INFORMAČNÍ MĚSÍČNÍK PRO OBČANY MĚSTA • ČÍSLO 8/ 2011

Informace pro občany
VáÏení spoluobãané,
v dobû, kdy budete ãíst tento úvodník, jiÏ
pravdûpodobnû vût‰ina z Vás bude mít po dovolen˘ch, smutnit nad fotografiemi a spfiádat plá-

ny na dal‰í, neboÈ ta leto‰ní byla, jako vÏdy, pfiíli‰ krátká a vlastnû jste si ani nestaãili odpoãinout. Také dûti ‰kolou povinné budou jiÏ ve
‰kolních lavicích a kromû prvÀáãkÛ budou vût‰inou litovat, Ïe krásné prázdniny skonãily. Jim
i tûm prvnû jmenovan˘m pfieji hodnû síly a elánu do dal‰ích dnÛ.

Rozpoãtové urãení daní 2011 — RUD
Obec
Poãet obyvatel
Souãasn˘ systém RUD (tis. Kã)
Nov˘ systém RUD (tis. Kã)
Souãasn˘ systém RUD (tis. Kã/1obyvatel)
Nov˘ systém RUD (tis. Kã/1obyvatel)
Vût‰í velikostnû/vût‰í pfiíjmovû
Ale dnes musím nastolit téma, které pronásleduje kaÏdého z nás a chtíc nechtíc mu musíme vûnovat zv˘‰enou pozornost: PENÍZE. Kdo
je má, se obvykle stará, aby mûl je‰tû víc, kdo je
nemá (vût‰ina) se stará, aby alespoÀ nûjaké mûl.
To v‰ak mluvím o penûzích osobních. Teì zaãnu hovofiit o penûzích mûstsk˘ch, protoÏe budete zfiejmû i v tomto mûsíci bombardováni v˘razy, kter˘m, moÏná, nebudete rozumût, ale
které se kaÏdého z Vás dot˘kají. RUD: tuto
zkratku málokdo ze zasvûcen˘ch zná, pfiitom
ovlivÀuje mírou nejv˘znamnûj‰í rozpoãet kaÏdé obce a mûsta v této republice. Znamená: Rozpoãtové urãení daní a je to mechanismus, kter˘m stát pfiispívá z Va‰ich a firemních (odbornû
sdílen˘ch) daní na chod obcí. Tento mechanismus se má podle návrhu ministerstva financí
z 26. 7. 2011 novelou zákona o RUD zmûnit.
Tento mechanismus nebyl, není a nebude nikdy
spravedliv˘. Podle stávajícího platného systému
(viz obrázek a tabulka) dostává mûsto Ostrava
na 1 obãana 2,8×, mûsto Praha dokonce 4,6× více státních financí neÏ mûsto ·tramberk. Mûsto ·tramberk dostává na 1 obãana 6500 Kã a je
suverénnû nejchud‰ím mûstem a dokonce spolu s Albrechtiãkami, Jakubãovicemi nejchud‰í
a daÀovû diskriminovanou obcí z 52 obcí a mûst
okresu Nov˘ Jiãín (zdroj http://www.mfcr.cz/
cps/rde/xchg/mfcr/xsl/vf_model_sdil_dani_
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obci. html. Celkem nám takto stát pfiispívá ãástkou 21 761 000 Kã, coÏ ãiní cca 64 % v‰ech na‰ich pfiíjmÛ. Více neÏ 1/3 pfiíjmÛ si musíme obstarat sami.
Nov˘ návrh má jednak posílit rozpoãty 6244
obcí a mûst v âR a sníÏit 4 nejvût‰ím mûstÛm
Praze, Brnu, Ostravû a Plzni. PfiírÛstek pro
·tramberk by byl v 1. roce (pfiedpoklad v roce
2013) cca 8 mil Kã roãnû. Proã to fiíkám?
Za prvé: Na rozvoj mûsta máme roãnû cca 3—
5 mil. Kã. Nová pravidla by nám velmi pomohla
fie‰it prioritní potfieby mûsta a Va‰e poÏadavky.
Za druhé: V mûsíci záfií má tento návrh vláda
projednávat. Samozfiejmû primátofii 4 nejvût‰ích mûst (ze 2 nejvût‰ích politick˘ch stran) se
boufií a mlãící vût‰ina starostÛ mlãí.
Za tfietí: Není nám na radnici pfiíjemné fiíkat
uÏ mnoho let: Nejsou peníze, nemáme. Objektivnû jsme kaÏdoroãnû cca 20 % rozpoãtovû
poddimenzováni a musíme se s tím utahováním
opaskÛ vyrovnat. Nûktefií velcí se nehodlají
uskrovnit ani o 4 %. Pfiitom nám ostatním jsou
známy kauzy (Opencard, tunel Blanka, 1 km
cyklostezky za 100 mil. Kã apod.).
Starostové mal˘ch obcí Moravskoslezského
kraje, ktefií se se‰li 10. 8. 2011 v Ostravû nechtûjí b˘t mlãící vût‰inou a chtûjí se o své
oprávnûné zájmy poprat. I ve Va‰em zájmu.
DrÏte nám palce.

Z jednání Rady mûsta
V prázdninovém a dovolenkovém ãase jednala RM 16. 8. 2011. Seznámila se s pfiípravami na
Dny evropského kulturního dûdictví, které ve
·tramberku probûhnou 17.—18. záfií 2011
a náv‰tûvníci si budou moci zdarma prohlédnout novû zrekonstruované Muzeum Zd. Buriana na Námûstí ã. 31, taktéÏ i Mûstskou galerii
s MIC pod Námûstím ã. 456, hrad ·tramberk
s Trúbou, jeskyni ·ipka, Starou vûÏ, pivovarskou studnu uprostfied námûstí a Radvanické
‰toly. RM projednala zprávu o stavu kulturních
památek a zprávu o ãinnosti komise regeneraãní a letopisecké. RM vzala na vûdomí zprávu
o ãinnosti RM za I. pololetí 2011 (jako ãtenáfii
·N jste pravidelnû informováni), kde starosta
struãnû rozebral ve‰kerou ãinnost rady za uplynulé období a podûkoval radním za vykonanou
práci. Kromû fiady organizaãních a majetkov˘ch úkonÛ (viz usnesení z 15. RM na
www.stramberk.cz) byla schválena zadávací dokumentace na zakázku malého rozsahu akce
„Zpracování projektové dokumentace zásobování pitnou vodou a odkanalizování lokality Libotín“ a stanovena komise pro otevírání obálek.
TotéÏ pro akci „Kamerov˘ systém — Regenerace sídli‰tû ·tramberk – Bafiiny“. Radní schválili vítûze v˘bûrového fiízení na obsazení pracovního místa referent úseku Ïivotního prostfiedí
Ing. Dagmar Skotákovou a 1. náhradnici Ing.
Hanu Vaculíkovou ze 13 uchazeãÛ.
Ing. Jan Socha starosta mûsta

Městský úřad informuje

Dopravní omezení — sídli‰tû ·tramberk
– Bafiiny v období cca od 12. 9. 2011 do
17. 10. 2011
VáÏení spoluobãané,
V prÛbûhu mûsíce záfií a fiíjna, budou probíhat práce na asfaltov˘ch plochách v rámci Revitalizacie sídli‰tû ·tramberk Bafiiny.
Tyto práce budou zahrnovat odfrézování stávajících asfaltov˘ch povrchÛ, zhutnûní podloÏí
a novou pokládku asfaltové plochy.
Tûmito pracemi dojde k ãásteãnému omezení provozu na místních komunikacích, nebo
k uzavírkám jednotliv˘ch ãástí, proto Ïádáme
spoluobãany o ohleduplnost a respektování pokynÛ dodavatelské firmy.
Pfiedkládáme Vám návrh etapizace úpravy
jednotliv˘ch ploch.
Stavební firma bude obãany, cca jeden t˘den
pfied zahájením prací, informovat o postupu
prací v jednotliv˘ch ãástech formou v˘vûsky.
Dále upozorÀujeme obãany, Ïe nová hfii‰tû
nejsou zkolaudována, a proto se do kolaudace
nesmí vyuÏívat. O zahájení provozu na jednotliv˘ch hfii‰tích budete vãas informováni.
Michal Pokorn˘, investor mûsta
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Podûkování:
Mûsto ·tramberk pfievzalo dne 19. 8. 2011 stavbu Chodník Kozina bez závad za cenu díla
898 805,60 Kã. Tímto dûkujeme spoleãnosti JAPSTAV MORAVA, spol. s r. o. Lubina za provedení díla dle smlouvy kvalitnû, vãas a za vysoutûÏen˘ch podmínek.
·tramberské novinky 3

Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 23. záfií 2011 a v sobotu 24. záfií 2011
se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût firma
AVE komunální sluÏby s. r. o.
Zastávky vozidla:
Pátek 23. záfií 2011
Bafiiny u restaurace Bafiinka 15.00—15.20 hod.
Bafiiny prostor u garáÏí
15.25—15.45 hod.
Paneláky u Domu mládeÏe 16.00—16.20 hod.
DráÏné u vlakového nádraÏí 16.30—16.50 hod.
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly 17.00—17.20 hod.
Sobota 24. záfií 2011
Námûstí
8.00—8.20 hod.
Závi‰ická ulice
8.30—8.50 hod.
Libotín u Petfikovsk˘ch
9.00—9.20 hod.
Rybské paseky u zásobníku
plynu
9.30—9.45 hod.
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.

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…
Zastávky vozidla:
Pátek 16. záfií 2011
Bafiiny — za prodejnou
zeleniny
15.00—15.20 hod.
Kozina u nádob
na tfiídûn˘ odpad
15.25—15.45 hod.
Paneláky — za benzinkou 16.00—16.20 hod.
DráÏné — u ÎST
16.30—16.50 hod.
NádraÏní ulice —
u malého kor˘tka
17.00—17.20 hod.
Hraniãky — rozcestí
u garáÏí
17.30—17.50 hod.
Sobota 17. záfií 2011
Zauliãí — u staré po‰ty
Námûstí — pod starou
‰kolou

8.00—18.20 hod.
8.30—18.50 hod.

Dolní ulice — u Klime‰Û 9.00—19.20
Hornychovice — ve dvofie 9.30—19.50
Závi‰ická ul. — u nádob
na tfiídûn˘ odpad
10.00—10.20
Libotín, finské domky
10.30—10.50
Libotín, u b˘valé prodejny 11.00—12.00

hod.
hod.
hod.
hod.
hod.

Svoz velkoobjemového odpadu budou
provádût pracovníci firmy AVE
Pneumatiky se sbírají spoleãnû s nebezpeãn˘m odpadem.
Dále upozorÀujeme, Ïe není moÏné, aby obãané 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
skládky se v‰emi následky pro ty, ktefií nerespektují tento reÏim svozu.
Ing. Marta Marková

Z kniÏních novinek
·tûnûcí vûk je nejdÛleÏitûj‰í dobou v Ïivotû
psa. Moderní v˘zkumy psÛ prokázaly, Ïe dobrá
socializace ‰tûnûte je základním pfiedpokladem
pro cel˘ jeho pozdûj‰í Ïivot. V knize ·kolka pro
‰tûÀata od Celine del Amo najdete mnoho nápadÛ, jak mÛÏete ze ‰tûnûte vychovat zdravého
a chytrého psa.
Isabelle má za sebou témûfi dvacetileté manÏelství, ale s v˘jimkou prvních nûkolika let po
svatbû v nûm strádá. Její manÏel, v˘znaãn˘ bankéfi, ji po narození tûÏce postiÏeného syna
pfiestal povaÏovat za partnerku a jí pfiipadla
role peãovatelky a hospodynû. Není proto divu,
Ïe citovû vyprahlá Isabelle povaÏuje náhodné
seznámení s Ameriãanem Billem za velkorys˘
dar osudu. Jejich vztah je ryze pfiátelsk˘ a po celé ãtyfii roky funguje jen prostfiednictvím obãasn˘ch telefonátÛ. AÏ jednou Bill pozve Isabelle na pár dní do Lond˘na… Isabelle s potû‰ením pfiijímá, radost jí kalí pouze pomy‰lení,
Ïe bude muset nemocného syna svûfiit na tfii
dny do péãe o‰etfiovatelky. Netu‰í v‰ak, Ïe domÛ se vrátí aÏ za pÛl roku. Nádherné chvíle
s Billem, bûhem nichÏ si oba uvûdomí, Ïe jejich
pfiátelství pfierostlo v lásku, vzápûtí draze zaplatí. Stanou se obûÈmi autohavárie a jen o vlásek
uniknou smrti. Jak tato událost ovlivní jejich
dosavadní Ïivoty a rodinné vazby? Obstojí sotva
zrozená láska v tvrdé zkou‰ce osudu?
Knihu napsala Danielle Steelová a má název
Polibek.
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Nehoda, po které pachatel ujel z místa ãinu,
vedla k okamÏité smrti Adama Sandovala. Jesse
Blackburn po ní zÛstal zmrzaãen˘. Vinen byl fiidiã, kter˘ sedûl za volantem ‰edého BMW, ‰plhajícího úzkou silnicí po kopcích Santa Barbary, fiidiã, kter˘ oba cyklisty srazil a z místa nehody ujel. Po tfiech letech, tedy po promlãecí
lhÛtû, se ten, jehoÏ v‰ichni povaÏují za viníka
nehody, vrací zpût a zmrzaãen˘ Jess a jeho pfiítelkynû se ho snaÏí pohnat k odpovûdnosti. Bûhem jejich vy‰etfiování se v‰ak jednoduch˘ pfiípad autonehody zaãne rozrÛstat do obrovsk˘ch
rozmûrÛ… Detektivní román s názvem Pfiípad
Mission Canyon napsala Meg Gardiner.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Ze školy
Ohlédnutí za ‰kolním rokem 2010/2011
Prázdniny nezadrÏitelnû odkapávají, je tedy
ãas na ohlédnutí za uplynul˘m ‰kolním rokem.
1. záfií 2010 nastoupilo do Z· ·tramberk 298 ÏákÛ, ktefií se rozdûlili do 14 tfiíd. Îáci 5. roãníku
se je‰tû vzdûlávali podle programu „Základní
‰kola“, ostatní jiÏ podle na‰eho ‰kolního vzdûlávacího programu „Na cestû… k sobû a druh˘m“.
Kromû základního studia Ïáci bûhem roku
zpracovávali projekty na vlastní námûty zamûfiené na ekologii a prevenci závislostí. JiÏ tradiãními akcemi byly Den Zemû, Den dûtí, Sportovní den, Vánoãní turnaj v kopané a dal‰í. Îáci 1. stupnû vyuÏívali (ve spolupráci s Mûstskou
policií ·tramberk) k v˘uce dopravní v˘chovy
dopravní hfii‰tû. ·kola se sv˘mi aktivitami snaÏila o maximální prevenci spoleãensky neÏádoucích jevÛ (spolupráce s CNN, Policií âR, hasiãi). Trvalé místo ve ‰kolním roce mají kurzy
praktické v˘uky pofiádané ve spolupráci s DDM
Kopfiivnice, plaveck˘ v˘cvik pro Ïáky 1.—5. roãníku, lyÏafisk˘ v˘cvikov˘ kurz pro 7. a 8. roãník
i dal‰í aktivity jednotliv˘ch tfiíd.
Îáci ‰koly byli úspû‰ní v mnoha soutûÏích jak
vûdomostních, tak umûleck˘ch i sportovních.
Nejlep‰ího v˘sledku dosáhl Ïák 8. roãníku, kter˘
se v matematické Pythagoriádû probojoval aÏ do
krajského kola. Nesmíme zapomenout na vynikající zpûváky, ktefií na‰i ‰kolu reprezentovali
v soutûÏi Kopstar, na vynikající v˘tvarníky i spisovatele (soutûÏ Mûstské knihovny ·tramberk)
a samozfiejmû sportovce (Kinderiáda — 13. místo v kraji, pfiespolní bûh 9. roãník — 3. místo
v kraji, halová kopaná 6.—7. roãník — 1. místo
s postupem do okresního semifinále, McDonald’s cup 4.—5. tfiíd 6. místo v okresním finále.)
Za úspû‰nou reprezentaci ÏákÛm i jejich pedagogÛm, ktefií je pfiipravovali, srdeãnû dûkujeme.

·kolní rok jsme tradiãnû zavr‰ili vyhodnocením tfiíd i jednotlivcÛ v kulturním domû, kde
jsme se také rozlouãili s odcházejícími Ïáky 9.
roãníku.
Dûkujeme v‰em ÏákÛm i jejich uãitelÛm
a v‰em dal‰ím pracovníkÛm ‰koly za poctivou
práci v uplynulém ‰kolním roce.
A co nás ãeká v nastávajícím ‰kolním roce
2011/2012?
JiÏ v‰echny roãníky ‰koly se budou vzdûlávat
podle na‰eho ·VP „Na cestû… k sobû a druh˘m“.
Na‰e ‰kola jiÏ na jafie podala Ïádost o zafiazení do tzv. „·ablon“. Jedná se o projekt EU peníze do ‰kol z operaãního programu Vzdûlávání
pro konkurenceschopnost. Projekt je financován esf, M·MT, EU a OPVK. Jedná se o podporu
rozvoje znalostí, schopností a dovedností ÏákÛ
i pedagogÛ v 7 prioritních oblastech: cizí jazyky, matematika, pfiírodní vûdy, ICT, ãtenáfiská
a informaãní gramotnost, finanãní gramotnost,
inkluzívní vzdûlávání. Pedagogové zpracují v˘ukové materiály a budou je pouÏívat pfii v˘uce
ÏákÛ. Îádost byla schválena a celková finanãní
dotace ve v˘‰i 1 568 500 Kã bude vyuÏita na vybavení ‰koly — interaktivní tabule, nové PC,
server, fotoaparáty, kamera, vizualizéry, PC programy, uãebnice, vybavení knihovny, encyklopedie, dal‰í pomÛcky do v˘uky, na vzdûlávání
pedagogÛ, na inkluzívní vzdûlávání zamûfiené
na preventivní programy, na odmûnu pedagogÛ
za tvorbu v˘ukov˘ch materiálÛ (684 ks) .
·kola bude dále pokraãovat v osvûdãen˘ch
projektech a aktivitách, jako jsou kurzy praktické v˘uky, plavání, lyÏafisk˘ v˘cvik, sportovní
den, Vánoãní turnaj v kopané a dal‰ích. Na podzim bude vyhodnocen projekt „Závislost“. ·kola se bude opût prezentovat na Dni otevfien˘ch
dvefií, v tisku i na sv˘ch webov˘ch stránkách.
JiÏ dnes zveme v‰echny rodiãe ÏákÛ na zahajovací tfiídní schÛzky dne 13. 9. 2011 v 15. hodin. Zde obdrÏí informace o plánech ‰koly, aktivitách a akcích tfiíd v novém ‰kolním roce.
Pfiejeme v‰em dobr˘ vstup do nového ‰kolního roku a tû‰íme se na plodnou spolupráci se
v‰emi Ïáky, rodiãi, pfiíznivci i pfiáteli ‰koly.
Z· ·tramberk

Ze sportu
Cviãení Ïen
Od pondûlí 5. záfií 2011 zaãíná pravidelné cviãení Ïen — aerobic, posilování. Pondûlí od
19.00 hod, stfieda od 18.30 hod.
TJ Kotouã ·tramberk, odbor sport pro v‰echny
Marie Guznarová
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Cviãení jógy

Pozvánka

Jóga v denním Ïivotû ·tramberk — cviãení
pro harmonii tûla, mysli a du‰e.
Zaãínáme v úter˘ 6. záfií od 17 h do 18:30
h v tûlocviãnû Judo v 1. patfie (Tûlocviãna pod
hfii‰tûm Z· ·tramberk).
Tû‰í se na Vás Martina, info: 608 304 424,
narayani@post.cz.

Dne‰ní uspûchaná doba má bohuÏel negativní dopad na na‰e fyzické i psychické zdraví.
I z tohoto dÛvodu si Vás dovoluji pozvat kaÏd˘
ãtvrtek od 17.30 hod. do místní tûlocviãny, kde
se kaÏd˘ ãtvrtek od 15. 9. 2011 vÏdy ve stejnou
dobu na chvíli zastaví ãas a dopfiejeme trochu
péãe nejen psychické, ale zejména fyzické
stránce ãlovûka v rámci nenároãného rekondiãního cviãení vhodného pro kaÏdou vûkovou kategorii a obû pohlaví.
Na Va‰i úãast se tû‰í Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka.
BliÏ‰í informace na tel. ã. 723 00 22 55.
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Společenská rubrika

Kam do společnosti
a za kulturou

Seznam jubilantÛ záfií 2011
88 let BoÏena Lacinová

Divadelní soubor Pod vûÏí vás srdeãnû zve
na divadelní pfiedstavení

84 let Zdenûk Socha
Mária Juráková
Amálie Gilarová

operety Rudolfa Piskáãka
Perly panny Serafínky
V hlavních úlohách:
Vûra Juraãáková a Mofiic Jureãka
V sobotu 3. záfií 2011 v 19.00 hod.
do amfiteátru Pod starou vûÏí ve ·tramberku
Vstupné 50 Kã
(V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
v Kulturním domû)
Srdeãnû zvou pofiadatelé

83 let MUDr. Josef Janisch
Stanislava Urbanovská
82 let Jan Konãitík
81 let Ludmila BartoÀová
Alois Holub
75 let Jaromír Václavínek
Vlasta Mlãková
Ludmila Marková

Kynologick˘ klub ·tramberk
a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve
na II. roãník kynologického závodu

70 let Karel Schenk
AlÏbûta Janková

Blahopfiejeme

O ·TRAMBERSKÉ UCHO

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

Dûti
Adam Bár

Zemfieli:
âenûk Havelka
Jarmila Novobilská
Josef Lachendro

KATEGORIE: ZM bez stfielby a stop
ZVV1 bez stop
ZVV1 SPECIÁL
Datum konání: 3. 9. 2011
Místo konání: Fotbalové hfii‰tû ·tramberk
âas:
— pfiejímka — 6.30 aÏ 7.30
— trénink do 7.30
— zahájení závodu — 7.45
— první závodník — 8.00
Kategorie: ZVV1 bez stop,
ZM bez stfielby a stop, ZVV1 Speciál
Kontaktní adresa:
Tereza Fabíková, Îenklava 23, PSâ 742 67
BliÏ‰í informace o akci naleznete
na www.kkstramberk.estranky.cz

Hrad ·tramberk — Vala‰ské království

17. záfií
Zátopkovy schody — festival pohybu
Dal‰í roãník soutûÏe v bûhu do schodÛ na ãas.
Kromû hlavních dvou kategorií soutûÏe budou
na místû i dal‰í sportovní disciplíny sportovní
sobota pro celou rodinu, tato akce je vûnována
odkazu slavn˘ch olympionikÛ paní Dany
a Emila Zátopkov˘ch
·tramberské novinky 8
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Ve dnech 17.—18. 9. 2011 zveme
v‰echny zájemce o prohlídku památek
i jin˘ch zajímav˘ch míst
mûsta ·tramberka na Dny evropského
dûdictví (EHD). K prohlédnutí budou
zaji‰tûny tyto památky:
Muzeum ZdeÀka Buriana:
Adresa: Námûstí ãp. 31
www.zdenekburian.cz
Ve dnech EHD 2011 otevfieno:
17. 9. 2011 — 18. 9. 2011
9.00—12.00, 13.00—17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Doprovodná akce:
V˘stava: Magické svûty ZdeÀka Buriana
Bezbariérov˘ pfiístup: ano
Mûstská galerie pod námûstím
(budova Mûstského informaãního centra
Adresa: Zauliãí 456
www.stramberk.cz
Ve dnech EHD 2011 otevfieno:
17. 9. 2011 — 18. 9. 2011
9.00—12.00, 13.00—17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pfiístup: ne
Hrad ·tramberk s vûÏí Trúba:
www.stramberk.cz
Ve dnech EHD 2011 otevfieno:
17. 9. 2011 — 18. 9. 2011
9.00—19.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pfiístup: ano — ãást objektu
Doprovodná akce
Zpfiístupnûna Slámová sluj a sklepení hradu
Jeskynû ·ipka
www.stramberk.cz
Památka bûÏnû pfiístupná vefiejnosti —
otevfieno celoroãnû
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pfiístup: ne
Stará vûÏ — Zvonice kostela sv. Bartolomûje:
Adresa: Námûstí 2
www.stramberk.cz
Ve dnech EHD 2011 otevfieno:
17. 9. 2011 — 18. 9. 2011
10.00—18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pfiístup: ne
Muzeum Novojiãínska:
Adresa: Námûstí 31
www.muzeum.novy-jicin.cz
Ve dnech EHD 2011 otevfieno:
17. 9. 2011 — 18. 9. 2011

9.00—12.00, 13.00—17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pfiístup: ano
Pivovárenská studna:
Adresa: Námûstí
www.stramberk.cz
Památka zcela uzavfiená vefiejnosti.
Ve dnech EHD 2011 otevfieno:
17. 9. 2011 — 18. 9. 2011
10.00—18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pfiístup: ano — cel˘ objekt
Radvanická ‰tola
Adresa: Horeãky ve ·tramberku
MoÏnost procházky do pokusn˘ch ‰tol
na Horeãce. Ukázky v˘bu‰nosti nûkter˘ch
látek jako napfi. cukru, mouky, uhelného
a dfievného prachu. Ukázky budou probíhat
kaÏdou lichou hodinu, tzn. v 9.00, v 11.00,
ve 13.00 a v 15.00 hod.
Památka zcela uzavfiená vefiejnosti
Ve dnech EHD 2011 otevfieno:
17. 9. 2011, 10.00 — 16.00 hod.
18. 9. 2011 — zavfieno

Doprovodn˘ program:
17. 9. a 18. 9. 2011
— Farmáfisk˘ trh (11.00—16.00 hod.)
— Burãákové slavnosti
— Magické svûty ZdeÀka Buriana — expozice
v muzeu
— Amfiteátr pod Starou vûÏí: Dûtsk˘ a studentsk˘ divadelní soubor Pod starou vûÏí sehraje divadelní pfiedstavení Praãlovûk Janeãek.
— moÏnost nahlédnutí do v˘roben ·trambersk˘ch u‰í na námûstí
— ukázka odpadov˘ch dfievûn˘ch rour ze ·tramberka s v˘kladem
— doprovodné tiskoviny — povûsti s tématikou nejstar‰ích dûjin a k nim souvisejících
památek ve ·tramberku, pohádky a povûsti
ze ·tramberka, kde hraje roli nejstar‰í historie
— doprovodné tiskoviny se struãnou historií
jednotliv˘ch zpfiístupnûn˘ch památek
— v sobotu. 17. 9. v 14.00 hod. koncert SdruÏení hudebníkÛ dechového orchestru mûsta
·tramberka
— v sobotu 17. 9. zaji‰tûny u Radvanické ‰toly
pro náv‰tûvníky a turisty ukázky v˘buchÛ
a nahlédnutí do ‰tol
— novû nainstalována stálá expozice k historii
Trúby a hradu ·tramberk
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K-GALERIE
V úter˘ 23. srpna byla slavnostnû otevfiena v˘tvarná galerie
v ·ustalovû vile, Sad Dr. E. Bene‰e v Kopfiivnici
Pfiijmûte pozvánku na

IVANA ¤EZNÍâKOVÁ
kresby, keramika, textilní obrazy
K-GALERIE
otevfieno út—pá 10—17 hod.

Jednota Orla ·tramberk pofiádá ve stfiedu dne 28. 9. 2011 tradiãní

Svatováclavskou pouÈ spojenou
s posvûcením obnoveného KfiíÏe na Kotouãi
Program: 18.45 hod. m‰e svatá ve farním kostele sv. Jana Nepomuckého
10.30 hod. posvûcení nového KfiíÏe a bohosluÏba slova u sochy sv. Václava
na Kotouãi
12.00 hod. pfiátelské posezení s obãerstvením v Kulturním domû
Srdeãnû zveme v‰echny své ãleny a pfiíznivce k úãasti na této slavnosti
a budete vítáni i na dal‰ím programu v Kulturním domû.
Za v˘bor jednoty Orla Petr David, starosta

Obec Îenklava
600 let od první písemné zmínky

Srdeãnû vás zveme na
3. záfií
Pochod kolem Îenklavy

3. záfií
Den spolkÛ a základní ‰koly

Prezence 8.00—10.00 hod.
V˘leti‰tû u Farka‰Û
(startovné 20 Kã)

V˘leti‰tû u Farka‰Û, 15.00 hod.
(V pfiípadû nepfiíznivého poãasí
v kulturním domû)

Bohat˘ doprovodn˘ program:
Prezentace jednotliv˘ch spolkÛ a ‰koly pÛsobících v Îenklavû
(fotografie, kroniky, staré písemnosti, plakáty aj.)
Dûti Z· budou tvofiit obrázky z PET vr‰kÛ
Myslivecká stfielnice
Ukázky hasiãské v˘zbroje, ukázky zásahÛ
Vystoupení kynologického klubu ze ·tramberka
Prodej domácích koláãÛ
Bohaté obãerstvení zaji‰tûno místními spolky a podnikateli

K tanci a poslechu hraje country skupina Cizinci ze ·tramberka
Paliãkovaná krása, v˘stava 8.00—16.00 hod, Rodn˘ dÛm Kristiána Davida
·tramberské novinky 12

Film je vtipnou a povedenou uráÏkou v‰ech podobn˘ch pohádek. Vypráví pfiíbûh dvou královsk˘ch bratrÛ, z nichÏ jeden opl˘vá rytífisk˘mi
ctnostmi, zatímco tomu druhému zcela chybûjí. Pfiesto utvofií údernou dvojku, která je pro
záchranu krásné panny ochotná podstoupit
mnohá nebezpeãenství, tedy pokud to nebude
pfiíli‰ bolet. V reÏii Davida Gordona Greena dovádûjí James Franco, Danny McBride a oscarová Natalie Portman.
Nedûle 11. 9. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

HARRY POTTER A RELIKVIE SMRTI
— ãást 2
DobrodruÏné fastasy, 130 min., dabing, pfiístupn˘
Pfiichází poslední dobrodruÏství ságy. V tomto
v˘pravném finále eskaluje bitva mezi dobrem
a zlem do otevfiené války ãarodûjného svûta. Nikdy nebylo v sázce tolik jako teì. Nikdo uÏ není v bezpeãí. Je to ale Harry Potter, kdo moÏná
bude muset podstoupit obûÈ nejvût‰í, kdyÏ se
pfiiblíÏí rozhodující bitva s Lordem Voldemortem.
Nedûle 18. 9. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

PIRÁTI Z KARIBIKU: NA VLNÁCH
PODIVNA
Pfiipravujeme
Hrad ·tramberk — Vala‰ské království

1. fiíjna

·tramberské d˘Àobraní

3. roãník soutûÏe o nejlep‰í vyfiezávanou d˘ni.
¤emeslná dílna, veãerní promítání, v˘roba
jablkov˘ch housenek, divadlo —
pohádka Zlatovláska.

DobrodruÏn˘, 120 min., dabing, pfiístupn˘
Snímek Piráti z Karibiku: Na vlnách podivna divákÛm znovu pfiedstavuje zábavu, dobrodruÏnou atmosféru a humor, které byly hlavním dÛvodem obrovského úspûchu celé série. Johnny
Depp se vrací ve své ikonické roli kapitána Jacka Sparrowa ve filmu nabitém akcí a dobrodruÏstvím.
Nedûle 25. 9. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

TRANSFORMERS 3

Program kina Štramberk
NA MùSÍC ZÁ¤Í 2011
Nedûle 4. 9. 2011 v 18.30 vst. 59 Kã

PRINC A PRUëAS
DobrodruÏná komedie, 102 min., titulky, pfiístupn˘ od 15 let

Akãní sci-fi, 150 min, dabing, pfiístupn˘
Mimozem‰tí roboti, maskovaní za pozemská
auta. K tomu navrch nejkrásnûj‰í Ïena svûta
(podle prestiÏního pánského ãasopisu), Shia LaBeouf v hlavní Ïenské roli. ReÏisér Michael Bay
s tfietím dílem ságy Transformers letos pfiipravil v‰em mal˘m i velk˘m klukÛm Vánoce uÏ na
léto.

NA MùSÍC ¤ÍJEN P¤IPRAVUJEME:
STROM ÎIVOTA,
AUTA 2,
MUÎI V NADùJI,
INTIMNÍ PAST,
OBHÁJCE
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Inzerce
• Tradiãní prodej brambor na zimní uskladnûní. Michal Dostál, Dolní 217, ·tramberk,
tel. 603 562 087, 737 473 300
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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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Firma MATUŠ TRADE s.r.o. Veřovice
přijme:

MECHANIKA-SEŘIZOVAČE
na pozici

HORIZONTÁŘ
možnost zaučení.

www.matus.cz
603 289 503
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 8/2011.
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.
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