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Informace pro občany
Z jednání rady
Posledního kvûtna jednala Rada mûsta o investicích a financích. Vzala na vûdomí stavy realizace tfií nejvût‰ích projektÛ (Kanalizace Kozina, Muzeum ZB, Regenerace sídli‰tû Bafiiny)
a seznámila se se stavem akcí investiãního charakteru a pfiípravy projektov˘ch dokumentací
(blíÏe na úfiední desce a na www.stramberk).
Radní se seznámili s ãinností stavebního úfiadu
a silniãnû správní agendou veden˘mi p. Miroslavem Lo‰ákem.
V otázkách finanãních Rada doporuãila zastupitelÛm mûsta schválit hospodafiení mûsta
a závûreãn˘ úãet mûsta ·tramberka za rok 2010
a zprávu Odboru kontroly a interního auditu
Krajského úfiadu MsK, která v závûru konstatuje, Ïe v hospodafiení mûsta nebyly zji‰tûny chyby a nedostatky a obdrÏeli jsme nejlep‰í hodnocení. Radní projednali a doporuãili zastupitelstvu pfiijmout Rozpoãtové opatfiení ã.2/2011
a Plán hospodáfiské ãinnosti — zmûna ã. 2. V této souvislosti je tfieba pfiipomenout, Ïe za v˘born˘mi v˘sledky v ekonomické oblasti je vzorná práce finanãního oddûlení vãele s Ing. Andreou Hlávkovou. Radní proto neopomenuli vedoucí i celému oddûlení podûkovat.
Usnesení z této RM má 5 stran a je k dispozici na webov˘ch stránkách mûsta. Za zmínku
stojí pfiipomenutí, Ïe na základû v˘bûrového fiízení na vedoucí (-ho) Oddûlení TS a BH, kde se
pfiihlásilo 14 uchazeãÛ byla do funkce s úãinností od 1. 7. 2011 jmenována paní Karla Procházková. Mûsto zadalo zpracovat Dopravní
studii mûsta ·tramberka vítûzi V¤ firmû UDIMO s. r. o. Ostrava. V dne‰ních ·N naleznete
dotazník k dopravní problematice v na‰em
mûstû. Je to nejvût‰í problém mûsta. Vûnujte,
prosím, pozornost peãlivému vyplnûní této ankety a vraÈte jej vyplnûn˘ na urãená místa. Sv˘mi názory pfiispûjete k vyfie‰ení tohoto palãivého problému. Na základû dohody o provozování Muzea Novojiãínska spoleãnû s Muzeem ZB
mûsto pfiijalo prÛvodce do tohoto muzea. Obû
organizace zajistí spolufinancování muzeí. Rad-

ní schválili smlouvu o reklamû s fou Kotouã
s. r. o. (50 tis. Kã) na podporu sportovních, kulturních a spoleãensk˘ch organizací ve ·tramberku.
7. 6. 2011 se uskuteãnila RM v mimofiádném termínu, která mûla na pofiadu jedin˘ bod:
schválit vítûze vefiejné zakázky na „Odkanalizování lokality ·tramberk – Kozina 1. etapa: SO
0102 — Chodník“ a to spoleãnost JAPSTAV MORAVA, spol. s r. o.; Iâ 25824783, Lubina 449, 742
21 Kopfiivnice. Rada schválila smlouvu o dílo,
která pfiedpokládá, Ïe práce budou zahájeny
4. 7. 2011, ukonãeny 20. srpna 2011. Akce, na
kterou mûlo mûsto vyãlenûno 1,5 mil. Kã byla
vysoutûÏena za úãasti 17 firem a vítûzná firma
nabídla cenu 899 tis. Kã. TakÏe by mûlo dojít
k v˘razné úspofie prostfiedkÛ mûsta a v brzké
dobû ke zv˘‰ení bezpeãnosti na této frekventované komunikaci.
Na zatím posledním jednání Rady mûsta
21. 6. 2011 byly podány informace o pfiípravách DnÛ mûsta letos poprvé spojen˘ch s konáním Farmáfiského trhu na námûstí. Kromû
spousty organizaãních záleÏitostí radní schválili zmûnu Organizaãního fiádu (zru‰ení pracovního místa Referent-poplatky na BH, zfiízení
pracovního místa PrÛvodce v Muzeu ·tramberk, zru‰ení prac. místa Správce fotbalového
hfii‰tû a zfiízení 3 míst pro vefiejnû prospû‰né
práce).
Po sloÏitém a neúspû‰ném procesu koncesního fiízení na firmu, která bude provozovat novû vybudovanou kanalizaci Kozina byla v souladu se zákonem a konzultacemi na SFÎP
a MFâR zpracována smlouva o provozování tohoto díla s provozovatelem SmVaK a. s. Ostrava. Tato smlouva byla projednána rovnûÏ na zastupitelstvu.
Vzhledem k dal‰í dotaci na opravu hradeb
v areálu Trúby tentokrát od MSK byl schválen
vítûz v˘bûrového fiízení na realizace této akce
firma UNISTAD s. r. o. Suchdol nad Odrou. Radní vypsali vefiejnou zakázku na Rekonstrukci
stfie‰ních oken Bafiiny 818—819 a Opravu stfiechy MÚ ·tramberk, Námûstí ã. 9. Radní mj.
schválili smlouvu o reklamû s fa SWIETELSKY
stavební s. r. o. (12 tis. Kã na podporu obou M·
·tramberk). Radní udûlili v˘jimku z Obecnû zá-

vazné vyhlá‰ky pro konání 3. roãníku letního
country veãeru 22. 7. 2011 v areálu fotbalového
hfii‰tû na Bafiinách.
Není koufie bez ohnû a není teorie bez praxe,
a proto se Radní vydali do terénu, aby se na místû samém seznámili s problematikou:
Bafiiny — regenerace Bafiin, ru‰ení kanceláfie referenta BH na ã. 751, v˘stavba RD u M·,
pasování pfied‰kolákÛ na zahradní slavnosti
v M·
Kozina — stav cesty u RD paní Chemijové,
budoucí v˘sadba stromkÛ na b˘valé skládce
Paneláky — garáÏ Zdenko Navrátila, provozovna paní Mik‰íkové v DDM
DráÏné — trhající se komunikace na sesuvném svahu
Centrum — posunutí domku naproti lékárny, problematika v˘stavby RD Johna Barto‰e na
kopci, nov˘ systém parkování na námûstí
Farní — sanace sesuvného svahu a v˘stavba
RD p. Juráka, moÏnost budoucí v˘stavby dal‰ích RD
Pískovna — postup v˘stavby nov˘ch RD
a stav pfiíjezdov˘ch komunikací
Novojiãínská — stav pfiíkopy podél hlavní
cesty, zatrubnûní pro moÏnost pfiíleÏitostného
stání vozidel
Libotín — stav pfiíkop, kontrola neposeãen˘ch pozemkÛ, kontrola zahájení v˘stavby minigolfového hfii‰tû, stav areálu koupali‰tû

Z jednání zastupitelstva
Jednání 6. Zastupitelstva mûsta ·tramberka
se konalo v pondûlí 27. 6. 2011. JelikoÏ tento
termín byl jiÏ po uzávûrce tohoto ãísla ·N, odkáÏu Vás na úfiední desku a www.stramberk.cz.
Na programu byly záleÏitosti jiÏ v˘‰e zmiÀované a fiádnû projednané v Radû mûsta jako Závûreãn˘ úãet mûsta za rok 2011, Úprava rozpoãtu
na rok 2011 — rozpoãtové opatfiení ã. 2/2011,
Plán hospodáfiské ãinnosti, zmûna ã. 2, Stav
rozpracovan˘ch stavebních akcí, investorská
ãinnost a dal‰í majetkové a organizaãní záleÏitosti.
âas ‰ílenû letí a snad neu‰kodí, kdyÏ si pfiipomeneme:
Co se povedlo za 8 mûsícÛ od komunálních
voleb ve ·tramberku:
— Ke Konceptu územního plánu po vefiejném
projednání, kter˘ pro nûkteré kontroverzní
ãásti vzbudil obrovskou pozornost vefiejnosti a médií, po jeho pfiipomínkování a 2 semináfiích ZM schválilo zastupitelstvo mûsta
tzv. Pokyny pro vypracování Návrhu územního plánu
— Byla dokonãena akce Odkanalizování lokality ·tramberk Kozina s celkov˘mi náklady

18,5 mil Kã a ukonãeno koncesní fiízení na
v˘bûr provozovatele
— Byla dokonãena akce V˘stavní síÀ — Zdenûk
Burian a jeho svût — rekonstrukce podkroví Muzea ·tramberk s celkov˘mi náklady 9,7
mil. Kã
— Byla zahájena akce Regenerace sídli‰tû
·tramberk – Bafiiny s celkov˘mi náklady cca
48,1 mil. Kã
— Opravilo se venkovní oplocení asfaltového
hfii‰tû u Z· za 110 tis. Kã
— Bylo zahájeno odstranûní skalního masívu
po demolici RD naproti lékárnû pro odstranûní úzkého místa v dopravû nákladem do
150 tis. Kã
— Vefiejnou zakázkou byla vybrána firma, která od ãervence 2011 zrealizuje akci Chodník
Kozina za 899 tis. Kã namísto projektu, kter˘ poãítal s rozpoãtov˘mi náklady 1,96 mil.
Kã.
— Vefiejnou zakázkou byla vybrána firma, která provede rekonstrukci havarijního stavu
krovu a stfiechy Mûst. úfiadu ãp. 9 na námûstí.
— Bylo vybudováno zatrubnûní pfiíkopy na Novojiãínské ul. pro moÏnost pfiechodného odstavného parkování.
Povedlo se získat následující dotace:
— Zlep‰ení propagaãní a inf. ãinnosti Turistického informaãního centra ·tramberk 99 tis.
Kã, se spoluúãastí pak akce za 110 tis. Kã
— Oprava mûstsk˘ch hradeb kolem Trúby od
Moravskoslezského kraje 350 tis. Kã, se spoluúãastí 700 tis. Kã, od Ministerstva kultury
âR 230 tis. Kã se spoluúãastí 460 tis. Kã.
Celkem bude opraveno cca 75 m hradeb za
1160 tis. Kã
— Projekt vodovodu a kanalizace Libotín 500
tis. Kã od MSK, dal‰ích 500 tis. Kã dodá mûsto
— Revitalizace kostela sv. Katefiiny 350 tis. Kã
z grantového programu RWE GAS Storage
— Farmáfiské trhy ·tramberk 127 tis. Kã od
MÎP âR
— Dále jsme získali od spoleãnosti Kotouã
·tramberk 50 tis. za reklamu, od fy Swietelsky 12 tis. Kã na reklamu, od ASOMPO
a. s. 107 tis. Kã na dividendách, od MSK 50
tis. Kã navíc pro hasiãe JPO II, dal‰í finance
z reklamy ASOMPO a. s. pÛjdou pfiímo na
podporu sportu pfies TJ Kotouã ·tramberk
Byly podány dal‰í Ïádosti o dotace, ty v‰ak nebyly úspû‰né. Jsou pfiipraveny k podání:
— „ProtipovodÀová opatfiení pro obce mikroregionu Povodní Sedlnice“ (Bezdrátov˘ rozhlas pro ·tramberk) do OPÎP
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— Revitalizace DDM ·tramberk do OPÎP
— âist‰í ·tramberk — multifunkãní vÛz pro
Technické sluÏby do OPÎP
— Multifunkãní vÛz pro SdruÏení povodí Sedl
nice
PrÛbûÏnû fie‰íme a kontrolujeme dofie‰ení 78
poÏadavkÛ obãanÛ mûsta z vefiejn˘ch schÛzí
v 11 a 12/2010.
Stavební zakázky v hodnotû nad 150 tis. Kã
zadáváme transparentnû uvefiejnûním na internetu, preferujeme pfieváÏnû nejniÏ‰í cenu díla.
Byla provedena elektronická aukce na silovou elektfiinu a plyn. Na elektfiinû se do konce
roku u‰etfií 6,5 % nákladÛ, na plynu 10,3 % nákladÛ, celkem cca 200 tis. Kã za rok.
Byl navrÏen a realizován nov˘ zpÛsob parkování na námûstí.
Bylo zadáno firmû UDIMO Ostrava zpracování dopravní studie pro fie‰ení váÏn˘ch dopravních problémÛ (viz anketa v tûchto ·N).
Byl prodán zdevastovan˘ byt na Kozinû za
220 tis. Kã, zakoupen nov˘ sluÏební vÛz Fabia
pro Mûstsk˘ úfiad, star‰í sluÏební vÛz byl pfiestfiíkán a pouÏit pro Mûstskou policii.
Ve spolupráci s firmou AVE byly zaji‰tûny nové nádoby na odpad za témûfi poloviãní cenu
v poãtu 202 ks pro obãany mûsta.
Z kmenového stavu zamûstnancÛ Mûstského
úfiadu ode‰li bez náhrady 4 zamûstnanci, nepfiijal se dal‰í pracovník na úsek investic, byly pfierozdûleny dal‰í ãinnosti tak, aby do‰lo k úspofie
mezd a odvodÛ ve v˘‰i 10 % celkov˘ch mezd
a odvodÛ, tj. minimálnû 1 200 tis. Kã roãnû.
Intenzívním jednáním s vedením Muzea Novojiãínska se podafiilo dosáhnout spoleãného
provozování Muzea Novojiãínska a Muzea Zd.
Buriana a u‰etfiit tak mûstu ·tramberku více
neÏ 300 tis. Kã.
S velk˘m úspûchem byla uspofiádána pouÈ
venkova — Leaderfest a Diecézní setkání kfiesÈanské mládeÏe, bezproblémovû probûhla mûstská pouÈ, Den mûsta s farmáfisk˘m trhem
a mnohé dal‰í kulturní a spoleãenské akce.
Velmi dobfie se rozbûhla práce Rady mûsta,
Zastupitelstva mûsta, obou v˘borÛ ZM i odborn˘ch komisí RM. Na Mûstském úfiadû pracují

vesmûs kvalitní pracovníci, k nejlep‰ím patfií
Ing. Andrea Hlávková, Karla Procházková, Anna Ra‰ková, Petra Filipová, Martin Kuãera, Olga Foldinová, Jana Hanzelková…
Dalo by se pfiipomenout mnohem víc. Nûkdy
pfií‰tû téÏ o problémov˘ch oblastech. Nechci
Vám nyní kazit léto a proto konãím optimisticky: Hezké léto, krásné prázdniny, úÏasnou a odpoãinkovou dovolenou Vám pfieje
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Městský úřad informuje
Pracovi‰tû Bafiiny
Pracovi‰tû Oddûlení technické správy a bytového hospodáfiství OTS BH, Bafiiny ã. p. 751 bude dnem 1. 7. 2011 pfiemístûno do objektu OTS
BH, na ul. ·ÀÛrkova ã. p. 45. Písemné pfiipomínky obãanÛ sídli‰tû Bafiiny je moÏno vloÏit
do schránky umístûné na ã. p. 751, pfiípadnû
pfiedat osobnû paní Ludmile Schenkové, peãovatelce v DPS ã. p. 750 nebo zaslat na e-mail:
byt.sprava@stramberk.cz.
Poruchy na zafiízení bytového fondu v majetku mûsta je moÏné nahlásit telefonicky na tel.
ãísla:
Procházková Karla: 558 840 623,
mob. 736 645 875
R˘c Karel:
558 840 621,
mob. 736 670 651
Schenková Ludmila: 558 840 624,
mob. 737 545 934
Úfiední hodiny pracovi‰tû OTS BH na ul.
·ÀÛrkova:
Po 8.00—12.00 13.00—16.00
St 8.00—12.00 13.00—15.00
Ing. Josef Babulík, tajemník MÚ

Oznámení
Na základû rozhodnutí vedení mûsta vám
sdûluji, Ïe dne 4. 7. 2011 bude mûstsk˘ úfiad pro
vefiejnost uzavfien.
Ing. Josef Babulík, tajemník

Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Bafiiny
Monitorovací zpráva o prÛbûhu v˘stavby
za období 03/2011 — 05/2011
Projekt ãíslo 1.10/4.1.00/03.00631 „Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Bafiiny“, kter˘ je spolufinancován z rozpoãtu Evropské unie — Regionální operaãní program NUTS II Moravskoslezsko
2007—2013, Prioritní osa 4 — Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 — Rozvoj venkova, prostfiednictvím Regionální rady regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko.
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Hlavním cílem projektu je 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 omezenou schopností pohybu, nevidomé a slabozraké,
• 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:
Generální projektant stavby:
Generální dodavatel stavby:
ManaÏer stavby:
Termín zahájení prací:
Termín dokonãení prací:

Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk
LINEPLAN, s. r. o., 28. ¤íjna 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory,
709 00
SWIETELSKY stavební s. r. o., Od‰tûpn˘ závod Dopravní stavby
MORAVA, Suvorovova 538, 742 42 ·enov u Nového Jiãína
MH Stavební partner, s. r. o., 28. ¤íjna 1142/168, Ostrava – Mariánské Hory, 709 00
24. 09. 2010
22. 12. 2011

Finanãní rozpoãet projektu:
Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:
Pfiedpokládané celkové v˘daje projektu:
Pfiedpokládané max. celkové zpÛsobilé v˘daje:
Pfiedpokládané celkové nezpÛsobilé v˘daje:
Maximální v˘‰e poskytnuté dotace z rozpoãtu RR:
Spolufinancování pfiíjemcem:

48 056 381,09 Kã
46 839 743,87 Kã
11 216 637,22 Kã
43 326 763,06 Kã
13 512 980,81 Kã

Celková hodnota stavebních prací:

45 465 239,30 Kã vãetnû DPH

(92,5 %)
(7,5 %)

Provedené stavební práce za období 03/2011 — 05/2011:
Za sledované období od bfiezna do kvûtna r. 2011 byly po zimním období a technologické pfiestávce opût naplno obnoveny ve‰keré stavební práce. Ty zapoãaly v severov˘chodní ãásti sídli‰tû
v okolí bytov˘ch domÛ 892—897, 814—819. Zde byly dosud dokonãeny chodníky pro pû‰í a 3 odstavná parkovi‰tû vãetnû rozvodÛ a sloupÛ vefiejného osvûtlení.
Pro zji‰tûní stavu podkladních vrstev komunikací a realizaci osazení obrub bylo pfiistoupeno k vyfrézování ãástí vozovek celého sídli‰tû.
Postupnû se provádûly zemní práce v lokalitách kolem bytov˘ch domÛ 741—749, 779—784, navazující betonáÏe obrub, podkladní vrstvy chodníkov˘ch tûles, finální pokládky dlaÏeb, poté pfiípravné práce pro chodníková tûlesa a vjezdy k rodinn˘m domÛm ã. p. 765, 766, 708 —710, 842,
712, 714, 704 a 705 v severní ãásti sídli‰tû.
Dále se v kolizi s na‰í stavbou za provozu fie‰ily a stále fie‰í neplánované rekonstrukce vodovodních pfiípojek, kanalizaãních ‰achet a kanalizaãních fiádÛ, které provádí SmVaK, a. s. Vzhledem
k uvedenému se proto musely zahájit stavební práce v prostoru celého sídli‰tû a nebylo moÏno postupovat etapovitû.
V závûru sledovaného období byly zahájeny práce v jiÏní ãásti sídli‰tû, a to práce spojené s vybudováním chodníkÛ kolem dûtského hfii‰tû, vybudování parkovi‰tû ve stfiedu sídli‰tû u hlavní místní komunikace.
Pokraãují pfiípravné a zemní práce v jihov˘chodní ãásti sídli‰tû v prostoru kolem domÛ ã. p.
726—740, budují se zde chodníková tûlesa a podkladní vrstvy parkovi‰È mezi domy vãetnû opûrn˘ch zídek. V souãinnosti s tûmito pracemi se zároveÀ v celém prostoru staveni‰tû pokládají kabely VO a staví osvûtlovací stoÏáry VO.
PrÛbûÏnû generální projektant dopracovává realizaãní dokumentaci stavby a fie‰í se detaily dle
poÏadavkÛ generálního dodavatele a také samotn˘ch obyvatel sídli‰tû.
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Po celém sídli‰ti a staveni‰ti je rozmístûno provizorní, doãasné dopravní znaãení, za které zodpovídá generální dodavatel stavby v rozsahu pro revitalizaci sídli‰tû. Za oznaãení v˘kopÛ rekonstruovan˘ch kanalizaãních ‰achet a fiádÛ je zodpovûdn˘ zhotovitel (SmVaK, a. s.). Pravideln˘ dohled nad dodrÏováním pravidel bezpeãnosti a ochrany zdraví na staveni‰ti zaji‰Èuje koordinátor
BOZP.
Od prvopoãátku zahájení stavby probíhají jednání s Lesy âR, SmVaK, a. s. a mûstem ·tramberk
ve vûci koncepãního dofie‰ení odvodnûní lesních pozemkÛ, které nemohlo b˘t zahrnuto do revitalizace sídli‰tû Bafiiny.
Prostavûná hodnota díla do 31. 5. 2011:

14 608 164,36 Kã vãetnû DPH

Stavba dosud probíhá dle harmonogramu stavebních prací.
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta

Mûsto ·tramberk oznamuje v˘sledky VIII. roãníku soutûÏe o nejlep‰í
·tramberské ucho
Laická porota
Válené Lité
1. místo Ladislav Hezk˘
1. místo Zdenûk Golík
2. místo Magdalena Turková 2. a 3. místo neudûleno
3. místo Ing. Václav Socha
Odborná porota:
SloÏení:
Ing. Dominika Rojtová, redaktorka
Mgr. Radim PrÛ‰a, provozní hotelu
PhDr. Anna Hrãková, etnografka
Jan Barto‰, fieditel hradu ·tramberk
Stanislav Hejtmanãík, provozní Mûst. pivovaru
1. místo Ladislav Hezk˘
2. místo Magdalena Turková
3. neudûleno
Zvlá‰tní cenu kulturní komise patfií Ladislavu Hezkému

Z ãinnosti âeského ãerveného kfiíÏe
místní skupiny ·tramberk
Krev — to je ta nejcennûj‰í tekutina na svûtû. Ve spoleãnosti jsou takoví lidé, ktefií tuto
drahocennou tekutinu darují ostatním, ktefií ji
potfiebují. Dárcovství krve má v na‰í republice
dlouholetou tradici. Také v na‰em mûstû se kaÏdoroãnû setkáváme s dárci krve, ktefií darovali
krev nûkolikrát a získali bronzov˘ odznak dárce (10 odbûrÛ), stfiíbrn˘ odznak (40 odbûrÛ).
V kvûtnu ââK ·tramberk spolu s MÚ ·tramberk podûkoval tûmto dárcÛm a odmûnil dárkov˘mi poukázkami na nákup zboÏí.
Byli to tito dárcové:
Bronzová medaile
Vefimifiovsk˘ Petr
Vjaclovská Marie
·kodová Zdenka

Anna Ra‰ková

Stfiíbrná medaile
Marek Milan
Kalí‰ek Pavel
Teichmannová Lucie
Sopuchová Jana
Zlatá medaile
Brdiãko Tomá‰
Najvar Daniel
Ing. Marek Daniel
Jahn Tomá‰
Zátopek Jifií
V‰em tûmto jmenovan˘m je‰tû jednou dûkuje MÚ ·tramberk a v˘bor ââK ·tramberk
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Podûkování
Chtûli bychom touto cestou podûkovat panu
Jaroslavu Michnovi za citlivé namalování kapliãky v Národním sadu.
Divadelníci a kulturnû sm˘‰lející obãané
·tramberka

Sdûlení

Oznamujeme v‰em ãtenáfiÛm
a uÏivatelÛm internetu,
Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku bude
od 18. 7. do 31. 7. 2011 uzavfiena
(ãerpání ¤D).
Rozvoz knih star‰ím a imobilním obãanÛm
bude v úter˘ 28. 6.
a potom aÏ v úter˘ 2. 8. 2011.

Sdûluji ãtenáfiÛm ·N, Ïe neodpovídám za obsah jednotliv˘ch pfiíspûvkÛ ve ·N. Zodpovídám
jen za ty, které pfiímo podepí‰i.
Anna Ra‰ková

Ze školy
Z M· Zauliãí

Z kniÏních novinek
Noãní telefonát na tísÀovou linku byl náhle
pfieru‰en. ·lo o omyl, nebo se v odlehlé rekreaãní chatû stal zloãin, kter˘ uÏ nemohl b˘t nahlá‰en? Policistka Brynn Mc Kenzieová není sice zrovna ve sluÏbû, ale profesionální ãest jí velí, aby se pokusila vyfie‰it tuto situaci.
Román napsal znám˘ autor Jeffery Deaver
a má název Pfií‰tí obûti.
Získat si lásku a dÛvûru trvá nûkdy celá léta,
ale pfiijít o nû mÛÏe ãlovûk bûhem jediného dne.
Ze zdánlivû nevinn˘ch pfiíãin se takto rozpadá
vztah Zby‰ka a jeho Ïeny Violy, ktefií se dostanou pod tlakem anonymních dopisÛ do vleklé
manÏelské krize. Psychologick˘ román S tváfií
beránka napsala Magda VáÀová.
Dal‰í detektivní román z pera vynikajícího
amerického spisovatele Jamese Pattersona má
název Devát˘ soud. Dûj se odehrává v garáÏích
nákupního centra, kde pfii stfielbû padne za obûÈ
mladá Ïena se sv˘m dítûtem. ProtoÏe neexistují svûdci, musí vy‰etfiovatelka pracovat jen se
vzkazem, napsan˘m ãervenou rtûnkou na pfiedním skle auta.
Nehodná dcera rodu Smifiick˘ch od Anny
Bfiezinové je milostn˘ román, kter˘ se odehrává
na poãátku 17. století a je inspirován skuteãn˘mi událostmi. Sedmnáctiletá Eli‰ka Katefiina
z tehdy nejbohat‰ího ãeského rodu Smifiick˘ch
ze Smifiic se zamiluje do pouhého kováfie. Pfiíbûh jejich tajné lásky se odehrává na pozadí dramatick˘ch událostí konce vlády Rudolfa II.
Kdo jsem? Jak jsem pfii‰el na svût? Co je domov? Jakou barvu má Zemû? K ãemu je dobré
uãení? Kolik je hvûzd? Proã se poãasí mûní? BûÏí ãas pomalu, nebo rychle?
To v‰echno se dûti mohou dovûdût z knihy Jifiího Îáãka — Já a mÛj svût.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Dûkuji v‰em zamûstnancÛm, Klubu rodiãÛ,
ktefií se aktivnû podíleli na zdárném uspofiádání oslav 50. v˘roãí zahájení provozu Matefiské
‰koly na Zauliãí.
Se zaãátkem prázdnin bych v‰em rodiãÛm
ráda podûkovala za celoroãní spolupráci, zamûstnancÛm za pracovní nasazení a vstfiícnost
pfii plnûní ne vÏdy jednoduch˘ch pracovních
úkolÛ. Odpoãinkové prázdniny pfiíjemnû proÏité se sluníãkem k naãerpání nov˘ch sil v‰em
pfieje
Pavla Bergerová, fiídící uãitelka

Podûkování
Zní to aÏ neuvûfiitelnû… nedávno na‰e dûti
— Ïáci 1. B. Z· ·tramberk poprvé usedly do
‰kolních lavic a uÏ je tu konec ‰kolního roku.
Rok uplynul jako voda a z mal˘ch, vystra‰en˘ch
dítek se jako mávnutím kouzelného proutku
staly bytosti samostatné, s vlastním názorem na
v‰e kolem nás.
Za to, co se nauãily a ãím nás kaÏd˘ den pfiekvapují patfií velké DÍKY hlavnû p. uã. ZdeÀce
Svobodové, která mûla úÏasnou a bezednou trpûlivost pfii jejich zaãátcích v psaní, ãtení
a v matematice. Nelehké urãitû byly i kaÏdodenní diskuze o v‰em moÏném, co na‰e prcky
zajímá. Dûkujeme i za zajímav˘ a pfiínosn˘ ‰kolní v˘let a celoroãní aktivity, které s dûtmi absolvovala.
TakÏe je‰tû jednou DÍKY za v‰e. Odmûnou
pro na‰i p. uã. a v‰echny její kolegy a kolegynû,
nechÈ jsou prázdniny plné pohody a relaxu.
Kociánovi

Pro nûkoho uÏ jen vzpomínka
·kolní rok v Matefiské ‰kole ·tramberk Bafiiny pomalu konãí, dûti se doãkaly dlouho oãekávan˘ch prázdnin. Pro nás nastává doba bilancování.
âinnosti a aktivity pro dûti a jejich rodiãe vycházejí z na‰eho ‰kolního vzdûlávacího programu „Cestou poznání“. O aktivitách i jejich prÛ-
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bûhu jsou rodiãe informováni prostfiednictvím
na‰ich webov˘ch stránek.
Ve 2. pololetí ‰kolního roku probûhly následující akce:
• dûtsk˘ ma‰karní karneval s programem a tombolou
• jízda psím spfieÏením
• ãetba pfied spaním — akce mûstské knihovny
• náv‰tûva dopravního hfii‰tû u Z· ·tramberk
• uspofiádání XVI. roãníku pûvecké soutûÏe
„Zpívání Pod Trúbou“
• oslava Dne Zemû se ‰koláky
• tvofiivá aktivita pro dûti a jejich rodiãe na téma „Pohádkov˘ hrdina“ — zapojeno 64 % rodiãÛ
• besídka pro maminky s poho‰tûním, které
pfiipravily dûti
• ekologické programy
• pfiedplaveck˘ v˘cvik pro pfied‰koláky
• náv‰tûva dûtí v 1. tfi. základní ‰koly
• prvÀáãci v na‰í matefiské ‰kole — spoleãné
hry na zahradû
• náv‰tûva kolotoãÛ a mûstské knihovny
• zahradní slavnost se slavnostním pasováním
na ‰koláky a zábavn˘m programem „Dûtská
show “
• cel˘m ‰kolním rokem prolínala divadelní
pfiedstavení v na‰í M·, ale i v KD ·tramberk
• taneãní krouÏek v M· pod vedením externí
lektorky
Cílem na‰í v˘chovy a vzdûlávání je nauãit dûti spolupracovat, vzájemnû si pomáhat a poskytnout jim dostatek prostoru pro jejich osobnostní v˘voj.
Pfiejeme v‰em budoucím prvÀáãkÛm úspû‰né vykroãení do nové Ïivotní etapy, hodnû pochopení a lásky rodiãÛ, celému kolektivu matefiské ‰koly i v‰em rodiãÛm klidnou a pohodovou dovolenou plnou sluníãka.
Juráková Stanislava, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Bafiiny

Společenská rubrika
Jubilanti na ãervenec
89 let Anna Schaferová
88 let Ludmila Chalupová
Marie Pavlíãková
87 let Drahomíra Bárová
Jan Kostelník
84 let Eli‰ka Baarová
83 let Ludmila Jindrová
82 let BoÏena Krejãí
Milada âiÏmárová
81 let Zdenûk Barvík
BoÏena Svobodová
80 let Elfrida Merendová
75 let Emil Tlãik
Anna R˘dlová
70 let Vlastimil Socha
Jifiina Ra‰ková
Jozef Vaja˘

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

Blahopfiání Augustinu Hyklovi
Do dal‰ích let hodnû víry, nadûje,
na kytafie, aÈ se ruka nechvûje,
stejnû pevná na zednické lÏíci,
to Ti pfiejí
divadelníci i ostatní spfiíznûné du‰e
PS. Hodnû radosti do dal‰ího Ïivota

Narozené dûti:
Îofie âierná
Martin Geryk
Martin Kaãer
Matyá‰ Ka‰párek
Klaudie Kusová
Rebeka Vargová

Zemfieli:
Jozef RomaÀák

·tramberské novinky 7

Kam do společnosti a za kulturou
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 3. 7. 2011 do Národního sadu
Vystoupí skvûl˘ Stanley’s Dixie street band z Kopfiivnice
pod Stanislava Dûtského
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 10. 7. 2011 do Národního sadu
Vystoupí Velk˘ dechov˘ orchestr Ostrava
pod vedením Jifiího Grussmanna
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 17. 7. 2011 do Národního sadu
Vystoupí country skupina Cizinci
pod vedením Jifiího Krbce
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné

Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 24. 7. 2011 do Národního sadu
Vystoupí Komorní smyãcov˘ orchestr Kopfiivnice
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
·tramberské novinky 8

Mûsto ·tramberk vás zve na koncert
v nedûli 7. 8. 2011 do Národního sadu
Vystoupí roková kapela Faunus z Vala‰ského Mezifiíãí
pod vedením Radima Hanáka
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
Mûsto ·tramberk vás zve na promenádní koncert
v nedûli 14. 8. 2011 do Národního sadu
Vystoupí Dechová hudba HuÈafika z Kopfiivnice
pod vedením Michala Paluzga
Zaãátek 15.30 hod.
Vstupné dobrovolné
V pfiípadû de‰tivého poãasí se koncerty ru‰í
FARNÍ SBOR
âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU
Vás srdeãnû zve na shromáÏdûní
s pfiipomínkou odkazu

Mistra Jana Husa
promluví
faráfi sboru evangelické církve v Hodslavicích
Mgr. Lubomír âervenka
ve stfiedu 6. ãervence 2011 v 19.00 hodin
na zahradû za Sborov˘m domem
·tramberské novinky 9

Nedûle 10. 7. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

SPRÁVCI OSUDU

Program kina Štramberk
NA MùSÍC âERVENEC
Nedûle 3. 7. 2011 vst. 59 Kã

âERNÁ LABUË
Drama, thriller, titulky, 108 min., od 12 let
V psychologickém thrilleru âerná labuÈ, zasazeném do prostfiedí newyorské baletní scény, zavádí vizionáfisk˘ reÏisér Darren Aronofsky diváky na
fascinující a mrazivou cestu do nitra mladé baleríny, která se kvÛli své vytouÏené roli v Labutím
jezefie stane aÏ dûsivû dokonalou. Snímek sleduje pfiíbûh Niny, baleríny newyorského baletu, jejíÏ Ïivot je, podobnû jako Ïivot v‰ech v této profesi, plnû pohlcen tancem. Îije s matkou Ericou,
b˘valou balerínou (Barbara Hershey), která své
profesní ambice nikdy zcela nenaplnila podle
sv˘ch pfiedstav a tak teì alespoÀ nad‰enû podporuje kariéru své dcery. V hl. roli: Natalie Portman

Romantick˘, sci-fi thriller, titulky, 106 min.,
pfiístupn˘
Vûfiíte na náhodu? Nebo na osud? A co kdyÏ je
to v‰echno úplnû jinak? Co kdyÏ na‰e kroky fiídí nûkdo, kdo s námi má konkrétní plány? A co
se stane, kdyÏ mu je, byÈ nevûdomky, pfiekazíme? Ambiciózní thriller Správci osudu podle
povídky Philipa K. Dicka naznaãuje, Ïe svût mÛÏe b˘t místem, kde pro náhodu není místo
a s osudy lidí si pohrávají pánové v klobouku.
Nadûjného politika Davida Norrise potkáváme
v den, kter˘ mu mÛÏe zmûnit Ïivot.
V hlavní roli: Matt Damon
Nedûle 17. 7. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

HON NA âARODùJNICE
DobrodruÏn˘ akãní, titulky, 100 min., pfiístupn˘ od 15 let
V˘pravn˘ film vypráví pfiíbûh hrdinného kfiiÏáka Behmana a jeho nejbliÏ‰ího pfiítele Nelsona.
Po desetiletích boje se vracejí do vlasti, kterou
nacházejí zdevastovanou morem. Církevní hodnostáfii jsou pfiesvûdãeni, Ïe za katastrofu je odpovûdná dívka obvinûná z ãarodûjnictví, a proto dvojici hrdinÛ rozkáÏí, aby ji dopravili do
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vzdáleného klá‰tera. Zde se má údajná ãarodûjnice podrobit prastarému rituálu vymítání ìábla. Vydávají se tedy na strastiplnou cestu, která
je zkou‰kou jejich sil a kuráÏe a bûhem ní odhalí dívãino temné tajemství. V hlavních rolích:
Nicolas Cage a Ron Perlman.
Nedûle 24. 7. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

RANGO
DobrodruÏná komedie, animovan˘, 108 min.,
dabing, pfiístupn˘
NeÏ si zaãal fiíkat Rango a vybájil si spoustu m˘tÛ o sv˘ch hrdinsk˘ch kouscích, ob˘val chameleon v havajské ko‰ili prostorné terárium. Nic
mu v nûm nechybûlo, snad kromû trochy akce.
Té si zaãne naplno uÏívat, kdyÏ se ne‰Èastnou
náhodou ocitne uprostfied vyprahlé pou‰tû, kde
si na nûm málem pochutná hladov˘ jestfiáb.
A aby napûtí nebylo málo, jeho dal‰í kroky vedou do mûsta jménem Prach, v nûmÏ visí obyvatelÛm kolty proklatû nízko. Ve zdej‰í nálevnû
si chameleón vymyslí jméno Rango a pár hrdinsk˘ch historek.

V království, kde král jezdí jen na lovy, prosí netrpûlivá královna svatou Kry‰pínu o miminko.
KdyÏ jí dojde trpûlivost, obrátí se na ãerta, Ïijícího nedaleko ve starém rozpadlém ml˘nû
a královnû se zakrátko narodí holãiãka. V hlavních rolích uvidíte: Václav ·anda, Eva Josefíková, Sabina Laurinová, David Suchafiípa, Jana
Andresíková, Barbora Munzarová, Franti‰ek
Nûmec a dal‰í.

NA MùSÍC SRPEN P¤IPRAVUJEME:
LIDICE, VODA PRO SLONY
RYCHLE A ZBùSILE 5, ODNIKUD NIKAM

Nedûle 31. 7. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

âERTOVA NEVùSTA
Nová ãeská pohádka ZdeÀka Tro‰ky, 101 min

Nabízím

Novû otevfiená hospoda

„U Mozarta na Dolní Ba‰tû“
MoÏnost soukrom˘ch akcí cca 20 osob
Sázka Tipsport, hudba,
pfiíjemné posezení
Objednávky, rezervace
tel. 734 387 677

Nabízím
dovoz a odvoz
malým nákladním automobilem.
Valník 2 × 4 m.
Josef Petráš, Zauličí 242
Štramberk
Tel. 728 869 392

fyzioterapeutické sluÏby, masáÏe,
kinezioteipink vertebrogenních potíÏí,
novorozeneck˘ch kolik,
korekce plochonoÏí u dûtí atd.
Informace a sluÏby
Zuzana Sumarová
Libotín 684
tel. 731 46 47 61
Zn. Dojedu i k vám

CHEMIJ VILIAM
TOPENÍ-PLYN-VODA
Novû v nabídce
2D/3D vizualizace interiéru,
exteriéru
Cenové nabídky ZDARMA
Více na www.chemij.cz
Tel: 606 276 745,
607 208 750
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Inzerce
• Prodám novou kuchyÀskou pracovní desku
o rozmûrech délka 124 cm × ‰ífika 60 cm × síla 2,8 cm. Barva desky hnûdo-béÏovo-ãern˘
drobn˘ dekor s vysok˘m leskem.
Kontaktní telefon 732 452 232.

se sídlem: Svobody 235/49, 350 02 Cheb
kancelář PLZEŇ, Slovanská alej, č.1993/28

DOSTALI JSTE SE DO TÍŽIVÉ
FINANČNÍ SITUACE?
Nezvládáte již dále platit své závazky – půjčky –
úvěry? Jste předluženi, hrozí exekuce?

• Konû. Nabízíme pro va‰e dûti vyjíÏìky do pfiírody s doprovodem, Info. Tel. 731 46 47 61,
·tramberk

NEZOUFEJTE:
POMŮŽEME VÁM DOSÁHNOUT
ODDLUŽENÍ
dle zákona č.182/2006 Sb. (insolvenční zákon)
Kromě záležitostí oddlužení poskytujeme
i další finančně poradenskou činnost.
Volejte: 724 356 992 — 724 356 991 —
773 652 145 — 773 652 146
Oldimax s. r. o., kancelář Plzeň, Slovanská alej 28
úřední hodiny: pátek 9.00—11.00 h, v ostatních
dnech a čase jen předem sjednané schůzky
www.oldimax.cz,
e-mail: oldimaxplzen@seznam.cz

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 6/2011.
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.

