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Informace pro občany
Jednání orgánÛ mûsta
Pravidelné jednání Rady mûsta ·tramberka
bylo pfieloÏeno z 22. 2. na 1. 3. 2011. Na nûm se
bude projednávat v˘sledek hospodafiení mûsta
za rok 2010, úpravy rozpoãtu mûsta na rok 2011
a plán hospodáfiské ãinnosti mûsta v roce 2011.
Také zde budou prezentovány závûry z vefiejn˘ch schÛzí konan˘ch 22. 11. — 1. 12. 2010
vãetnû 78 fie‰ení úkolÛ, které z nich vznikly.
O t˘den pozdûji se radní sejdou znovu na pravidelném jednání, které bude vûnováno v hlavních bodech pfiípravû turistické sezóny, plánovan˘m akcím stavebního charakteru v roce
2011 a návrhu Programu rozvoje mûsta v letech
2011—2014.
Naplno pracují v‰echny ustavené odborné
komise RM a v˘bory ZM.
14. bfiezna 2011 se uskuteãní 4. zastupitelstvo mûsta, které bude projednávat zejména
Program rozvoje mûsta na rok 2011—2014,
úpravy rozpoãtu na rok 2011, plán hospodáfiské
ãinnosti a akce stavebního charakteru v roce
2011.
Pravdûpodobnû pfied tímto zastupitelstvem
se od 15 hod. uskuteãní speciální semináfi urãen˘ zastupitelÛm, ãlenÛm komisí a v˘borÛ
a zamûstnancÛm MÚ, kter˘ názornou formou
pfiedstaví v‰echny do‰lé pfiipomínky, námitky
a stanoviska (na MÚ Kopfiivnice evidují od 101
fyzick˘ch a právnick˘ch osob) ke Konceptu
územního plánu. Poté se bude o jednotliv˘ch
problémov˘ch ãástech KÚP diskutovat v odborn˘ch komisích, v˘borech i radû tak, aby nejdfiíve koncem dubna na mimofiádném ZM mohli
zastupitelé pfiijmout Pokyny pro zpracování návrhu územního plánu.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
MùSTO ·TRAMBERK
Mûstsk˘ úfiad ·tramberk
OZNÁMENÍ
Tajemník Mûstského úfiadu ·tramberk vyhla‰uje dnem 1. 3. 2011 v˘bûrové fiízení ã. 2/2011
NA OBSAZENÍ PRACOVNÍHO MÍSTA
REFERENT ÚSEKU SPRÁVY MAJETKU
A INVESTIC
Charakteristika ãinnosti: zpracování návrhÛ
plánÛ investiãních akcí, vyhledávání dotaãních
titulÛ, vypracování Ïádostí o dotace, pfiíprava
a zaji‰tûní dokumentace pro fiízení dle stavebního zákona ã. 183/2006 Sb., a pfiedpisÛ sovisejících, pfiíprava a realizace investiãních akcí,
pfiíprava podkladÛ na v˘bûrová fiízení na dodavatele, provádûní stavebního dozoru, evidence
památkového fondu, pfiíprava podkladÛ a realizace péãe o kulturní památky.
1. Místo v˘konu práce: Správní obvod mûsta
·tramberka
2. Platové zafiazení: platová tfiída 9 platov˘ stupeÀ podle délky uznané praxe, v souladu
s nafiízením vlády ã. 330/2003 Sb., v platném
znûní, moÏnost postupného pfiiznání osobního pfiíplatku — dle zákona ã. 262/2006
Sb., zákoník práce.
3. Pfiedpokládan˘ nástup: Duben 2011
4. Uzávûrka pfiihlá‰ek: 14. 3. 2011 do 17.00 hod.
Úplné znûní Ohlá‰ení o v˘bûrovém fiízení naleznete na: www.stramberk.cz
BliÏ‰í informace podá:
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta, 558 840 603,
724 189 261, mistostarosta@stramberk.cz
Ing. Josef Babulík tajemník MÚ, 558 840 604,
736 671 397, tajemnik@stramberk.cz
Ing. Josef Babulík, tajemník MÚ

Informace k zakoupení nov˘ch plastov˘ch popelnic

ky, se v‰emi následky pro ty, ktefií nerespektují
tento reÏim svozu.

V pondûlí 28. 3. 2011 od 8.00 do 12.00 hodin
a ve stfiedu 30. 3. 2011 od 13.00 do 17.00 hodin
v areálu b˘valého Zemûdûlského druÏstva
·tramberk („Pískovna“) se uskuteãní prodej nov˘ch plastov˘ch popelnic. Îádáme obãany, aby
do 23. 3. 2011 uhradili hotovû na pokladnû
MûÚ ·tramberk nebo pfievodem z úãtu 468
Kã/popelnici. Doklad o zaplacení je nutn˘ pfiedloÏit ke kontrole v den prodeje.
âíslo úãtu mûsta je 19-1765166349/0800. Variabilní symbol 3901, u specifického symbolu
uvádûjte popisné ãíslo svého domu.
Pfiípadné bliÏ‰í informace Vám budou sdûleny
na úseku ÎP, e-mail: zivotni.prostredi@stramberk.cz, tel. 558 840 609.

Dal‰í svoz velkoobjemového odpadu probûhne firmou AVE ve dnech 16. a 17. záfií 2011.

Sbûr velkoobjemového odpadu
Velkoobjemov˘ odpad je odpad , kter˘ se nevejde do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ. Star˘
nábytek (kfiesla, Ïidle, skfiínû, válendy apod.),
podlahové krytiny (koberce, linolea), umyvadla,
toalety, nefunkãní sporáky, praãky. Svoz budou
provádût pracovníci oddûlení technické správy
vÏdy od 12.00 do 16.00 hodin.
Zastávky vozidla:
Pondûlí 4. 4. Bafiiny — za prodejnou Zeleniny
Úter˘
5. 4. Kozina u nádob na tfiídûn˘ odpad
Stfieda 6. 4. Paneláky — za Benzinkou
âtvrtek 7. 4. DráÏné — u obchodu
Pondûlí 11. 4. NádraÏní ulice — malé kor˘tko
Úter˘ 12. 4. Hraniãky — rozcestí u garáÏí
Stfieda 13. 4. Zauliãí — u staré po‰ty
âtvrtek 14. 4. Námûstí — pod penzionem Stará ‰kola
Pondûlí 18. 4. Dolní ulice — u Klime‰Û
Úter˘ 19. 4. Hornychovice — ve dvofie
Stfieda 20. 4. Závi‰ická ulice — u nádob na tfiídûn˘ odpad
âtvrtek 21. 4. Libotín — finské domky
12.00—14.00 hodin
Libotín — u b˘valé prodejny
14.00—16.00 hodin
Pneumatiky se sbírají spoleãnû s nebezpeãn˘m odpadem.
Dále upozorÀujeme, Ïe není moÏné, aby uÏ
pfied pfiíjezdem vozidel odváÏejících odpad
shromaÏìovali na jednotlivá svozová místa svÛj
velkoobjemov˘ odpad. Pracovníci, ktefií svoz
provádûjí, musí mít pfiehled o pfiijat˘ch odpadech, aby se zabránilo problémÛm pfii ukládání
na skládku. V pfiípadû, Ïe i pfies toto upozornûní budou obãané mûsta vytváfiet na sbûrn˘ch
místech hromady odpadu, bude to ze strany
mûsta posuzováno jako zakládání ãerné sklád-

Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 22. dubna 2011 a v sobotu 23. dubna
2011 se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr
nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût firma
AVE komunální sluÏby s. r. o. Zastávky vozidla:
Pátek 22. dubna 2011
Bafiiny u restaurace Bafiinka
15.00—15.20
Bafiiny prostor u garáÏí
15.25—15.45
Paneláky u Domu mládeÏe
16.00—16.20
DráÏné u vlakového nádraÏí
16.30—16.50
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly
17.00—17.20
Sobota 23. dubna 2011
Námûstí
Závi‰ická ulice
Libotín u Petfikovsk˘ch
Rybské paseky u zásobníku plynu

8.00—8.20
8.30—8.50
9.00—9.20
9.30—9.45

Mezi nebezpeãné sloÏky patfií: rozpou‰tûdla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladniãky, mrazáky), oleje a tuky — kromû jedl˘ch, barvy, tiskafiské barvy, lepidla a pryskyfiice obsahující nebezpeãné látky, detergenty obsahující nebezpeãné látky, nepouÏitelná léãiva, baterie
a akumulátory, vyfiazené elektrické a elektronické zafiízení obsahující nebezpeãné látky (televizory, poãítaãe), dfievo obsahující nebezpeãné látky, dále budou pfiijímány pneumatiky.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Ing. Marta Marková

INFORMACE oddûlení technické správy
a bytového hospodáfiství
VáÏení obãané,
upozorÀujeme vás na telefonní ãísla a elektronické adresy, na které je moÏno hlásit poruchy vefiejného osvûtlení nebo fie‰it pfiipomínky
t˘kající se problematiky technické správy a bytového hospodáfiství mûsta:
— 736 645 875 — Karla Procházková, povûfiená vedením OTS a BH
— 736 670 430 — Martin Kuãera, technick˘
pracovník OTS a BH
— 736 670 651 — Karel R˘c, údrÏbáfi pro
obytné domy a domy v majetku mûsta
— 558 840 621, 558 840 623 — Karla Procházková
e-mail: tech.sprava@stramberk.cz, byt.sprava@stramberk.cz
Karla Procházková, povûfiená vedením OTSBH
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V˘zva
Mûstsk˘ úfiad Kopfiivnice, odbor stavebního
fiádu, územního plánování a památkové péãe
(dále jen MÚ Kopfiivnice), jako správní orgán
pfiíslu‰n˘ podle § 29 odst. 1 zákona ã. 20/87 Sb.,
o státní památkové péãi, ve znûní pozdûj‰ích
pfiedpisÛ, vlastníky nemovit˘ch kulturních památek, nacházejících se ve správním území
Mûstského úfiadu Kopfiivnice (obec Mo‰nov,
obec Petfivald, obec Trnávka, obec Katefiinice,
obec Skotnice, obec Závi‰ice, obec Îenklava,
mûsto Kopfiivnice, mûsto ·tramberk, mûsto
Pfiíbor) informuje, Ïe Ministerstvo kultury âR
vyhlásilo pro leto‰ní rok dotaãní program
„Podpora obnovy kulturních památek prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou pÛsobností“.
Finanãní podpora z tohoto programu je urãena na obnovu památek, které se nacházejí mimo památkové rezervace a nejsou prohlá‰eny
za národní kulturní památky.
Mûsto Kopfiivnice má na rok 2011 v rámci
svého správního území obce s roz‰ífienou pÛsobností vyãlenûnou ãástku 307 tis. Kã. Program bude realizován v jednom základním kole (uzávûrka pfiíjmu Ïádostí 30. 4. 2011).
MÚ Kopfiivnice tímto vyz˘vá vlastníky nemovit˘ch kulturních památek, k podání Ïádosti
o poskytnutí pfiíspûvku na zachování a obnovu
kulturní památky z programu podpora obnovy
kulturních památek prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou pÛsobností. Îádost vãetnû v‰ech poÏadovan˘ch podkladÛ se podává u zdej‰ího stavebního úfiadu ve v˘‰e uvedené lhÛtû.

Hasiãi budou kontrolovat obytné domy
Nejen ãeské domácnosti jsou v dne‰ní dobû
doslova pfieplnûny vybavením z materiálÛ, které se snadno vznítí a rychle hofií (napfi. ãalounûn˘ nábytek, matrace, bytové textilie). Pfii pfiípadném poÏáru v bytovém domû vzniká znaãné
mnoÏství toxick˘ch zplodin hofiení, kter˘mi je
ohroÏeno velké mnoÏství lidí. A to nejen tûch,
ktefií sv˘m chováním poÏár zpÛsobí, ale dokonce i tûch zodpovûdn˘ch, ktefií bohuÏel sdílí spoleãné prostory s ménû zodpovûdn˘m nájemníkem nebo vlastníkem bytu.
I pfies zv˘‰enou preventivní aktivitu hasiãÛ
v pfiedchozích letech a jejich ãastá upozornûní
smûfiující na vlastníky a provozovatele bytov˘ch
domÛ, jak mají zajistit poÏární bezpeãnost ve
sv˘ch prostorách a na co upozornit obyvatele bytÛ, se poãet poÏárÛ v bytov˘ch domech nedafií
sníÏit. V loÀském roce bylo v obytn˘ch domech
v Moravskoslezském kraji zaznamenáno celkem
145 poÏárÛ s celkovou ‰kodou 16 843 500 Kã.
Pfii poÏárech v bytov˘ch domech byla v roce
2010 usmrcena 1 osoba a zranûno dal‰ích 51 osob.

Vysok˘ poãet poÏárÛ v objektech pro bydlení
obecnû souvisí i s tím, Ïe se lidé cítí doma bezpeãnû a podceÀují drobné nehody, které mohou
vést ke vzniku poÏáru. I nevhodnû odloÏená cigareta ãi svíãka ponechaná na okamÏik bez dozoru
dokáÏe promûnit byt v hofiící past naplnûnou toxick˘mi zplodinami hofiení. Dal‰ím faktorem pro
nelichotivá ãísla o poÏárech v bytov˘ch domech
je i nedostateãné vybavení bytov˘ch domÛ hasicími pfiístroji, neprovozuschopnost hydrantÛ ãi
nemoÏnost jejich pouÏití z dÛvodu uzamãení.
Velk˘m problémem jsou rovnûÏ neprÛchodné
únikové cesty z objektu, které nejen Ïe neumoÏÀují obyvatelÛm bytov˘ch domÛ vãas opustit nebezpeãn˘ prostor, ale také brání hasiãÛm v rychlém a úãinném protipoÏárním zásahu.
Z v˘‰e uveden˘ch dÛvodÛ se pfiíslu‰níci oddûlení kontrolní ãinnosti Hasiãského záchranného sboru Moravskoslezského kraje rozhodli
zamûfiit svou pozornost v roce 2011 také na bytová druÏstva a spoleãenství vlastníkÛ, kde budou provádût kontroly dodrÏování pfiedpisÛ
o poÏární ochranû. Hasiãi se tentokrát nezamûfií pouze na domy ve vlastnictví velk˘ch bytov˘ch druÏstev ãi spoleãenství vlastníkÛ, ale také na ta men‰í „jednovchodová“.
Nprap. Dagmar Bene‰ová
vrchní inspektorka — v˘chova obyvatelstva

Základní informace
o sãítání lidu,
domÛ a bytÛ 2011
26. února 2011
Zaãíná fungovat call centrum pro vefiejnost, na
bezplatnou linku 800 87 97 02 se mohou lidé
obracet s dotazy a nejasnostmi ohlednû sãítání
kaÏd˘ den od 8.00 do 22.00.
Sãítací komisafii zaãnou zároveÀ rozná‰et domácnostem do schránek informaãní letáky
o blíÏícím sãítání. ZároveÀ s letákem vhodí komisafi do schránky lísteãek s návrhem termínu,
kdy do dané domácnosti pfiinese sãítací formuláfie. KaÏdá domácnost najde ve schránce letáãek nejpozdûji 6. bfiezna.
7. bfiezna 2011
Sãítací komisafii zaãínají nav‰tûvovat domácnosti a rozná‰et formuláfie. KaÏd˘ obãan dostane zelen˘ SâÍTACÍ LIST OSOBY. Majitelé a uÏivatelé bytÛ dostanou navíc Ïlut˘ BYTOV¯ LIST
a majitelé ãi správci domÛ je‰tû oranÏov˘ DOMOVNÍ LIST. Rozná‰ka formuláfiÛ konãí 25.
bfiezna 2011.
25.—26. bfiezna 2011
PÛlnoc z 25. na 26. bfiezna je tzv. rozhodn˘m
okamÏikem sãítání. Informace do sãítacích
formuláfiÛ se vyplÀují podle skuteãnosti platné
v tento rozhodn˘ okamÏik.
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Odpovûdn˘m pracovníkem za hladk˘ prÛbûh
sãítání lidu v roce 2011 je tajemník MÚ Ing. Josef Babulík. Tel. 558 840 604. Email: tajemnik@stramberk.cz. Zde vám budou zodpovûzeny va‰e pfiípadné dotazy ãi pfiipomínky.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Devadesat let historie Junáka ve ·tramberku na DVD!
Právû vy‰lo tolik oãekávané DVD JUNÁK
·tramberk 1920—2010. Jedná se o sadu dvou
DVD, které obsahují krátk˘ dokument o celé
90leté historii skautingu ve ·tramberku, naskenované kroniky od roku 1920 aÏ po souãasnost a rovnûÏ naskenovaná fotoalba z ãinnosti
‰trambersk˘ch oddílÛ od roku 1920. Tato DVD
mÛÏete zakoupit buì pfiímo u zdroje — Jan
Barto‰, tel. 776 141 192, anebo na Mûstském informaãním centru ve ·tramberku.
Barty

Otevírací doba Restaurace na koupali‰ti
Libotín — informace
PONDùLÍ:
ZAV¤ENO
ÚTER¯:
14.00—21.00
ST¤EDA:
14.00—21.00
âTVRTEK:
14.00—21.00
PÁTEK:
14.00—21.00
SOBOTA:
10.00—22.00
NEDùLE:
10.00—22.00
Platnost od 1. 3. 2011
ODPOVùDN¯ VEDOUCÍ: HELENA ·VARCOVÁ
PROVOZOVATEL:
ROBERT ·VARC
IâO 73127876
DIâ 376-7202235260 tel. 608 775 220

Mûstská knihovna informuje
Rozvoz knih
Od dubna tohoto roku zaãíná na‰e knihovna
s novou sluÏbou — rozvoz knih osamocen˘m
imobilním obãanÛm a ãtenáfiÛm dÛchodového
vûku s omezenou pohyblivostí.
Tato sluÏba platí pro ·tramberk a vyãlenili
jsme pro ni kaÏdé poslední úter˘ v mûsíci —
v dopoledních hodinách. Zájemci se mohou pfiihlásit v knihovnû buì osobnû nebo na telefonním ãísle 558 840 620 nebo prostfiednictvím emailové adresy: mk@stramberk.cz
SluÏba je bezplatná.

ve zlomku vtefiiny. Knihu Nejvût‰í vojevÛdci
v ãeské historii napsala Jitka Lenková a Václav
Pavlík.
Pfiírodní kosmetika, s podtitulem podivuhodn˘ prÛvodce krásou z pfiírody, od Margaret
Briggsové, pokr˘vá ‰irokou ‰kálu pfiírodních
pfiípravkÛ k péãi o pleÈ vãetnû bylinn˘ch léãiv˘ch pfiípravkÛ na koÏní problémy, jako je akné
ãi ekzém. Obsahuje i recepty na pfiípravu pleÈov˘ch a tûlov˘ch krémÛ, ‰amponÛ a kodicionérÛ
pro citlivou vlasovou pokoÏku, pfiírodních deodorantÛ a spoustu dal‰ích pfiípravkÛ, díky nimÏ
své tûlo nejen nebudete zahlcovat toxiny, ale také se budete chovat ekologicky.
Hana Hegerová (vlastním jménem Carmen
Farka‰ová) se narodila 20. fiíjna 1931. Zatímco
po tatínkovi zdûdila Carmen pfiíjmení, po mamince ‰lechtickou krev. Nikdy se nechtûla stát
hvûzdou, a pfiece se jí stala. Je nejznámûj‰í ãeskou ‰ansonovou zpûvaãkou. Knihu Va‰e Hana
Hegerová napsal Petr Louka.
Ospalé horské mûsteãko, kde se zpravidla nic
nedûje, zaÏívá sérií únosÛ mlad˘ch Ïen.
Po stopû neznámého únosce, kter˘ na místech, odkud Ïeny zmizely, nechává modrou stuhu, se vydává ‰éf místní policie. Román napsala Sandra Brownová a má název Mraziv˘ chlad.
Lásky a strasti od Romany Szalaiové je romantick˘, ãtiv˘ pfiíbûh, kter˘ se odehrává pfiedev‰ím v podnikatelském prostfiedí. Zaujme
zvlá‰tû Ïeny, aÈ uÏ ty mlad‰í ãi ty zralej‰í.
Leo‰ ·imánek je velik˘ cestovatel a autor nové knihy. Austrálie — kfiíÏem kráÏem — zimní
putování po ãerveném kontinentu. Leo‰ ·imánek s manÏelkou, synem a dcerou, procestovali bûhem tfií mûsícÛ Austrálii do tûch nejzaz‰ích
koutÛ. ZapÛjãili si obytn˘ vÛz, vyráÏeli na koních, horsk˘ch kolech, kánoích, plachetnicích.
Se snûÏnicemi na nohou zdolali nejvy‰‰í horu
kontinentu a na lyÏích pak sjíÏdûli po jejich zasnûÏen˘ch svazích.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tramberk

Z kniÏních novinek
âeské dûjiny jsou plné nejrÛznûj‰ích bojÛ
a válek. Úspûchy ãi nezdary nezávisely jen na síle vojska a kvalitû v˘zbroje, ale z velké ãásti na
schopnostech na‰ich vojevÛdcÛ, na jejich taktikách a rozhodnutích, která ãasto museli udûlat
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Ze sportu
Judo
Ve dnech 12.—13. února se konala v Ostravû
Mezinárodní Velká cena Ïactva, dorostu a juniorÛ v Judo. SoutûÏ byla zafiazená do seriálu GP
âR, kde kaÏd˘ jednotlivec sbírá body, které mu
v koneãném souãtu mohou umoÏnit start na
Mistrovství âR jednotlivé kategorie.
O tomto víkendu zde nastoupilo okolo 800
závodníkÛ celé âR a nûkolik oddílÛ z Polska.
Tento poãet roz‰ífiila také trojka ze ‰tramberského oddílu. Nejprve nastoupil Adam Bajer do
34 kg ml. ÏákÛ proti Zachovi z Kaplic. Celé dvû
minuty mûl navrch, coÏ korunoval pûkn˘m ouãi-gari za coÏ rozhodãí vyhlásil správnû yuko (5
bodÛ). AÏ pfii vyhla‰ování v˘sledkÛ vy‰lo najevo,
Ïe pfiísedící dali toto hodnocení soupefii a Adam
vlastnû prohrál. Pfiítomn˘ rodiã, jeÏ zde zastupoval vedoucího v˘pravy podal protest a ani
pfies pfiehrání videozáznamu rozhodãí verdikt
nezmûnili.
Do 55 kg st. ÏákÛ nastoupil ·imon Skurka.
Krásn˘m chvatem porazil pfied limitem Poláka
Gazska. V druhém zápase prohrál na drÏení
s Panfilim z SKKP Brno. Ten vyhrál skupinu
a umoÏnil na‰emu závodníkovi postup do
oprav. Tam ale opût prohrál na drÏení se Slívou
z Olomouce.
To nejlep‰í pfii‰lo nakonec. Nikola ·imková
do 32 kg ukázala, Ïe dokáÏe na turnajích pfiekvapit, jak pozitivnû, tak i naopak. V âeském Tû‰ínû (22. 1.) zkazila co mohla. Tentokrát podala soustfiedûn˘ v˘kon a pak se pfies Hekelovou
z Bohumína, Lemichovou z Hradce Králové dostala do finále proti Chaloupkové z Mostu. Zde
uÏ tak jistá nebyla a stejn˘m pomûrem prohrála a obsadila 2. místo.
Její bratr, Daniel ·imek startoval téhoÏ dne
v Karviné na Malé cenû benjamínkÛ. SoutûÏ nebyla zvlá‰È obsazená, protoÏe oddíly upfiednostÀovaly turnaj v Ostravû. Bylo zde asi 60 benjamínkÛ (9—10 let) z na‰eho kraje. Daniel si ve váze do 28 kg poãínal jako zku‰en˘ borec. Dva své
soupefie Kehena z Opavy a domácího Strouhu
porazil vÏdy pfied limitem a stanul na 1. místû.
Josef ·tábl, trenér

Zpráviãka
Dne 5. 2. 2011 se ve ·tramberku v restauraci Dallas uskuteãnil karetní turnaj o Putovní
pohár Eduarda Pustky ml. ve ‰tramberském volu. Turnaje se zÛãastnilo 16 hráãÛ. Vítûzi se stala dvojice Hanzelka Jan a Lichnovsk˘ Josef (Rybí). Na druhém místû se umístil pár Palack˘ Josef a Kubíãek Miroslav st. Na tfietí místo dosá-

hla dvojice Matonoha Stanislav st. a Kuãera
Martin (OTS a BH).
Dûkuji za sponzorské dary a za vynikající
prÛbûh karetního turnaje.
Miroslav Lichnovsk˘

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ — bfiezen 2011
93 let BoÏena R˘dlová
92 let Ludmila Dobeãková
87 let Josef Hru‰kovsk˘
84 let Marie Sopuchová
83 let âestmír VáÀa
82 let Karolina Szaboová
81 let Emil Kelnar
80 let Gertruda Zahradníãková
Ludmila Petrá‰ová
Jan Kuãera
Marta Nytrová
Josef Brand‰tadter
75 let Svatava Babilonova
70 let Vlasta Kicová
Ladislav Jurák
Mária Sedláfiová

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
Dorota Malíková
Matyá‰ Rybníãek

Zemfieli:
Jena Fátorová
Jindfii‰ka Kundlová
Stanislav Li‰aník
Ludmila Vy‰kovská
Jan Kozlovsk˘
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Smutné louãení
Îivot s sebou pfiiná‰í mnohá pfiekvapení, ne
v‰echna jsou radostná. Zemfiel ná‰ kolega a kamarád Honza Kozlovsk˘. Naprosto neãekaná,
zbyteãná a pfiedãasná smrt, která námi v‰emi
otfiásla. KaÏd˘ hledáme cestiãku z problémÛ,
hledáme fie‰ení ãi pomoc, bohuÏel stres, samota, beznadûj a osobní problémy nejsou dobr˘mi
spoleãníky a rádci v tûÏk˘ch Ïivotních situacích. Vybral si fie‰ení nevratné, definitivní. Zvolil dobrovolnou smrt a zarmoutil v‰echny, kte-

fií ho mûli rádi. Byl milujícím otcem, synem
i bratrem, citliv˘m a hodn˘m ãlovûkem. Byl dobr˘m kolegou a kamarádem více jak 11 let, které strávil s námi na Mûstském úfiadû ·tramberk
ve funkcích referenta stavebního úfiadu a pozdûji jako investor mûsta.
Louãíme se s Tebou, Honzo, s hlubok˘m
smutkem, vzpomínkou a podûkováním za v‰e
dobré, co jsi pro nás i na‰e mûsto vykonal.
Za kolektiv spolupracovníkÛ
Vûra Michnová, b˘valá kolegynû

Kam do společnosti a za kulturou
DÛm dûtí a mládeÏe ·tramberk pofiádá

Ma‰karní ples Pod Trúbou
pro rodiãe s dûtmi
v pátek 4. bfiezna 2011 v Kulturním domû ve ·tramberku
od 15.00 do 18.00 hod.
Vstupné 20 Kã. Pro dûti jsou pfiipraveny hry soutûÏe, taneãky
Srdeãnû zvou pofiadatelé

Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na
31. bfiezna 2011
do zasedaãky Kulturního domu
ve ·tramberku
v 15.30 hod.

Ko‰íkování na Velikonoce
Mírnû pokraãovací kurs práce s pedigem.
Nauãíme se pletení ko‰íkÛ jin˘m zpÛsobem.
Kursovné je 150 Kã.
V cenû je materiál i ‰kolitelka.
Hlaste se na ãísle tel. 739 310 187
u p. Anny Ra‰kové
Neotálejte, poãet míst je omezen.

·tramberské novinky 6

XIV. ·tramberská divadelní pfiehlídka
amatérsk˘ch divadelních souborÛ 2011
pátek 11. 3. 2011 v 19.30 hod.
Klíãe na nedûli
Antonín Procházka / Berani — Divadelní soubor Tû‰kovice
pátek 18. 3. 2011 v 19.30 hod.
Lysistrata aneb kdyby v‰echny holky svûta
Aristofanés / Studentsk˘ soubor DS Pod vûÏí ·tramberk
pátek 25. 3. 2011 v 19.30 hod.
Nejkrásnûj‰í válka
Vladimír Renãín / Divadelní soubor Lojza z Oder
pátek 1. 4. 2011 v 19.30 hod.
Jo, není to tak jednoduché
Jean-Claud Islert / Divadlo Devítka Ostrava-Pustkovec
pátek 8. 4. 2011 v 19.30 hod.
Nebe na zemi
J. Voskovec + J. Werich / Divadelní soubor Tyl Drahotu‰e
pátek 15. 4. 2011 v 19.30 hod.
Rozmarn˘ duch
Noel Coward / Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
pátek 29. 4. 2011 v 19.00 hod.
Závûreãn˘ veãer — vyhodnocení pfiehlídky
Blázinec v prvním poschodí
Franti‰ek Ferdinand / ·amberk Divadlo U Lípy Ostrava
Jednotlivé vstupné: dospûlí 80 Kã, dûti 40 Kã
Permanentní vstupenka na 7 veãerÛ: 400 Kã
Pfiedprodej vstupného v Mûstském informaãním centru ve ·tramberku.

Pofiadatel: Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
Sponzofii: Mûsto ·tramberk, Kotouã, s. r. o., ·tramberk, FOTO Morava Kopfiivnice,
Hotel ·IPKA ·tramberk, Severomoravská stavební spoleãnost, s. r. o., Nov˘ Jiãín,
Kvûtináfiství HrivÀáková ·tramberk, Kadefinictví DUO ZdeÀka Hanzalová ·tramberk,
Josef Hrãek ·tramberk, Tiskárna Kontext, s. r. o., Nov˘ Jiãín, Vratislav Lo‰ák,
Obecní hospoda ·tramberk
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Nedûle 27. 3. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

TRON: LEGACY

Program kina Štramberk
NA MùSÍC B¤EZEN
Nedûle 6. 3. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

TACHO
âerná komedie, 102 min, pfiístupn˘
TACHO je ãerná komedie Mirjam Landy o úspû‰ném automobilovém závodníkovi a jeho Ïivotním závodu. Bez rallye si Alex nedovede svÛj
Ïivot pfiedstavit a podfiizuje jí v‰e. Po havárii, pfii
níÏ se tûÏce zraní jeho spolujezdec, shání AlexÛv manaÏer zoufale náhradníka, protoÏe termín nejdÛleÏitûj‰ího závodu sezóny se neúprosnû blíÏí. Alex chce jet rallye za kaÏdou cenu,
i pfies v˘slovn˘ zákaz svého lékafie. V hlavní roli Daniel Landa.

Sci-Fi, akãní, thriller USA, 126 min, titulky,
pfiástupn˘
TRON: LEGACY je high-tech dobrodruÏství zasazené do digitálního svûta, kter˘ je úplnû odli‰n˘ od ãehokoli, co jste jiÏ na velkém plátnû
vidûli. Sama Flynna, 27letého rebela, pronásleduje záhadné zmizení jeho otce Kevina Flynna,
muÏe, kter˘ byl kdysi znám˘ jako nejvût‰í svûtov˘ tvÛrce videoher. KdyÏ Sam objeví záhadn˘
signál poslan˘ ze staré Flynnovy arkády — signál, kter˘ mohl b˘t jenom od jeho otce — zji‰Èuje, Ïe se ocitl v digitálním svûtû, kde byl Kevin uvûznûn po 20 let. S pomocí nebojácné váleãnice jménem Quorra, se otec a syn vydávají
na cestu, která jim mÛÏe pfiinést Ïivot nebo
smrt, cestují po vizuálnû fantastickém cyber
vesmíru — vesmíru, kter˘ stvofiil sám Kevin.

NA MùSÍC DUBEN P¤IPRAVUJEME
LETOPISY NARNIE: Plavba Jitfiního
poutníka, MEGAMYSL, 127 HODIN,
NEVINNOST

Nedûle 13. 3. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

Inzerce

RODINKA
Rodinná komedie, 90 min, pfiístupn˘
Rodinná komedie o pfiíhodách z domu, kam se
vejdou v‰ichni bez rozdílu vûku. SouÏití nûkolika generací pfiiná‰í kuriózní situace. Ztfie‰tûná puberÈaãka, pûstitel orchidejí na penzi, vá‰niv˘ kutil s katastrofálními následky, studentka
univerzity tfietího vûku, které se stále zapalují
l˘tka, archeolog bez práce a dal‰í ãlenové docela normální rodinky. Hrají: Jana ·tûpánková,
Daniela Koláfiová, Jaromír Hanzlík, Petr Forman, Lucie Vondráãková, Lenka Vlasáková, Josef Polá‰ek, Naìa Konvalinková a dal‰í.

• Nabízím zdarma slámov˘ koÀsk˘ hnÛj.
Dobr˘ pfiístup autem. Tel. 731 464 761

• Prodám dûtskou v˘baviãku 0—1 rok, vãetnû
post˘lky, monitoru dechu atd.
Dohromady i jednotlivû. Tel. 731 464 761

• Kominictví Koleãek, Petfiek Nov˘ Jiãín
nabízí své sluÏby. Tel. 737 917 329.

Nedûle 20. 3. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

FOT¤I JSOU LOT¤I
Komedie USA, 98 min, titulky, pfiístupn˘
Îe by se koneãnû sblíÏili? AspoÀ kvÛli dûtem?
Nejhor‰í vûcí v Ïivotû Grega Jebala (Ben Stiller)
je jeho tchán Jack Byrnes (Robert De Niro). Na
to si uÏ za tu dobu, co Ïije s dcerou b˘valého
elitního agenta tajn˘ch sluÏeb, staãil zvyknout.
Vztah vzájemnû trpûné tolerance pfieÏil fázi seznamování, svatebních pfiíprav, dokonce i vzájemného setkání rodiãÛ Grega a jeho Ïeny Pam.
Ve tfietím díle Jebalovic komediální rodinné
kroniky se ov‰em schyluje k velkému tfiesku.

Hrnčíř Pavel
— vodoinstalatérství
— topenářství
tel: 607 264 167
montáž
➧ vodoinstalace ➧ odpadů
➧ kanalizace ➧ ústředního topení
➧ plynových kotlů ➧ plynoinstalace
➧ vložkování komínů ➧ včetně revizí
➧ včetně dodání materiálů
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Prodám os. auto zn. Renault Scenic.
Šedozel. metal., 4stup. automat. převodov.,
dešť. senzor, vnitřní zpětné zrcátko,
samostmívající, klíma, zimní pneu Michelin,
elektr. ovl. okna a vnější zpět. zrcátka,
palub. počítač, autorádio s CD, dálk. zamyk.,
zabezpečení Construkt, ruč. ovl. nožní brzdy,
stáří 6 r., 30 tis. km, servisováno v znač.
servisu, garážováno, bez škrábanců.
Tel. 604 480 168, Kopřivnice,
ka.zrunek@tiscali.cz. Zn. nejvyšší nabídce.

Pfiijìte do firmy ASOMPO, a. s.
Pro su‰ené stolafiské fiezivo
za zavádûcí ceny:
dub fo‰ny 50 mm — v˘bûr
dub prkna 30 mm — v˘bûr

13 500 Kã + DPH
10 700 Kã + DPH

Sídlo: Îivotice u Nového Jiãína 194
Kontakt: telefon 556 759 385, www.asompo.cz

www.KANCLIR.cz
Hrabovská 5/39, Ostrava – Nová Bělá, Mitrovice, 724 00
Otevírací doba: Po — Pá 8.00 — 16.00.
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
DOPRAVA ZDARMA — při celkovém nákupu nad 7 000 Kč, jinak 300 Kč.

GARÁŽOVÁ VRATA od 9 999 Kč.
Dodáváme vrata výklopná, dvoukřídlá, sekční, rolovací.
Otevírání ruční nebo s pohonem na dálkové ovládání.
Typizovaná, nebo přesně na míru.
Základní barvy i imitace dřeva. Základní provedení je
možné doplnit různým příslušenstvím.

PLOTY – PLETIVO — zabýváme prodejem
i montážemi oplocení. Poplastovaná nebo pozinkovaná
pletiva, kované ploty.
Pletiva s povrchem Zn+PVC od 35 Kč/m.
Pletivo v.150cm/oko 50x50mm, Zn+PVC, za 55 Kč/m.

TÚJE NA ŽIVÝ PLOT od 10 Kč/kus.
Další okrasné dřeviny. Využíjte množstevní SLEVY.
Koupíte u nás také stínicí tkaniny — stínovku.

** Do konce února otevřeno jen do 15.00 hod. **
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KAMENICTVÍ
Nabízíme:
•
•
•
•
•
•

výroba a montáž pomníků moderních i klasických tvarů z kvalitních materiálů
renovace stávajících pomníků
broušení rámů, soklů, krycích desek, ochranné nátěry proti vodě a mechu
kopání a betonování základů, pokládání dlažby
sekání a pískování písma (zlacení, stříbření, barvení), montáž plastického písma
prodej a výměna lamp, váz, vitrín z nerezu, bronzu i žuly

• přijedeme, poradíme a zakázku sjednáme v místě vašeho bydliště zdarma
• odvádíme profesionální práci již víc než 10 let!
OBJEDNÁVKY u: Petr Janek, Máchova 61, Nový Jičín, tel.: 777 223 171
e-mail: kamenictvijanek@seznam.cz, IČ: 64973182
NA ZAKÁZKY SJEDNANÉ DO 31. 3. SLEVA 20% NA KAMENICKÉ PRÁCE!
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 2/2011.
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.

