej darem dostávali a v jakém stavu ho vracíme zpût.
Moje mamka ﬁíkala: „jaké si to udûlá‰,
takové to má‰“ a „tehdy se Matalíci (mot˘lci)
chycu, jak licu“. Tak si to udûlejte krásné,
‰Èastné a pohodové. A aÈ Vám Matalíci lícu po
cel˘ rok 2013. A k tomu samozﬁejmû dostatek
zdraví. Bez nûho ani toho Matalíka nechytnete
a ‰Èastní nebudete.
Popfiál starosta Ing. Jan Socha

Z jednání orgánÛ mûsta

touãe s.r.o. Nad rámec bûÏn˘ch pﬁíspûvkÛ rozdûlili dal‰ích 75 tis. Kã z v˘nosu loterií a VHP
zejména tûm, kteﬁí se starají o mládeÏ. Radní
odsouhlasili poskytování peãovatelsk˘ch sluÏeb dal‰ím 4 obãankám na‰eho mûsta. ZM
schválilo dokument Koncepce a priority Programu regenerace MPR ·tramberk, kter˘ je
podmínkou pro ãerpání financí na kulturní památky v MPR v letech 2013—2017. Radní a zastupitelé zcela zásadnû nesouhlasí s ru‰ením
stavebního úﬁadu, matriky a nûkter˘ch kompetencí na úseku ÎP, kter˘mi hrozí u cca 600
men‰ích mûst a obcí dokument projednan˘
vládou a podpoﬁili proto v˘zvu k zastavení dokonãení tzv. II. Fáze reformy veﬁejné správy,
která by podle nás nic neu‰etﬁila a v rozporu
s dﬁívûj‰ími prohlá‰eními ústavních ãinitelÛ
naopak oddálila úﬁady od obãanÛ. Radní po
projednání v odborné komisi schválili vydání
rezidentních a abonentních parkovacích karet
ÏadatelÛm a odsouhlasili ÏadatelÛm vyhrazená
parkovací místa v centru mûsta. Zastupitelé na
návrh radních schválili obecnû závaznou vyhlá‰ku o místním poplatku za provoz systému

Na konci kaÏdého kalendáﬁního roku se intenzívnû pracuje, dohání na poslední chvíli
a bilancuje. Stejnû tak to dûlali radní a zastupitelé, a to na 42. jednání RM 11. 12. 2012 a 12.
zasedání ZM 17. 12. 2012.
Radní a zastupitelé naposledy upravili rozpoãet mûsta a Plán hospodáﬁské ãinnosti v roce 2012. ZároveÀ schválili rozpoãet a Plán hospodáﬁské ãinnosti na rok 2013 a rozpoãtov˘ v˘hled na léta 2014 — 2018. Radní i zastupitelé
vyhodnotili prÛbûh v‰ech stavebních akcí provádûn˘ch v roce 2012 a schválili provedení dal‰ích stavebních akcí v roce 2013. RM i ZM
zkontrolovali postupné plnûní programu rozvoje mûsta v tomto funkãním období a zhodnotili práci v roce 2012. Samospráva mûsta
v rámci sv˘ch skromn˘ch moÏností ocenila
obãany a ãleny pracovních komisí a v˘borÛ,
kteﬁí se na dobr˘ch v˘sledcích roku 2012 podíleli. Zastupitelé rozdûlili finanãní pﬁíspûvky
pro spolky, kulturní, sportovní a spoleãenská
obãanská sdruÏení v celkové v˘‰i 100 tis. Kã,
které získali díky smlouvû o reklamû od Ko-

shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ pro rok
2013 a nezmûnili sazbu poplatku, tj. 480 Kã
z osobu a rok. Zastupitelé si stanovili nové úkoly
pro rok 2013 a projednali mnoho dal‰ích organizaãních a majetkov˘ch úkonÛ, které zájemce
nalezne na webov˘ch stránkách mûsta, které jiÏ
brzy zmûní svou grafickou podobu.

PODùKOVÁNÍ
Mûsto ·tramberk oceÀuje drobn˘m finanãním pﬁíspûvkem a zároveÀ dûkuje panu Josefu
Mackovi z Baﬁin za 80 bezplatn˘ch odbûrÛ krve.
Pﬁidáváme se ke gratulantÛm pﬁejícím získání Zlatého kﬁíÏe III. tﬁídy.
Ing. Jan Socha

Městský úřad informuje
Provozní doba o vánoãních svátcích
VáÏení obãané,
sdûlujeme vám provozní dobu mûstského úﬁadu v závûru leto‰ního roku:
Úﬁad bude uzavﬁen od pátku 21. 12. 2012 do 1. 1. 2013.
Prvním úﬁedním dnem v roce 2013 je stﬁeda 2. 1.
Ing. Andrea Hlávková, povûfiena vedením úfiadu

Poslední v˘zva!!!
UpozorÀujeme ty obãany (poplatníky), kteﬁí nemají uhrazen místní poplatek za odpad
(tj. za rok 2011 a star‰í), Ïe mají poslední moÏnost tak uãinit a to do 28. 2. 2013. Bylo rozhodnuto,
Ïe pohledávky, které nebudou do tohoto termínu uhrazeny, pﬁedá mûsto exekutorskému
úﬁadu k vymáhání. Pro informaci soudní exekutor má vy‰‰í pravomoci, neÏ úﬁedník ãi
správce poplatku z MÚ a ãástky, které si úãtují exekutoﬁi, jako tzv. exekuãní náklady jsou
nûkolikanásobnû vy‰‰í neÏ si úãtovalo mûsto. Tyto ãástky se v prÛmûru pohybují kolem
5000 Kã, tzn. napﬁíklad 3ãlenné rodinû, kde kaÏd˘ dluÏí 480 Kã, exekutor vyúãtuje dluh
3× 480 Kã plus 3× 5 000 Kã exekuãní náklady, celkem tedy 16 440 Kã. V pﬁípadû, Ïe dluÏník
nemá dostatek finanãních prostﬁedkÛ na úãtu ãi v hotovosti, mÛÏe exekutor zabavit i majetek v dluÏné v˘‰i. Proto dáváme v‰em dluÏníkÛm poslední ‰anci této nepﬁíjemné situaci
pﬁedejít a zaplatit svÛj dluh nebo alespoÀ podepsat splátkov˘ kalendáﬁ.
ZároveÀ bychom chtûli opakovanû upozornit v‰echny rodiãe, kteﬁí neuhradili poplatek
za komunální odpad za své nezletilé dûti, Ïe jsou tyto nedoplatky evidovány a po dosaÏení
zletilosti dítûte jsou po nich vymáhány. V leto‰ním roce do‰lo k novele zákona o místních
poplatcích a od pﬁí‰tího roku je moÏné nedoplatky za nezletilé dûti vymáhat pﬁímo po rodiãích. Nedoplatky vzniklé do roku 2012 jsou vymáhány podle starého znûní zákona. Prosím uvûdomte si, Ïe Va‰e dûti do dospûlosti vstoupí s dluhem!!!
Ing. Andrea Hlávková, povûfiena vedením úfiadu

Informace pro občany
Zámûr prodej automobilu
Mûsto ·tramberk vyhlásilo zámûr prodeje movitého majetku:
Nákladní automobil s HR 2000, znaãka AVIA 31.1 L HR 2000 — valník, registraãní znaãka
2T1 49–87, rok v˘roby 1990, v souãasné dobû vyﬁazen.
Minimální cena pro podání nabídky na koupi movitého majetku je cena stanovena znaleck˘m posudkem tj. 17 340 Kã.
BliÏ‰í informace: p. Procházková Karla, vedoucí oddûlení TS a BH, tel: 736 645 875
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Oznámení
o dobû a místû konání
voleb prezidenta âeské republiky

ãanství âeské republiky, nebude mu hlasování
umoÏnûno. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení
není pﬁípustné.

Podle § 14 odst. 1 písm. a) a d) zákona
ã. 275/2012 Sb., o volbách prezidenta âeské
republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch
dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ

Obãan, kter˘ se dostavil do volební místnosti
s voliãsk˘m prÛkazem, je povinen po prokázání totoÏnosti a státního obãanství tento
prÛkaz odevzdat okrskové volební komisi,
která jej pﬁiloÏí k v˘pisu ze zvlá‰tního seznamu
pro volby prezidenta âeské republiky.

se uskuteãní volby:
v pátek 11. 1. 2013 od 14.00 hod. — 22, 00 hod. a
v sobotu 12. 1. 2013 od 8.00 hod. — 14.00 hod.,

Obãanu budou hlasovací lístky dodány po‰tou
nejpozdûji 3 dny pﬁed konáním voleb. Stejné
hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební
místnosti po celou dobu voleb.

pﬁípadnû II. kolo
v pátek 25. 1. 2013 od 14.00 hod. — 22,00 hod. a
v sobotu 26. 1. 2013 od 8.00 hod.—14.00 hod.
Místem konání voleb je:
okrsek ã. 1 — ·tramberk, Baﬁiny
je místnost pro hlasování — Základní umûlecká ‰kola, Baﬁiny ãp. 571, Koncertní sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu na
ulici Baﬁiny
okrsek ã. 2 — ·tramberk, NádraÏní
je místnost pro hlasování — DÛm sluÏeb,
NádraÏní ãp. 820, Restaurace Maestro
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Kozina, DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou, Horeãka
okrsek ã. 3 — ·tramberk, Námûstí
je místnost pro hlasování — Kulturní dÛm,
Námûstí ãp. 10, Zasedací místnost — I. patro
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta, Dolní
Ba‰ta, Horní Ba‰ta, Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava
okrsek ã. 4 — ·tramberk, Závi‰ická
je místnost pro hlasování — Restaurace Dallas,
Závi‰ická ãp. 42, Velk˘ sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích ·ÀÛrková, Hornychovice, K Oãnímu,
Libotín, Závi‰ická, Novojiãínská, Tamovice,
Pískovna.
Obãanu bude umoÏnûno hlasování poté, kdy
prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky. Voliãem je státní obãan âeské
republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb dosáhl vûku nejménû 18 let. TotoÏnost a státní
obãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem âeské republiky.
NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní ob-

V prostoru urãeném pro vloÏení hlasovacího
lístku nesmí b˘t nikdo pﬁítomen zároveÀ
s hlasujícím voliãem. Obãan, kter˘ nemÛÏe
sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu
nebo proto, Ïe nemÛÏe ãíst nebo psát, si mÛÏe
vzít s sebou do prostoru urãeného pro vloÏení
hlasovacího lístku jiného voliãe, nikoliv v‰ak
ãlena okrskové volební komise a voliãem vybran˘ hlasovací lístek za nûho vloÏí do úﬁední
obálky.
Oprávnûn˘ voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch,
zejména zdravotních dÛvodÛ mûstsk˘ úﬁad
a v den voleb okrskovou volební komisi o to,
aby mohl hlasovat mimo volební místnost,
a to pouze v územním obvodu volebního okrsku,
pro kter˘ byla okrsková volební komise zﬁízena.
Pro volby prezidenta âeské republiky po obdrÏení
úﬁední obálky, popﬁípadû hlasovacích lístkÛ
vstoupí voliã do prostoru urãeného k vloÏení
hlasovacího lístku do úﬁední obálky. V prostoru urãeném pro vloÏení hlasovacího lístku
vloÏí voliã do úﬁední obálky 1 hlasovací lístek.
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.
Voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní prostoru
urãeného pro vloÏení hlasovacího lístku do
úﬁední obálky, vloÏí úﬁední obálku s hlasovacím lístkem pﬁed okrskovou volební komisí do
volební schránky. Za voliãe, kter˘ není schopen vloÏit úﬁední obálku s hlasovacím lístkem
do volební schránky, mÛÏe tak uãinit jin˘ voliã, nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise.
Pokud se voliã neodebere do prostoru urãenému
pro vloÏení hlasovacího lístku do úﬁední obálky, okrsková volební komise hlasování neumoÏní.
Ing. Jan Socha
Starosta mûsta ·tramberk
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Ta‰ky na tfiídûn˘ odpad zdarma pro obãany
mûsta aneb cesta jak u‰etfiit
Spoleãnost ASOMPO, a.s. ve spolupráci
s autorizovanou obalovou spoleãností EKOKOM, a.s. se rozhodly podpoﬁit aktivitu obãanÛ
pﬁi tﬁídûní odpadu.

Za tímto úãelem bude pro obãany mûsta
·tramberka pﬁichystána sada tﬁí barevn˘ch
ta‰ek na tﬁídûní odpadu. JelikoÏ jich máme
k dispozici pouze 400, bylo rozhodnuto, Ïe
sadu obdrÏí jako malou pozornost kaÏd˘ obyvatel ·tramberka, kter˘ do konce února 2013
uhradí jednorázovû poplatek za komunální
odpad. Ta‰ky obdrÏí po zaplacení poplatku na
pokladnû Mûstského úﬁadu. Barvy ta‰ek korespondují s barvami kontejnerÛ, do kter˘ch
jednotlivé odpady po vytﬁídûní patﬁí. Ta‰ky na
tﬁídûní papíru, skla a plastu se dají navzájem
spojit such˘m zipem. Mají praktické dno, takÏe
samostatnû stojí. Rozmûry jedné rozloÏené
ta‰ky jsou 400 × 240 × 240 mm. Jejich uÏivatelé tak mohou uÏ doma odpad tﬁídit pﬁímo
do tûchto ta‰ek a poté jejich obsah jen vysypat do kontejneru stejné barvy. Ta‰ky jsou vyrobeny z odolného omyvatelného materiálu,
mohou proto b˘t pouÏívány opakovanû i nûkolik let. V pﬁí‰tím roce se budou sledovat v˘sledky tﬁídûní. Pokud tato aktivita splní oãekávání, plánuje se její roz‰íﬁení i do dal‰ích
domácností.
Tato akce nemá za úkol pouze zpopularizovat tﬁídûní odpadÛ, ale také dává moÏnost
obãanÛm mûsta podílet se touto cestou sv˘m
zodpovûdn˘m pﬁístupem na sníÏení v˘‰e poplatku za komunální odpad. V˘‰e poplatku se
kaÏdoroãnû stanovuje na základû celkov˘ch
nákladÛ obce na odpadové hospodáﬁství. Náklady se kaÏd˘m rokem zvy‰ují, novû má ze
zákona mûsto navíc moÏnost od pﬁí‰tího roku
zv˘‰it obãanÛm poplatky za odpad, a to aÏ na
tisíc korun. I kdyÏ mûsto odpadové hospodáﬁství kaÏd˘m rokem ãástkou kolem 300 tis.
dotuje, zatím o tom neuvaÏuje. ¤e‰ení této situace ale existuje. Spoleãnost EKO-KOM mûstu za sbûr separovaného odpadu ãtvrtletnû
vyplácí odmûnu, která je úmûrná mnoÏství

vytﬁídûného odpadu. Tento pﬁíjem se vrací do
rozpoãtu odpadového hospodáﬁství mûsta
a v souãasné dobû pokryje náklady na svoz tﬁídûného odpadu z 89 %. DÛslednûj‰ím tﬁídûním odpadÛ lze odmûnu nav˘‰it a sníÏit tím
jak náklady na odpadové hospodáﬁství ve mûstû,
tak i poplatek za komunální odpad. V dobû
neustálého zdraÏování by byl tento krok jistû
vhodn˘m zpestﬁením jak pro na‰e penûÏenky,
tak i pro ochranu Ïivotního prostﬁedí.
Îe lze ve ·tramberku tﬁídit odpad je‰tû
efektivnûji se mÛÏete pﬁesvûdãit na tomto odkazu: http://www.tridime.info/images/stories/2Q2012_do4.pdf. Dle v˘sledkÛ v˘tûÏnosti
separovaného odpadu za 2. ãtvrtletí se ·tramberk sice umístil mezi obcemi do 4 tis. obyvatel na pûkném 102. místû z 257, ale pﬁedstihly
ho i men‰í obce z okolí napﬁ. Rybí, Lichnov,
Îivotice u Nového Jiãína nebo Kunín.

Podûkování
Chtûla bych touto cestou podûkovat v‰em,
kteﬁí se organizaãnû zúãastnili na V. Pﬁedadventním koledování. Podûkování patﬁí základní ‰kole a mateﬁsk˘m ‰kolám ve ·tramberku, jejich pedagogÛm a ÏákÛm, kteﬁí buì
úãinkovali nebo vyrábûli krásné vánoãní
ozdoby a dárky na ná‰ mal˘ pﬁedvánoãní jarmark. Zvlá‰tní podûkování patﬁí také paním
uãitelkám Vlastû Kalí‰kové a Lence Dobiá‰ové,
které nastudovaly program ke ka‰nû.
Doufám, Ïe nám tato pûkná spolupráce
vydrÏí i do dal‰ích let.
Dal‰í podûkování patﬁí místní hudební skupinû Ogaﬁi pod vedením pana Augustina Hykla,
jejím muzikantÛm i zpûvákÛm. Jejich „muzicírování“ doplnilo bohat˘ program koledování.
Podûkování patﬁí také v‰em m˘m kolegyním a kolegÛm, kteﬁí pomáhali tuto nároãnou
akci zaji‰Èovat a pomohli tak nezi‰tnû pﬁipravit radostnou chvilku na‰im dûtem a dospûl˘m, tato akce by se bez jejich aktivní podpory
nedala uskuteãnit. Podûkování patﬁí i tûm,
kteﬁí zÛstali na úﬁadû a zaji‰Èovali plnohodnotnû sluÏby obãanÛm.
Anna Ra‰ková

VáÏení obãané,
ve dnech 1. aÏ 14. ledna 2013 bude probíhat na území Va‰eho mûsta 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
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Ze školy
Dûti M· Bafiiny si ‰kolku uÏívají
KaÏd˘ rodiã si pﬁeje pro své dûti to nejlep‰í a v na‰í ‰kolce se snaÏíme pﬁání vyhovût.
Od záﬁí dûti zhlédly nûkolik divadelních pohádek pﬁímo v M·. V programu s názvem
„Staﬁenka Morava vypravuje“ se dûti seznámily formou vyprávûní, zpûvu pÛvodních moravsk˘ch písní a ukázkou starobyl˘ch hudebních nástrojÛ s Ïivotem v minulosti. Dûti si
zajely za pohádkou i do Kulturního domu ve
·tramberku. Pﬁi této pﬁíleÏitosti jsme s dûtmi nav‰tívili muzeum, kde dûti obdivovaly exponáty zvíﬁat, ptákÛ, vûcí z minulosti, kameny z Kotouãe, ale nejvíce je zaujaly obrázky
ZdeÀka Buriana. Do muzea jsme se podívali
i v prosinci na v˘stavu BetlémÛ a v˘tvarn˘ch
prací na‰ich i ostatních dûtí ze ·tramberku.
Dûti se zapojily do v˘tvarné soutûÏe místní
knihovny „Kreslíme obrázky Josefa Lady“. Paní knihovnice dûtem ãetly pohádky jedno
odpoledne v M· pﬁed spaním a plánují dal‰í
náv‰tûvu. V M· jsme pﬁivítali pejska a jeho
pána, kter˘ dûtem pﬁedvedl ukázku v˘cviku
psa Sorbona a poukázal na to, Ïe pes je dobr˘
spoleãník, ale mÛÏe se stát i nebezpeãn˘m
zvíﬁetem. Spoleãnû s rodiãi dûti proÏily odpoledne s pou‰tûním drakÛ a opékáním buﬁtÛ.
V listopadu rodiãe s dûtmi tvoﬁili z pedigu
a papíru a vyrobili si mnoho vánoãních dekorací. Rodiãe pﬁispûli sv˘mi v˘robky z vosku,
papíru, drátkÛ, perliãek, marcipánu i provázkÛ k úspû‰nému prodeji na pﬁedvánoãním
jarmarku. Podûkování patﬁí paní Hlávkové,

Vánoãní jarmark, koledování a zvonkování
Mûsíc listopad se v na‰í ‰kole nesl na vlnách
pﬁíprav na Vánoãní jarmark, kter˘ se uskuteãnil na námûstí ve ·tramberku 28. listopadu 2012. Dûti se sv˘mi maminkami,
babiãkami nebo tetami, pﬁípadnû v
pracovních ãinnostech a v˘tvarné
v˘chovû pﬁipravovaly co nejhezãí
v˘robky na prodej. AÏ nastalo to
slavnostní odpoledne, kdy Ïáci na‰í ‰koly pﬁedvedli své v˘robky i obchodního ducha. A vûru, bylo na co
se dívat! Takové mnoÏství úÏasn˘ch
nápadÛ, koncert umûní a ‰ikovnosti!
Není divu, Ïe v‰e ‰lo rychle na odbyt a dûti
mûly radost, Ïe jejich práce má smysl. V˘tûÏek byl vûnován tﬁídám.
V 17.00 hodin se námûstím rozeznûlo slavnostní odpoãítávání a rozsvítila se tradiãní
vánoãní v˘zdoba. Slavnostní okamÏik umoc-

Kolibové, Heimerlové, Davidové, Glogarové,
Holubové, Hyklové, která v˘robky na jarmarku také prodávala a panu Malíkovi. Z v˘tûÏku
byly nakoupeny hraãky pro dûti pod vánoãní
stromeãek. Ten se v M· rozsvítil o Vánoãním
dopoledni 13. 12. âekání na Vánoce nám
zkrátila Mikulá‰ská besídka, na které dûti
pﬁedvedly, co se za 4 mûsíce nauãily nejen ve
‰kolce, ale i v krouÏku Zumby. Dûkujeme
Klubu rodiãÛ za pûkné balíãky a sympatického
Mikulá‰e s andílkem a ãertíkem. Spoleãnû
jsme si s dûtmi napekli cukroví a poddáváme
se kouzlu pohádkov˘ch vánoãních svátkÛ.

Pﬁejeme v‰em klidné Vánoce a úspû‰n˘ Nov˘ rok 2013.
Za zamûstnance a dûti M· Bafiiny Jana Jurková
nili na‰i Ïáci, kteﬁí zazpívali zimní a vánoãní
písnû.
Pak se rozeznûlo snad „tisíc“ zvoneãkÛ. Tak
úÏasnû znûly skladby v podání ÏákÛ 2. tﬁídy, kteﬁí
mûli v rukou zvoneãky a nádhernû hráli.
Pauzu pro odpoãinek mal˘ch muzikantÛ vyplnil sbor, kter˘ vznikl pﬁi
Mis music a je sloÏen z ÏákÛ základní ‰koly.
Vánoãní písnû v podání zpûvákÛ
i zvonkÛ dûtí dotvoﬁily atmosféru
pﬁedadventního veãera a vnesly do
na‰ich myslí opravdov˘ klid a mír.
Pﬁejme si, aÈ nám vydrÏí v tomto
i v novém roce.
Závûrem bychom chtûli podûkovat v‰em
dûtem za nad‰ení, s jak˘m k pﬁípravû samotného veãera pﬁistupovaly, a rodiãÛm za nezi‰tnou pomoc a spolupráci.
Vlasta Kalí‰ková
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Mikulá‰ská nadílka ve ‰kole
Ve stﬁedu 5. 12. 2012 po velké pﬁestávce nastal pro mnoho ÏáãkÛ a ÏákÛ oãekávan˘ okamÏik, do ‰koly tak jako kaÏd˘ rok pﬁi‰li Mikulá‰, andûlé a ãerti v podání ÏákÛ devát˘ch
roãníkÛ. Nav‰tívili v‰echny tﬁídy, pochválili
hodné a napomenuli zlobivé. Dûti zazpívaly
nebo zarecitovaly básniãku a za odmûnu dostaly
sladkosti.
Zuzana Li‰ková

Florbal — Pohár âeské florbalové unie
— dívky 1. — 5. roã. — 13. 11. 2012
— Kopfiivnice
V úter˘ 13. 11. 2012 se uskuteãnilo okresní kolo FLORBALU kategorie dûvãat 1. — 5.
tﬁíd základních ‰kol. Na‰i ‰kolu reprezentovala dûvãata ãtvrté a páté tﬁídy, turnaj se odehrál v Kopﬁivnici na Z· Emila Zátopka. Hrálo
se 1× 12 minut, kaÏd˘ s kaÏd˘m.
Do krajského kola turnaje postupovaly první
tﬁi ‰koly.
V prvním utkání na‰e dûvãata prohrála se
Z· Al‰ova 7:1, branku vstﬁelila Patricie Novosadová, ve druhém utkání podlehly Z· Fulnek 5:1, branku vstﬁelila Alena Purmenská.
Ve tﬁetím utkání prohrály se Z· Odry 4:1,
branku vstﬁelila Beáta Marková. Ve ãtvrtém
utkání dûvãata porazila Z· Pﬁíbor 2:1, branky
vstﬁelila Beáta Marková. V posledním utkání
jsme hráli s domácí Z· EZ Kopﬁivnice, pﬁí-

padné vítûzství nám mohlo zajistit tﬁetí postupové místo. Dûvãata mûla zápas v˘bornû
rozehran˘, brankami Beáty Markové jsme
vedli 2:0, bohuÏel jsme náskok neudrÏeli,
a prohráli tûsnû pﬁed koncem 2:3. Celkovû
jsme skonãili na pátém místû.
Gratulujeme

Miniházená — ‰kolní liga — 1. kolo —
6. 12. 2012 — Kopfiivnice
Ve ãtvrtek 6. 12. 2012 se uskuteãnilo první
kolo ‰kolní ligy v Miniházené kategorie 4. — 5.
tﬁíd základních ‰kol. Na‰i ‰kolu reprezentovali Ïáci ãtvrté a páté tﬁídy. Turnaj se odehrál
v Kopﬁivnici na Z· Emila Zátopka. Hrálo se
2× 10 minut, kaÏd˘ s kaÏd˘m.
V prvním utkání na‰e ‰kola prohrála se Z·
17. listopadu 10:3, branky: Beáta Marková 1,
Luká‰ Geryk 2, ve druhém utkání jsme prohráli se Z· EZ Kopﬁivnice 24:7, branky: Luká‰
Geryk 2, Jan Materna 2, Dominik Burda 1,
Beáta Marková 1, Viktorie Hanzelková 1.
Ve tﬁetím utkání jsme porazili Z· Milady
Horákové 10:3, branky: Luká‰ Geryk 4, Dominik Burda 2, Nikol Marková 1, Krist˘na
·karoupková 1, Beáta Marková 1, Viktorie
Hanzelková 1.
Celkovû jsme skonãili na tﬁetím místû.
Druhé kolo turnaje se hraje 13. 12. 2012
a dal‰í dvû kola budou odehrána na jaﬁe 2013.
Gratulujeme

Společenská rubrika
81 let

Chvistková Jindra
Hrabalová Franti‰ka

Wisnar Václav
Hyklová AneÏka

75 let

Pospí‰ková Jarmila

85 let

VáÀová Jifiina

70 let

84 let

Doãkalová BoÏena
Îerdíková ZdeÀka

Moskal ·tefan
Marek Pavel
Spi‰áková Mária
Kuãerová Dolora

83 let

Kotek Miroslav
Kelnarová Jarmila

Seznam jubilantÛ leden 2013
87 let

82 let

Grobcová Jaroslava
Materová Marie

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
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Ze sportu
Pozvánka
Badmintonov˘ turnaj smí‰en˘ch dvojic —
28. 12. 2012. V 9.30 hod. registrace závodníkÛ. Vstupné 50 Kã na hráãe.

Akce na prosinec
22. 12. Futsal — turnaj rodiãÛ s dûtmi
25. 12. Volejbalov˘ turnaj
26. 12. Vánoãní rodinn˘ volejbalov˘ turnaj
smí‰en˘ch ãtverek, registrace od 9.00
27. 12. Fotbalov˘ turnaj
28. 12. Turnaj v badmintonu (smí‰ená ãtyﬁhra)
pro neregistrované
29. 12. Fotbalov˘ turnaj
30. 12. Florbalov˘ turnaj pro neregistrované
(amatéry)

Oznámení
I v roce 2013 budou probíhat skupinová rekondiãní cviãení v tûchto termínech:
Rekondiãní cviãení pro dospûlé
— kaÏd˘ ãtvrtek od 10. 1. 2013 v 17:30 hod.
— tûlocviãna juda v místní hale
Rekondiãní dopoledne
— kaÏdé pondûlí od 14. 1. 2013 v 9:00 hod. —
Relaxaãní centrum (vedle po‰ty)

Cviãení pro dûti
— kaÏdou stﬁedu od 6. 2. 2013 ve 14 hod. —
Relaxaãní centrum (vedle po‰ty)
BliÏ‰í informace na tel. ã. 723 002 255.

Dále mi dovolte popﬁát vám v‰em klidné
a pohodové Vánoce a do nového roku hlavnû
zdraví a Ïivotní pohodu.
Mgr. Petra Milichová
Relaxaãní centrum, Zauliãí 265
(vedle po‰ty), ·tramberk

Vefiejné podûkování
Na podzim leto‰ního roku zahájila T.J. Sokol ·tramberk rekonstrukci venkovních antukov˘ch hﬁi‰È vedle sokolovny, tak aby mohly
lépe slouÏit sv˘m uÏivatelÛm. Cílem je vybudování jednoho víceúãelového hﬁi‰tû pro tenis
nebo volejbal a druhého na volejbal. Pro zlep‰ení komfortu hry budou hﬁi‰tû vzájemnû oddûleny oplocením. Práce provedené v leto‰ním
roce byly umoÏnûny díky v˘znamné pomoci
firmy BAMED – Pavla Bajera a spoleãností
KOTOUâ ·TRAMBERK, spol. s r.o. Tímto dûkujeme obûma sponzorÛm za poskytnutou
pomoc.
TJ. Sokol ·tramberk

Kam do společnosti a za kulturou
Divadelní soubory a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou na

Îiv˘ betlém

My tfie krále
kter˘ se uskuteãní
dne 26. prosince 2012 v 15.00 hodin
v prostorách Národního sadu ve ·tramberku
•
Úãinkují ãlenové divadelních souborÛ Pod vûÏí, Kotouã a Dûtského divadelního souboru.
Zpûv MUDr. Moﬁic Jureãka a Vûra Juraãáková.
Taneãní skupina pod vedením Dagmar Jurákové.
Hudební doprovod skupina Ogaﬁi
PrÛvodní slovo Ing. Dana Marková
Srdeãnû zvou poﬁadatelé
Obãerstvení zaji‰tûno
Vstupné dobrovolné
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Mûsto ·tramberk a SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta ·tramberka
vás srdeãnû zvou na slavnostní

Tfiíkrálov˘ novoroãní koncert
Nedûle 6. ledna 2013
v Kulturním domû ve ·tramberku
Zaãátek koncertu 16.00 hod.
Vstupné dospûlí 40 Kã, dûti od 6 let 20 Kã

Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku
vás zve na tradiãní

TJ SOKOL ·TRAMBERK, TJ KOTOUâ
ODDÍL ODBÍJENÉ

HASIâSK¯ BÁL

poﬁádají v pátek 1. 2. 2013

poﬁádan˘ v sobotu dne 19. ledna 2013
v Kulturním domû na námûstí ve ·tramberku
Zaãátek plesu v 19.00 hod.
K tanci a poslechu hraje skupin
Largo ZdeÀka Sklenovského
Obãerstvení
•
Veãeﬁe
•
Bohatá soutûÏ o ceny
Na hojnou úãast se tû‰í hasiãi

Sportovní teplákov˘ ples
Kde: KD ·tramberk, od 19.00 hod.,
cena vstupenky: 100 Kã,
pﬁedprodej Mûstské informaãní centrum,
hraje skupina KIWI, mal˘ sál diskotéka,
obãerstvení, tombola.
V˘tûÏek plesu bude pouÏit na obnovu
antukového hﬁi‰tû u tûlocviãny.
Sportovní úbor není podmínkou.

POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na odbornou pﬁedná‰ku
t˘kající se nástrah bûÏného Ïivota
a moÏností, jak je minimalizovat s názvem

„Umím sedût?“,
která se uskuteãní
ve stﬁedu 16. 1. 2013 od 18 hod.
v prostorách
Relaxaãního centra ve ·tramberku
(Zauliãí 265, vedle po‰ty).
Na Va‰i úãast se tû‰í Mgr. Petra Milichová,
fyzioterapeutka.
Vstupné dobrovolné

Restaurace Prosek

Vás srdeãnû zve
na oslavy Silvestra
a pfiivítání Nového roku 2013
do v‰ech místností,
k tanci a poslechu
hudby zaji‰tûny
Tû‰íme se na Va‰í náv‰tûvu
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LEDEN 2013
Nedûle 6. 1. 2013 v 18.30 vst. 59 Kã
96 HODIN — ODPLATA
Akãní thriller, 98 min., pﬁístupn˘ od 12 let
Liam Neeson v hlavní roli se vrací jako b˘val˘
agent CIA Bryan Mills, kter˘ pﬁed dvûma lety
v PaﬁíÏi nemilosrdnû pozabíjel gang obchodníkÛ s bíl˘m masem, aby zachránil Ïivot své
unesené dcery. Nyní ho na v˘letû v Istanbulu
pﬁekvapí náv‰tûva dcery Kim a také b˘valé
manÏelky Lenore. Poklidná dovolená netrvá
dlouho. Lenore je pﬁímo pﬁed zraky Bryana
unesena. Kim se snaÏí pﬁed pronásledovateli
uniknout. Bryan pochopí, Ïe vyjednávání
s únosci nemá nadûji na úspûch.
Nedûle 13. 1. 2013 v 18.30 vst. 59 Kã
TEMN¯ RYTÍ¤ POVSTAL
Thriller, drama, 160 min., od 12 let
Je tomu jiÏ osm let, co se Batman vytratil do
noci, ãímÏ se tak z hrdiny zmûnil v uprchlíka.
Tím, Ïe za nûj padla vina za smrt Harveyho
Denta, obûtoval temn˘ rytíﬁ v‰echno pro to, co
spoleãnû s komisaﬁem Gordonem povaÏoval za
vy‰‰í dobro. A na ãas tato leÏ skuteãnû zabírala,
kdyÏ byla kriminální aktivita v Gothamu rozdrcena silou Dentova odkazu.
V‰echno se ale mûní s pﬁíchodem prohnané
zlodûjky a jejích tajemn˘ch zájmÛ. Av‰ak je‰tû
daleko nebezpeãnûj‰í je nástup Banea, maskovaného teroristy, jehoÏ nelítostn˘ plán proti
Gothamu vyÏene Bruce z jeho dobrovolného
exilu. Tento film poznamenala pﬁi premiéﬁe
v USA tragédie, kdy maskovan˘ ‰ílenec zaãal
v kinû stﬁílet do divákÛ. Jeho maska byla stejná,
jakou pouÏívá hlavní postava tohoto filmu.

Nedûle 27. 1. 2013 v 18.30 vst. 59 Kã
OBâAN K.
âesk˘ film, 80 min., pﬁístupn˘
Skupina dvanácti umûlcÛ se vydává na prÛzkum
tenké hranice osobní svobody. ZamûÀují své
identifikaãní prÛkazy a pÛl roku Ïijí pod cizími jmény. Díky obãankám s poãítaãovû manipulovan˘mi fotografiemi se v tichosti Ïení, uãí
se pilotovat letadlo nebo vyﬁizují zbrojní pas.
Sv˘mi ãiny tak vzdorují systému, kter˘ se snaÏí mít jejich Ïivoty co nejvíce pod kontrolou.
Stojí hladk˘ chod spoleãnosti za ztrátu soukromí? Odkrajují identifikaãní systémy kousky
na‰í svobody? Mluvit o tûchto vûcech nestaãí,
je potﬁeba je zaÏít. Film skupiny Ztohoven
vzbuzuje zájem médií a sv˘m dopadem pﬁesahuje obvykl˘ rámec souãasného umûní.

NA ÚNOR 2013 P¤IPRAVUJEME:
AVATAR • SEDM PSYCHOPATÒ
• SVATBA MEZI CITRO • REBELKA

Inzerce
• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním
automobilem, valník 2 × 4 m. Josef Petrá‰,
·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392

Nedûle 20. 1. 2013 v 18.30 vst. 59 Kã
ODPAD MùSTO SMRT
âeské drama, 80 min., pﬁístupn˘ od 15 let
Filmov˘ scénáﬁ Reinera Wernera Fassbindera,
byl pﬁedlohou divadelní inscenace reÏiséra
Du‰ana Paﬁízka. Z tohoto scénáﬁe a divadelního zpracování vychází film Jana Hﬁebejka
Odpad mûsto smrt. Prostitutka Romi je ve
svém povolání málo úspû‰ná: na své zákazníky je aÏ pﬁíli‰ jemné povahy. âím ãastûji ji
v‰ak její pasák Franz posílá na ulici, tím více
se Romi pﬁibliÏuje úplnému zhroucení. Cel˘
pﬁíbûh se odehrává v prostﬁedí rozpadajícího
se mûsta, kde policie ãasto nejezdí.
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