INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA • ČÍSLO 7/ 2012

Informace od starosty
Nejdfiíve krátce, k nûkter˘m (dez)informacím, o které se obãané zajímají
1. Oãní — stûhování nepfiizpÛsobiv˘ch do areálu b˘valého Oãního se nechystá ani nechystalo. Tuto zprávu, kterou obãané Ïijí, dementoval jedin˘ majitel areálu, firma
THERM, s.r.o. ústy svého fieditele Ing. Miroslava Starka dne 18. 7. 2012, kter˘ se podivoval, kde tato fáma vznikla. Mûsto deklaruje, Ïe o takové nav˘‰ení poãtu obyvatelstva
nemá zájem a postavilo by se proti podobn˘m zámûrÛm, pokud by o nich nûkdo váÏnû
uvaÏoval.
2. Koupali‰tû — je nám vyt˘káno, proã se na
závadu technologie bazénu pfii‰lo tak pozdû
a zda muselo b˘t koupali‰tû uzavfieno. Muselo. Na závadu se do‰lo aÏ po úplném napu‰tûní bazénu a spu‰tûní technologie (cca v polovinû ãervna), kdy nevídan˘m zpÛsobem
unikala voda. Provozovatel p. ·varc se snaÏil
zjistit závadu a pak se pokou‰el provozovat
bazén provizorním zpÛsobem. Po tfiech
dnech voda byla zelená a nevyhovovala hygienick˘m podmínkám. Proto bylo mûsto nuceno kvÛli havárii bazén 2. 7. 2012 odstavit
z provozu. Mûsto se obrátilo na firmu GHC
Invest Praha, která bazén v roce 2006 stavûla a technologicky vybavila. BohuÏel bylo uÏ
po vypr‰ení 5 leté záruky za dílo. 4. 7. 2012
byla zji‰tûna pravdûpodobná závada (prasklé
potrubí umístûné pod betonovou vanou bazénu, zfiejmû v dÛsledku mrazÛ leto‰ní zimy). 10. 7. 2012 GHC Invest navrhla provizorní fie‰ení opravy technologie, které 11. 7.
2012 schválila Rada mûsta ·tramberka a uzavfiela SOD s cenou 291 650 Kã bez DPH a termínem 22. 7. 2012. Poté se mÛÏe bazén napustit. Pevnû vûfiím, Ïe v dobû ãtení tûchto
fiádkÛ je koupali‰tû jiÏ v provozu.
3. Îelezitá voda — Zpráva zvefiejnûná na
www.stramberaci.cz, Ïe se má zpoplatnit tzv
Ïelezitá voda, je totálnû nepravdivá, zavádûjící a popla‰ná.
4. Mgr. Marie Kelnarová — uãitelka matematiky, fyziky na Z· ·tramberk zÛstává. Pracovní
smlouva jí byla prodlouÏena prozatím o 1 rok.

5. Územní plán — vefiejné projednání návrhu
nového územního plánu probûhlo 18. 7.
2012 za úãasti 15 obãanÛ, z toho 4 zastupitelÛ. Není pravdou, Ïe by toto jednání chtûla radnice utajit. Pozvánka byla zvefiejnûna
v minul˘ch ·N, na webech mûst ·tramberk
a Kopfiivnice a na plakátech.
6. Nov˘ zpÛsob parkování — po prvotních
zmatcích vlivem neinformovanosti a nedÛsledného dopravního znaãení se dle názoru
radních osvûdãil. Zv˘‰ila se bezpeãnost
chodcÛ, dûtí a prÛjezdnost mûstem. KaÏd˘,
kdo získal parkovací kartu v zónû 1 a 2, své
místo pro auto zde nalezne. Není pravdou,
Ïe by ·tramberk nestál o turisty. Turisté si
v‰ak budou muset zvyknout, Ïe musí svá
auta odstavit na odstavn˘ch parkovi‰tích
a v centru nezaparkují. Pfiipomínky nûkter˘ch podnikatelÛ v centru, Ïe jim zavedením nového systému poklesly, trÏby jsou
ãásteãnû oprávnûné, ale pokles trÏeb je
zpÛsoben vícero dÛvody. Hledáme kompromisní fie‰ení.
7. Vláãek — od 16. 6. 2012 jezdí ve ·tramberku silniãní vláãek ·tramberáãek. V ãervenci a srpnu Út — Ne 9.30 — 17.30, v ãervnu,
záfií a fiíjnu o víkendech a svátcích 9.30 —
17.30. Tento vláãek mÛÏete vyuÏívat i Vy
jako kyvadlovou dopravu mezi ·tramberkem a Kopfiivnicí. PÛvodní zámûr byl dojet
v Kopfiivnici aÏ na autobusové nádraÏí, ale
vlivem oprav komunikací v Kopfiivnici to
prozatím není moÏné a vláãek konãí u restaurace pod Ka‰tany. Jízdní fiád a ceník
uvádíme na jiném místû ·N.
8. Kino — analogové promítání filmÛ má
konãit 30. 9. 2012. Pokud k tomuto datu
mûsto nepfiejde na digitální promítání
(více neÏ 3 mil. Kã), hrozí kinu zru‰ení. Na
jednání RM 17. 7. 2012 bylo schváleno
usnesení, Ïe kino bude vybaveno systémem
E-Cinema, technologií Blue–Ray v cenách
fiádovû do 200 tis. Kã. Vedení a Rada mûsta
mají vÛli kino takto zachránit.
A na závûr jedna potû‰itelná zpráva: Poslanecká snûmovna Parlamentu âR schválila
v pátek 13. 7. 2012 rozpoãtové urãení daní
(RUD), podle kterého mj. nemá na‰e mûsto

dostávat na obãana 6,5 tis. Kã, ale 8,9 tis.Kã,
coÏ by od roku 2013 znamenalo o 7 628 tis. Kã
více. Tolik teorie. Zákon nyní musí projednat
Senát a poté podepsat prezident âR. Prakticky v‰ak bude záleÏet, kolik na daních stát v roce 2013 vybere (vypadá to, Ïe ménû neÏ pfiedpokládal). V kaÏdém pfiípadû je schválení RUD
pro ·tramberk vynikající zpráva. Nav˘‰ení
pfiíjmÛ se urãitû projeví na realizaci vícero akcí a dojde k uspokojení více oprávnûn˘ch poÏadavkÛ na‰ich obãanÛ. Dále: nemusíme jiÏ
le‰tit kliky praÏsk˘ch úfiedníkÛ s pokornou
Ïádostí o dotaci. O sv˘ch vûcech si budeme
rozhodovat sami. Zmen‰uje se prostor pro klientelismus a korupci úfiedníkÛ. Jak mÛÏete
novému systému pomoci i Vy obãané? MnoÏství penûz v obecní kase se odvíjí od poãtu
obyvatel, poãtu dûtí v Z· a M· a velikosti katastru. JelikoÏ velikost katastru asi neumíme
ovlivnit, soustfieìme se na zb˘vající moÏnosti:
ovlivnûme zv˘‰en˘ poãet obãanÛ (nejen plozením, ale téÏ pfiihlá‰ením k trvalému pobytu)
a zv˘‰en˘ poãet dûtí pfiihlá‰en˘ch do zdej‰ích
M· a Z·. Pfiipravme si na plánované podzimní
schÛze vedení mûsta s vefiejností ty nejakutnûj‰í
poÏadavky, které jsme schopni v letech
2013 — 2014 uspokojit.
Léto zdaleka nekonãí. Tak naãerpejte síly,
odpoãiÀte, relaxujte a nevym˘‰lejte nové nepodloÏené fámy.

Z jednání orgánÛ mûsta
Rada mûsta v uplynulém období jednala 2×
v mimofiádném a 1× v fiádném termínu:
Na 33. jednání 3. 7. 2012 vybrala nejvhodnûj‰í nabídku na stavební práce projektu „Revitalizace domu dûtí a mládeÏe s rozvojem
a roz‰ífiením volnoãasov˘ch aktivit“, a to
pfiedloÏenou uchazeãem NOSTA, s.r.o., Nov˘

Jiãín za 3 846 792 Kã bez DPH a vylouãila ze
soutûÏe 1 ze ‰esti uchazeãÛ.
Na 34. jednání 11. 7. 2012 se RM zab˘vala
havarijním stavem koupali‰tû Libotín, odsouhlasila provizorní technické fie‰ení a schválila Smlouvu o dílo s GHC Invest, s.r.o. Praha.
Na fiádném 35. jednání 17. 7. 2012 se RM zab˘vala ãinností bytové a sociální komise,
ãinnostmi komise SPOZ, seznámila se se
zprávou z oblasti sociálních vûcí, s informacemi o nezamûstnanosti ve ·tramberku a v regionu (máme 125 nezamûstnan˘ch a 8% nezamûstnanost) a o spolupráci mûsta s podnikateli. Radní povolili osazení krbov˘ch kamen
v restauraci u bafiinského hfii‰tû, schválili vydání
dal‰ích rezidentních karet, schválili SOD s fa
NOSTA na v˘‰e uvedenou akci DDM, schválili
pronájmy pozemkÛ na Bafiinách a dal‰í majetkové a organizaãní úkony. Radní vzali na
vûdomí rezignace nûkter˘ch osob na ãlenství
v odborn˘ch komisích RM a doplnili ãleny nové. Radní se seznámili s architektonickou studií
Obytného rezortu ·tramberk v lokalitû
Pískovna od firmy Ekobau Invest a.s. Radní se
seznámili se souãasnou situací kina ·tramberk a schválili dovybavení kina promítacím
systémem E-CINEMA.

Podûkování
Starosta mûsta vyslovuje podûkování Annû
Ra‰kové, Vladislavu Pra‰ivcovi a dal‰ím zainteresovan˘m osobám za perfektní pfiípravu
a organizaci DnÛ mûsta ·tramberka s farmáfisk˘m trhem. Dále dûkuje Mgr. Ondfieji ·imíãkovi
za zorganizování soutûÏe o ‰trambersk˘ ·krpál
k oslavû 100. v˘roãí zaloÏení dechovky ve
·tramberku. PokraãovatelÛm tradice dechové
hudby ve ·tramberku pak pfieji dal‰ích úspû‰n˘ch 100 let.

Městský úřad informuje
SILNIâNÍ VLÁâEK ·TRAMBERÁâEK,
NOVù OD 16. âERVNA VE ·TRAMBERKU
ZASTÁVKY ·TRAMBERÁâKU:
TAM Kopfiivnice (restaurace Pod Ka‰tany) — Kopfiivnice (Uhelné sklady)
— ·tramberk (restaurace Prosek) — ·tramberk (MûÚ)
ZPùT ·tramberk (restaurace Pod Bílou horou) — ·tramberk (MûÚ) — Kopfiivnice (Uhelné
sklady) — Kopfiivnice (restaurace Pod Ka‰tany)
PROVOZNÍ DOBA:
·tramberáãek jezdí ve ·tramberku v ãervenci a srpnu od úter˘ do nedûle a o svátcích od 09:30
do 17:30 hodin, v ãervnu, záfií a fiíjnu pouze o víkendech a svátcích od 09:30 do 17:30 hodin.
Vláãek je moÏné pronajmout za pfiíznivého poãasí na soukromé akce (pouze v dobû, kdy nejezdí)!
Více informací na tel. 602 595 058.
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JÍZDNÍ ¤ÁD ·TRAMBERÁâKU:
ODJEZDY tam:
Kopřivnice — restaurace Pod Kaštany 09:30
Kopřivnice — Uhelné sklady
09:34
Štramberk — restaurace Prosek
09:42
Štramberk — MěÚ
09:46

10:25
10:29
10:37
10:41

11:15
11:19
11:27
11:31

12:10
12:14
12:22
12:26

13:33
13:36
13:44
13:48

14:25
14:29
14:37
14:41

15:20
15:24
15:32
15:36

16:15
16:19
16:27
16:31

ODJEZDY zpût:
Štramberk — rest. Pod Bílou horou
Štramberk — MěÚ
Kopřivnice — Uhelné sklady
Kopřivnice — restaurace Pod Kaštany

10:46
10:50
10:58
11:02

11:36
11:40
11:48
11:52

12:31
12:35
12:43
12:47

13:53
13:57
14:05
14:09

14:46
14:50
14:58
15:02

15:41
15:45
15:53
15:57

16:36 17:26
16:40 17:30
16:48
16:52

09:51
09:55
10:03
10:07

17:05
17:09
17:17
17:21

CENY JÍZDNÉHO:
TAM
• Kopfiivnice — restaurace Pod Ka‰tany — Kopfiivnice — Uhelné sklady 10 Kã/poloviãní 5 Kã
• Kopfiivnice — restaurace Pod Ka‰tany — ·tramberk — restaurace Prosek 30 Kã/poloviãní 15 Kã
• Kopfiivnice — restaurace Pod Ka‰tany — ·tramberk — MûÚ 40 Kã/poloviãní 20 Kã
ZPùT
• ·tramberk — rest. Pod Bílou horou — ·tramberk — MûÚ 10 Kã/poloviãní 5 Kã
• ·tramberk — rest. Pod Bílou horou — Kopfiivnice — Uhelné sklady 30 Kã/poloviãní 15 Kã
• ·tramberk — rest. Pod Bílou horou — Kopfiivnice — restaurace Pod Ka‰tany 40 Kã/poloviãní
20 Kã
• DùTI DO 6TI LET CESTUJÍ ZDARMA — BEZ NÁROKU NA MÍSTO/POLOVIâNÍ JÍZDNÉ:
dûti od 6-ti do 10-ti let a dÛchodci
• Po cel˘ mûsíc srpen získejte po pfiedloÏení jízdenky z vláãku ·tramberáãku v JaroÀkovû pekárnû
plnûné ‰tramberské ucho zdarma
POKYNY PRO CESTUJÍCÍ
Obsaìte jen tolik voln˘ch míst k sezení, na kolik jste zakoupili jízdenku. Dûti do ‰esti let musí doprovázet osoba star‰í 10 let, která za jejich bezpeãnost plnû odpovídá. Pokud si do vláãku
chcete vzít s sebou Ïivé zvífie, musíte poÏádat o svolení fiidiãe vláãku a zajistit, aby zvífie neohroÏovalo a neobtûÏovalo dal‰í cestující.
Provozovatel: ·míra–Print, s.r.o., Ostrava–Kunãiãky, Bofiivojova 650/48, Iâ: 253 68 915

Blahopfiání

Podûkování

Na akci konané 8. 6. — Muzejní noc — byly slosovatelné hromadné vstupenky. Cenu
získávají Oliver Hyvnar z Kopfiivnice, Eva Neuwerthová z Kopfiivnice a Vendula Vaccová ze
·tramberka. Vylosování probûhlo vefiejnû na
ãervnové kulturní komisi. V˘herci si svoji v˘hru jiÏ vyzvedli, pfiesto jim touto cestou je‰tû
jednou gratulujeme.
Anna Ra‰ková

Chtûla bych moc podûkovat v‰em slu‰n˘m
obãanÛm, ktefií sv˘m uvûdomûl˘m chováním
umoÏnili konání Dne mûsta 23. 3. 2012 t. j.,
Ïe své automobily zaparkovali na jin˘ch pfiilehl˘ch místech. Jde vÏdy jen o vzájemné pochopení a slu‰nost jednotlivce. Je‰tû jednou
veliké podûkování
Anna Ra‰ková

Informace pro občany
Prosba od divadelníkÛ
Prosím b˘valé amatérské herce, jejich rodinné
pfiíslu‰níky nebo jiné pamûtníky o zapÛjãení
fotografií, návrhÛ scén a kost˘mÛ, scénáfiÛ
a jin˘ch materiálÛ vztahujících se k historii
Divadelního spolku Kotouã ·tramberk, estrádního souboru a dále dûtsk˘ch divadelních souborÛ p. uã. Kfianoviãové a Kubo‰ové.

Uvítám rovnûÏ moÏnost pfiípadného osobního
setkání a zavzpomínání na ãinnost tûchto spolkÛ.
Pfiedem dûkuji za jakékoliv materiály nebo
informace.
Dagmar Bene‰ová, DS Kotouã ·tramberk
Kontakt:
Dagmar Bene‰ová — 739 022 173, email:
benesdasa@email.cz nebo KD ve ·tramberku:
p. Ra‰ková — 558 840 616, p. Dobeãková —
558 840 617
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Podûkování
Chtûli bychom touto cestou podûkovat firmû
BAMED — Pavel Bajer, zamûstnancÛm této firmy, dále pak firmû ECOREMA RECYKLING —
panu Cábovi a ‰trambersk˘m hasiãÛm a v‰em,
ktefií pomáhali pfii likvidaci poÏáru na rodinném
domû manÏelÛ Rojíãkov˘ch ve Vefiovicích.
Dûkujeme
Rojíãkovi, Vefiovice 147

âinnost jednotky za 2. ãtvrtletí roku 2012
Za uplynulé období jednotka vyjela k 10
událostem a to k 7 poÏárÛm (·tramberk 2×,
Pfiíbor, Kopfiivnice, Îenklava, Rybí a Vefiovice)
a ke 3 technick˘m pomocím (·tramberk 3×).
U poÏárÛ se jednalo o poÏár chaty, stodoly,
stfiechy rod. domu, plastového kontejneru
a sklepu chaty. U technick˘ch pomocí bylo potfieba odstranit spadl˘ strom z silniãní komunikace, otevfiít byt, kde bylo podezfiení na zranûní
osoby a dále bylo tfieba pomoci zdravotnické
záchranné sluÏbû se snesením pacienta.
Vyjma typick˘ch ãinností probíhajících po cel˘ rok, hasiãi vyãistili kor˘tko na Zauliãí s vyuÏitím nového kalového ãerpadla Heron. V kvûtnu
probûhla pfiíprava vozidel na STK, kterou díky
obûtavé práci ãlenÛ jednotky pro‰ly v‰echny
vozy i pfies své stáfií. Na konci ãervna hasiãi nav‰tívili dûti v matefiské ‰kolce na Zauliãí, kde jim
pfiedvedli zásahov˘ vÛz Avia CAS8 a formou
praktické ukázky je seznámili s prací hasiãÛ.
Jifií Juraãák, velitel JSDH ·tramberk

Kino ·tramberk, nová technologie
Pfiechod filmov˘ch spoleãností na novou
digitální technologii pfii v˘robû filmov˘ch kopií se naplno projevilo letos, kdy spoleãnosti
pfiestaly vyrábût a následnû pÛjãovat filmové
kopie na 35 milimetrovém pásu, pro kter˘ je
naprostá vût‰ina men‰ích kin vybavena. Jedno-

du‰e fieãeno, kina se dostala do podobné situace,
jako fotoaparáty pfied cca pûti lety, kdy nové
digitální fotoaparáty zcela nahradily klasické
foÈáky na kinofilm, historicky pfiíznaãnû pojmenované, právû podle filmu v kinech.
V souãasnosti distribuãní spoleãnosti posílají
do kin premiérové filmy uÏ jen v digitálním
formátu, coÏ má za následek, Ïe kina bez vybavení potfiebnou technologií nejsou schopna
nové filmy vÛbec promítat.
Vybavení pro plnû digitální projekci ve formátu 2D a 3D systémem DCI, kter˘ umoÏÀuje
promítat nové filmy ve stejnou dobu, jako
jsou premiéry, je pro naprostou vût‰inu mal˘ch kin cenovû nedostupné.
Z tohoto dÛvodu vzniká v âR síÈ kin,
od 1. 10. 2012, která se vybavují digitální technologií E–Cinema. Tímto systémem bude vybaveno
také kino ·tramberk. Tato technologie je cenovû pfiijatelná a umoÏÀuje projekce nov˘ch
filmÛ se zpoÏdûním cca 2— 4 mûsíce od premiéry, coÏ je srovnatelné se stavem, kter˘ ve
·tramberku byl a je nyní, pfii uÏívání klasické
technologie promítání z optického pásu.
TakÏe dobrá zpráva pro milovníky kino kultury,
kino ·tramberk bude i nadále promítat Ïhavé
novinky filmové produkce za pfiijatelnou cenu.
Pavel Bár, vedoucí kina ·tramberk

Kostel sv. Katefiina
Od nedûle 1. 7. 2012 je kostel svaté Katefiiny
ve ·tramberku otevfien pro vefiejnost. Kostel
je otevfien vÏdy v sobotu od 12 do 17 hodin
a v nedûli od 13 do 18 hodin. V pfiípadû, Ïe
kostel nebude v dané dobû otevfien, mÛÏete
zavolat na telefon +420 604 635 585 a prÛvodce vám do 15 minut pfiijde kostel otevfiít.
Dále máte moÏnost si pfiedem prohlídku rezervovat online na webov˘ch stránkách mûsta
·tramberka nebo telefonicky na +420 604 635 585.

Společenská rubrika
Seznam JubilantÛ srpen 2012
92
88
86
85

let
let
let
let

84 let
83 let

82 let
81 let
80 let
75 let

Kamarádová Marie
Barto‰ Zdenûk
Babinec Karel
Burget Antonín
Kalvoda Miloslav
Papaj Milan
Tyleãek Jan
David Václav
Hanzelka Franti‰ek
Sochová Olga
Novobilská Marie
Kfienková Helena
Barto‰ová Ilona
Nowáková Dana
Vranová Julia
Svobodová Marie
Jakubcová Marie
Ra‰ka Jan
Purmensk˘ Jifií

70 let Socha Jifií
Ja‰ek Vlastimil
Marek Jan
Foldyna Alois
Václavínková 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

Narozené dûti:
Julie Bumbalová
Tomá‰ David

Zemfieli:
Franti‰ek Skalík
Zdenûk Socha
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Dovolená v knihovnû
Oznamujeme v‰em ãtenáfiÛm a uÏivatelÛm internetu, Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku
bude od 16. 7. do 4. 8. 2012 uzavfiena (ãerpání ¤D).
PÛjãovat se znovu zaãne 6. 8. 2012. RozváÏet knihy star‰ím a imobilním obãanÛm budeme
aÏ 7. 8. 2012.

Kam do společnosti a za kulturou
Jazz U PÍSA¤Ò
v nedûli 12. srpna 2012 v 17.00 hod.

Hostem Borise Urbánka
bude Józef Skrzek
Vstupné 130 Kã
V cenû zákusek s kávou
Rezervace míst:
Recepce v Penzionu JaroÀkova pekárna,
Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
(Po — Pá 10:00 — 21:00,
So — Ne 8:00 — 21:00)
Tel.: 556 808 843
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 19. 8. 2012 do Národního sadu
Vystoupí jubilující

SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru
mûsta ·tramberka
pod vedením Aloise Cigána a Ale‰e Kubûny
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné.
V pfiípadû de‰tivého poãasí se koncerty ru‰í.

vás srdeãnû zve

Pravûká hostina SeÏrání mamuta
V sobotu 11. srpna vás zveme na ·tramberskou Trúbu, kde se uskuteãní pravûká hostina.
Cel˘m areálem se bude linout vÛnû masa
a kaÏd˘ masov˘ gurmán si urãitû pfiijde na své.
A kdo by mûl chuÈ na nûco sladkého, tak se
mÛÏe taky tû‰it! Se spoleãností Marlenka vám
pfiedstavíme pestrou nabídku jejich pfiírodních
medov˘ch produktÛ, jejichÏ chuti neodoláte.
ZároveÀ pak spoleãnû naporcujeme marlenkového mamuta, takÏe se máte urãitû na co
tû‰it! Zaãátek akce od 11 hodin.
Zmûna programu vyhrazena!

Mûsto ·tramberk
vás zve na promenádní koncert
v nedûli 12. 8. 2012 do Národního sadu
Vystoupí sympatická Malá dechovka

·melafiinka
pod vedením Jakuba Sklenovského
Zaãátek 15.30 hod. Vstupné dobrovolné
Odpoledne se prodlouÏí o spoleãenské posezení
u muziky. Obãerstvení pfiipraveno.

Divadelní spolek Kotouã vás srdeãnû zve na divadelní pfiedstavení
Amfiteátr pod Starou vûÏí ve ·tramberku,
sobota 25. srpna 20.00 hod.
komedie Carla Goldoniho

Treperendy
V hlavních úlohách: Lenka ·afáfiová, Dagmar Bene‰ová, Jarmila Vondrá‰ková
Vstupné 50 Kã, dûti 30 Kã
(V pfiípadû nepfiíznivého poãasí se pfiedstavení nekoná)
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¤ímskokatolická farnost ·tramberk
Vás zve na slavnostní bohosluÏbu konanou
dne 31. srpna 2012 u pfiíleÏitosti
dokonãení rekonstrukce
kostela Svaté Katefiiny ve ·tramberku
spolufinancované z Regionálního operaãního
programu regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko,
z rozpoãtu mûsta ·tramberk a obce Závi‰ice
a farníky tûchto obcí.
Program oslav:
17:00 hod
koncert dûtského pûveckého souboru
Ondrá‰ek z Nového Jiãína
18:00 hod
M‰e svatá slouÏená Biskupem Mons. Franti‰kem Václavem Lobkowiczem, na podûkování
Pánu Bohu za zdárné dokonãení oprav kostela
svaté Katefiiny ve ·tramberku.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Loutkové divadélko Perníkovka
Uvádí:
Pohádky starého divadla
Program na srpen 2012:
Ne
Ne
Ne
Ne

05.
12.
19.
26.

8.
8.
8.
8.

v
v
v
v

10:00
10:00
10:00
10:00

h:
h:
h:
h:

SnûÏenka
SnûÏenka
SnûÏenka
SnûÏenka

SnûÏenka
Parafráze na známou pohádku o Snûhurce
a sedmi trpaslících, ve které se zlá královna

snaÏí otrávit SnûÏenku, protoÏe jí závidí její
krásu. Na‰tûstí se ale na scénû objeví star˘
znám˘ Ka‰párek a v‰e jistû dobfie dopadne.
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království
vás srdeãnû zve
Letní kino pod ·tramberskou Trúbou
ProtoÏe jsme zjistili, Ïe nûkteré informaãní
kanály ‰patnû pfievzaly na‰e pozvánky na letní
kino, chtûl bych touto cestou znovu, pro jistotu,
dát na vûdomí, Ïe kaÏdou prázdninovou
sobotu se na Trúbû koná letní kino. Promítat
se zaãíná vÏdy po setmûní (cca 21.30) a projekce
není podmínûna Ïádn˘m vstupn˘m. Promítáme
klasické ãeské pohádky a filmy, které k hradu
zkrátka patfií. Aktuální film, kter˘ se bude
promítat, najdete
na Facebooku ·tramberské Trúby. V pfiípadû
‰patného poãasí se letní kino ru‰í — vÏdy bude
avizováno na FB. Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu!
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
RELAX V PODHÒ¤Í BESKYD
vás zve do JaroÀkovy pekárny, pfii pfiedloÏení
jízdenky z vláãku ·tramberáãku plnûné ucho
zdarma. Akce platí po cel˘ srpen 2012.
JaroÀkova pekárna, Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
Po — ât 8.00 — 18.00,
Pá — Ne 8.00 — 19.00
Tel: 556 808 843

Mûstská galerie — Mûstské informaãní centrum,
Zauliãí 456, ·tramberk, 15.00 hodin vás zve na v˘stavu

AMATÉRSKÉ DIVADLO VE ·TRAMBERKU
V˘znamné v˘roãí divadelní pfiehlídky amatérsk˘ch souborÛ
Otevfieno:
út — ne 8:30—12:00, 12:30 — 17:00 hod.
(potrvá uÏ jen do 12. 8. 2012!!!)
Mûsto ·tramberk — Mûstské informaãní centrum — Mûstská galerie ve ·tramberku
vás srdeãnû zvou na II. prodejní v˘stavu

·trambersk˘ ‰tûtec II
od 21. 8. do 4. 11. 2012
V˘tvarná díla inspirovaná ·tramberkem
(oleje, grafiky, pastely, akvarely)
od v˘tvarníkÛ napfi. JaroÀka, Sládka, Kolátka, Hrnãárka, Treuchela
Budova Mûstského informaãního centra:
Otevfieno:
do záfií út — ne 8.30 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
od fiíjna út — so 8.30 — 12.00, 13.00 — 16.00 hod.
ne 10.00 — 12.00, 12.30 — 15.00 hod.
Vstupné: dospûlí 20 Kã, dûti od 6 let 10 Kã

·tramberské novinky 7

Pfiipravujeme::
Divadlo Pod vûÏí ·tramberk
vás srdeãnû zve na divadelní hru Jifiího âapouna

Strakatá komedie
Pfiedstavení se uskuteãní dne 7. 9. 2012
v amfiteátru pod Starou vûÏí
(v pfiípadû nepfiíznivého poãasí
v Kulturním domû)
Zaãátek v 19.00 hod. Vstupné 50 Kã
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Mûsto ·tramberk vás srdeãnû zve

Farmáfisk˘ trh ve ·tramberku
Burãákové slavnosti
Sobota 15. záfií 2012
11.00 — 18.00 hod.

Bohat˘ doprovodn˘ program
Oslava 20. v˘roãí zaloÏení skupiny
historického ‰ermu Allegros
•
vystoupení skupin historického ‰ermu
•
Skupina stfiedovûké hudby Rattus Rattus
•
Historická hudební spoleãnost Camerata
Dal‰í doprovodné akce:
Dny evropského dûdictví — zdarma zpfiístupnûné
památky i jiná zajímavá místa
mûsta ·tramberka.
Amfiteátr pod Starou vûÏí
Dûtsk˘ a studentsk˘ divadelní soubor
Pod starou vûÏí sehraje divadelní pfiedstavení
Podrobn˘ program v pfií‰tích novinkách
koneãnû odstûhoval ze spoleãné domácnosti,
mÛÏe Ïít naplno svÛj Ïivot svÛdníka, ale zaãíná
zji‰Èovat, Ïe mu cosi chybí. Na Franti‰kovu
exmanÏelku Bohunu, energickou dámu, zvyklou v‰e fiídit, pak situace dopadá je‰tû tíÏivûji.
Oba hledají cesty, jak Franti‰ka a Helenu znovu
získat pro sebe.

NA SRPEN 2012
Nedûle 12. 8 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
PRCI, PRCI, PRCIâKY: ·KOLNÍ SRAZ
Komedie, 113 min., titulky, pfiístupn˘ od 15 let
Jableãn˘ koláã coby trenaÏer prvního sexu uÏ
neãekejte. Jinak se ale hrdinové komediální
série Prci, prci, prciãky pfiíli‰ nezmûnili,
i kdyÏ jako dospûlí spí‰ neÏ erotické úspûchy
sbírají trapasy a ztráty. Tfiináct let poté, co
prvním dílem vyvolali mohutnou erupci pubertálních komedií, se na scénu vracejí prakticky v‰ichni oblíbení „sexuální ‰tvanci“, vãetnû
Jimova táty a Stiflerovy mámy. Vy se proto
radûji pfiipravte pro jistotu na v‰echno.
Nedûle 19. 8. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
LÍBÁ· JAKO ëÁBEL
âeská komedie, 110 min., pfiístupn˘
Volné pokraãování úspû‰né komedie Líbá‰ jako BÛh, která byla v roce 2009 nejnav‰tûvovanûj‰ím ãesk˘m filmem. Vidûlo ji více neÏ 900
tisíc divákÛ. Pfiíbûh nového filmu zaãíná ve
chvíli, kdy staré manÏelské svazky jsou definitivní minulostí a Helena s Franti‰kem se pokou‰ejí zaãít nov˘, spoleãn˘ Ïivot. Ov‰em, jak
uÏ to tak b˘vá, pouto s b˘val˘m Ïivotem nelze
zpfietrhat jen tak jednodu‰e. Stále je to va‰e
rodina, va‰e okolí a va‰i b˘valí partnefii do
spoleãného Ïivota nutnû stále patfií. Helenin
b˘val˘ manÏel, úspû‰n˘ spisovatel Karel se sice

Nedûle 26. 8. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
POLSKI FILM
âeská komedie, 110 min., pfiístupn˘
âtvefiice populárních hercÛ — Tomá‰ Matonoha,
Pavel Li‰ka, Josef Polá‰ek a Marek Daniel —
se rozhodla natoãit své vzpomínky na bezstarostná léta studií na brnûnské JAMU. Dnes uÏ
legendární kabaret Komediograf, kter˘ s úspûchem hrají hlavní protagonisté témûfi dvacet
let, vznikal právû v uvolnûné atmosféfie první
poloviny devadesát˘ch let minulého století,
kdy „komunismus zkrachoval a kapitalismus
je‰tû nezaãal a kdy jsme v‰ichni mûli dobrou
náladu.“ Originální humor ústfiedí ãtvefiice
umocÀuje osobit˘ nadhled Jana Budafie.
NA ZÁ¤Í 2012 P¤IPRAVUJEME:
BITEVNÍ LOë, TADY HLÍDÁM JÁ, MUÎI
V âERNÉM, VRTùTI ÎENOU
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Inzerce
• Od 1. záfií 2012 nabízíme pronájem bytu 3+1
v klidné ãásti Pfiíbora. Byt se nachází v pfiízemí
ãtyfipodlaÏního domu jen 10 min. od centra.
Informace získáte na tel: 777 346 185

PRODÁM
RODINNÝ DŮM
VE ŠTRAMBERKU
TEL. 739 670 136

KADEŘNICTVÍ NIKI
dámské • pánské • dětské
Nový Jičín, Sokolovská 9, 1. patro
(budova u autobusového nádraží)
Provozní doba:
8.00 — 12.30 12.30 — 17.00
později dle dohody
Nikol Řepková
mobil: 604 325 469

VODO — TOPO — PLYN
Zpracování cenových nabídek a poradenství zdarma.

Více na www.chemij.cz
nebo tel. 606 276 745

Chemij Viliam, Drážné 868, Štramberk

České oblečení ze Štramberka Forestík
Výroba a prodej českého oblečení pro děti
Více na www.forestik.cz nebo na tel. 607 208 750
Těšíme se na Vás
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