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Z jednání orgánÛ mûsta
AÈ se nám nelíbí nic nebo v‰e, rok 2012 jde
do fini‰e.
Rada mûsta jednala v tomto mûsíci sice pouze
jednou, ale zato velice obsáhle a dlouho.
Nejdfiíve se vûnovala v hlavních bodech
hodnocení turistické sezony, propagací mûsta,
pfiípravou veletrhÛ, zmûnám webov˘ch stránek, hodnocení ãinností v Kulturním domû,
knihovnû, MIC i muzeu ZB. Svou zprávu
o ãinnosti pfiedloÏila komise kulturní a CR.
Leto‰ní náv‰tûvnost ·tramberka je zatím
cca o 10% niÏ‰í neÏ v pfiedchozích létech.
Otázkou je, zda se na úbytku více podílí krize
a sklon lidí k ‰etfiení, ãi novû zaveden˘ parkovací systém v centru mûsta. Za 10 mûsícÛ roku nav‰tívilo Trúbu 42 407 náv‰tûvníkÛ, MIC
19 620 náv‰tûvníkÛ, Muzeum ZB 9 240 náv‰tûvníkÛ. Na parkovném bylo vybráno 586
457 Kã, vãetnû poplatkÛ za parkovací karty
(138 294 Kã). Pro zajímavost: jestliÏe poãátkem 90. let 20. století ve ·tramberku bylo 30
ubytovacích lÛÏek, dnes je to 579 lÛÏek.
Souãástí zpráv byl i pfiipravovan˘ kalendáfi
spoleãensk˘ch a kulturních akcí na rok 2013.
RM se opûtovnû zab˘vala návrhem nového
Územního plánu mûsta, v˘sledkem projednávání pfiipomínek, námitek a stanovisek dotãen˘ch státních orgánÛ a schválila jeho úpravu.
Po doplnûní a pfiekreslení bude tento návrh
opûtovnû pfiedloÏen vefiejnosti k posledním
korekcím na vefiejném projednání, které se
plánuje v I. Q pfií‰tího roku.
Rada se téÏ podrobnû zab˘vala vyhodnocením nového dopravního systému, zohlednila
pfiipomínky z dotazníkÛ a v˘sledky ankety
a na návrh komise regionálního rozvoje
schválila jeho úpravy. Úpravy se t˘kají jak
zmûn dopravního znaãení (zv˘raznûní, doplnûní, srozumitelnûj‰í text), organizaãního zaji‰tûní (regulovãík pod námûstím), tak nového

ceníku (vesmûs slevy oproti pÛvodnímu ceníku). Napfi. pro rezidenty jsou novû ceny celoroãního stání sníÏeny o 1/3 na 1200 Kã/rok.
Radní po diskusi schválili jednotnou sezónní
cenu za parkování na centrálních parkovi‰tích, a to 50 Kã za auto a den. Radní i pfies fiadu pfiipomínek a stíÏností jsou pfiesvûdãeni, Ïe
nov˘ systém zavádí fiád do dfiívûj‰ího chaosu,
pfiispívá k vy‰‰í bezpeãnosti a zlep‰ení Ïivotního prostfiedí místních obãanÛ. To dokazují
téÏ neexistující komplikace v prÛjezdu mûstem autobusÛ vefiejné dopravy, hasiãÛ, záchranky a dokonce i v˘letního vláãku. Po dopilování celého systému znaãení, prevencí
i represí by kaÏd˘ drÏitel karty mûl bezproblémovû mít zaji‰tûno místo k parkování v dané
zónû.
Radní v dal‰ím programu schválili nové podmínky pro umístûní pouÈov˘ch atrakcí na námûstí tak, aby nedo‰lo k opakování leto‰ního
zmatku, kdy nasmlouvaní kolotoãáfii nedojeli.
Radní se zab˘vali Ïádostí o odprodej Staré
‰koly s pfiilehl˘m pozemkem a po debatû neschválili
zvefiejnûní zámûru tyto nemovitosti prodat.
Ne proto, Ïe by nevûfiili u‰lechtilému zámûru
Ïadatele, ale zejména proto, Ïe budova a areál
Staré ‰koly je strategick˘m místem v centru
mûsta pro moÏnost rozvoje mûstského úfiadu
a vyuÏití ploch pro vefiejnost.
Po skonãení nájmu 2 místností v patfie Domu sluÏeb ze strany paní Ivety âerné zvefiejÀuje mûsto zámûr obsadit tyto dva nebytové
prostory. Mûsto rovnûÏ zvefiejnuje zámûr pronajmout nemovitost ã. 269 na Horní Ba‰tû
(horní dÛm Klubu seniorÛ).
RM schválila v˘zvu a zadávací dokumentaci
na dodávku vybavení kluboven v Domû dûtí
a mládeÏe.
Rada provedla téÏ dal‰í majetkové a organizaãní úkony, které v plném znûní naleznete na
webov˘ch stránkách mûsta.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
Pfiíjem Ïádostí o vydání rezidentních
a abonentních karet na rok 2013
Vyplnûné Ïádosti o vydání rezidentní a abonentní karty na rok 2013 na pfiedepsaném formuláfii (podatelna MûÚ ·tramberk nebo
www.stramberk.cz) je moÏné zaslat po‰tou
nebo podat osobnû na podatelnû MûÚ ·tramberk, Námûstí 9.
Pokud se jedná o opakovanou Ïádost (Ïadatel doloÏil doklady v roce 2012) a nedo‰lo ke
zmûnám, není nutné dokládat doklady uvedené ve formuláfii dle bodÛ a), b), c).
Îádosti podané do 03. 12. 2012 budou
schvalovány na Radû mûsta dne 11. 12. 2012.
Îádosti podané po tomto termínu budou
vyfiizovány prÛbûÏnû (lhÛta pro vyfiízení cca 1
mûsíc).

KOMPLETNÍ V¯SLEDKY ANKETY K NOVÉMU
DOPRAVNÍMU SYSTÉMU
Naleznete na www.stramberk. Hlasovalo 84
respondentÛ.

Stfielby na Kotouãi
V poslední dobû se nakupilo pár stíÏností na
intenzitu odstfielÛ vápence v dob˘vacím prostoru lomu provádûn˘mi spoleãností Kotouã
s r.o. Îádáme vlastníky nemovitostí, aby nás
o tûchto skuteãnostech se zaznamenáním dne
a hodiny odstfielu neprodlenû informovali.
S tûÏební spoleãností jsme ve spojení, v˘sledky seizmiky odstfielÛ monitorujeme, zamûstnanci mûsta jsou vysíláni k mûfiení seizmiky
na místo samé. V roce 2004 mûsto uzavfielo
s Kotouãem s.r.o. dohodu o mimosoudním
od‰kodÀování ‰kod na nemovitostech obãanÛ.
Pokud jste si jisti, Ïe ‰kodu na Va‰em majetku zpÛsobily odstfiely, vyuÏijte mechanismu

této dohody k odstranûní prokázan˘ch následkÛ stfielby. ObraÈte se v té vûci na mûsto,
nejlépe pfiímo na starostu.
Pfieji Vám, aby zpráv stupÀujících Va‰e obavy o Vá‰ majetek, Va‰e blízké a Va‰i existenci
s nadcházejícím adventním a pfiedvánoãním
ãasem ub˘valo.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka.

Upozornûní
Pfiipomínáme, Ïe série vefiejn˘ch schÛzí bude zakonãena v pondûlí 3. 12. 2012 v 17:00
hod. v restauraci Na koupali‰ti Libotín.

Uzavfiení MûÚ
UpozorÀujeme obãany, Ïe v pátek 14. 12.
2013 bude Mûstsk˘ úfiad z technick˘ch dÛvodÛ uzavfien.

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

Upozornûní redakce ·trambersk˘ch novinek
Uzávûrka posledního ãísla 12/2012 je tentokrát
12. 12. 2012.
Novinky vyjdou ke dni 20. 12. 2012.
První ãíslo ·trambersk˘ch novinek v roce 2013
má uzávûrku 18. 1. 2013 a vyjde k 1. 2. 2013.
Anna Ra‰ková

Informace pro občany
Oznámení
o dobû a místû konání voleb prezidenta âeské republiky
Podle § 14 odst. 1 písm. a) a d) zákona ã. 275/2012 Sb., o volbách prezidenta âeské republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pfiedpisÛ
se uskuteãní volby:
se uskuteãní volby: v pátek
11. 01. 2013
od 14, 00 hod. — 22, 00 hod. a
v sobotu 12. 01. 2013
od 08, 00 hod. — 14, 00 hod.,
pfiípadnû II. kolo

v pátek
25. 01. 2013
v sobotu 26. 01. 2013

od 14,00 hod. — 22,00 hod. a
od 08,00 hod. — 14,00 hod.
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Místem konání voleb je:
okrsek ã. 1 — ·tramberk, Bafiiny
je místnost pro hlasování — Základní umûlecká ‰kola, Bafiiny ãp. 571, Koncertní sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu na
ulici Bafiiny
okrsek ã. 2 — ·tramberk, NádraÏní
je místnost pro hlasování — DÛm sluÏeb,
NádraÏní ãp. 820, Restaurace Maestro
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Kozina, DráÏné, NádraÏní, Pod Palárnou, Horeãka
okrsek ã. 3 — ·tramberk, Námûstí
je místnost pro hlasování — Kulturní dÛm,
Námûstí ãp. 10, Zasedací místnost — I. patro
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta, Dolní
Ba‰ta, Horní Ba‰ta, Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava
okrsek ã. 4 — ·tramberk, Závi‰ická
je místnost pro hlasování — Restaurace Dallas, Závi‰ická ãp. 42, Velk˘ sál
pro obãany podle místa trvalého pobytu —na
ulicích ·ÀÛrková, Hornychovice, K Oãnímu,
Libotín, Závi‰ická, Novojiãínská, Tamovice,
Pískovna.

Obãanu budou hlasovací lístky dodány po‰tou
nejpozdûji 3 dny pfied konáním voleb. Stejné
hlasovací lístky jsou k dispozici ve volební
místnosti po celou dobu voleb.
V prostoru urãeném pro vloÏení hlasovacího lístku nesmí b˘t nikdo pfiítomen zároveÀ
s hlasujícím voliãem. Obãan, kter˘ nemÛÏe
sám upravit hlasovací lístek pro tûlesnou vadu nebo proto, Ïe nemÛÏe ãíst nebo psát, si
mÛÏe vzít s sebou do prostoru urãeného pro
vloÏení hlasovacího lístku jiného voliãe, nikoliv
v‰ak ãlena okrskové volební komise a voliãem
vybran˘ hlasovací lístek za nûho vloÏí do
úfiední obálky.
Oprávnûn˘ voliã mÛÏe poÏádat ze závaÏn˘ch, zejména zdravotních dÛvodÛ mûstsk˘
úfiad a v den voleb okrskovou volební komisi
o to, aby mohl hlasovat mimo volební místnost, a to pouze v územním obvodu volebního okrsku, pro kter˘ byla okrsková volební komise zfiízena.
Pro volby prezidenta âeské republiky po obdrÏení úfiední obálky, popfiípadû hlasovacích
lístkÛ vstoupí voliã do prostoru urãeného k vloÏení hlasovacího lístku do úfiední obálky. V prostoru urãeném pro vloÏení hlasovacího lístku
vloÏí voliã do úfiední obálky 1 hlasovací lístek.
Tento hlasovací lístek se nijak neupravuje.

Obãanu bude umoÏnûno hlasování poté,
kdy prokáÏe svoji totoÏnost a státní obãanství
âeské republiky. Voliãem je státní obãan âeské republiky, kter˘ alespoÀ druh˘ den voleb
dosáhl vûku nejménû 18 let. TotoÏnost a státní obãanství prokáÏe voliã obãansk˘m prÛkazem nebo cestovním pasem âeské republiky.
NeprokáÏe-li voliã svou totoÏnost a státní obãanství âeské republiky, nebude mu hlasování umoÏnûno. Voliã hlasuje osobnû, zastoupení není pfiípustné.

Voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní prostoru
urãeného pro vloÏení hlasovacího lístku do
úfiední obálky, vloÏí úfiední obálku s hlasovacím lístkem pfied okrskovou volební komisí do
volební schránky. Za voliãe, kter˘ není schopen
vloÏit úfiední obálku s hlasovacím lístkem do
volební schránky, mÛÏe tak uãinit jin˘ voliã,
nikoliv v‰ak ãlen okrskové volební komise.

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

Pokud se voliã neodebere do prostoru urãenému pro vloÏení hlasovacího lístku do úfiední
obálky, okrsková volební komise hlasování neumoÏní.
Ing. Jan Socha
Starosta mûsta ·tramberk

Taktické cviãení ·tramberská Trúba 2012

rou zpozoroval zamûstnanec provozovatele
objektu a ohlásil jej na tísÀovou linku HZS.
Cílem cviãení bylo mimo jiné ovûfiit prÛjezdnost komunikací a ustavení poÏární techniky v areálu hradu, vyzkou‰et rÛzné moÏnosti dopravy hasební vody na ochoz Trúby
a procviãit spolupráci jednotek HZS Nov˘ Jiãín,
JSDH ·tramberk a JSDH Kopfiivnice.

Dne 12. 11. 2012 se uskuteãnilo taktické
cviãení na ·tramberskou Trúbu, kterého se
zúãastnily tfii jednotky hasiãÛ. Profesionální
jednotka HZS MSK-ÚO Nov˘ Jiãín a dvû dobrovolné jednotky, JSDH Kopfiivnice a JSDH
·tramberk. Námûtem cviãení byl poÏár stfiechy
hradní vûÏe od závady na elektroinstalaci, kte-
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Samotn˘ zásah byl veden ze dvou smûrÛ.
První smûr byl od hradní brány, kde se CAS8
podafiilo dojet aÏ ke studni pfied hradní bránou a odtud bylo vytvofieno dopravní vedení
k hradní vûÏi a dále pak od rozdûlovaãe vnûj‰í
stranou vûÏe na její ochoz. CAS8 byla doplÀována vodou z na‰í CAS32 T138.Druh˘ smûr
byl veden z námûstí, kde pod schody byla ustavena CAS32 (Kopfiivnice) a bylo provedeno dopravní vedení po schodech na nádvofií pod
chatu Dr. Hrstky, kde se plnil flexitank (mobilní pfieãerpávací nádrÏ). Odkud pomocí plovoucích ãerpadel byla voda pfies PS12 dopravena na ochoz. Tady bylo nutné pfiekonat pfiev˘‰ení 75 metrÛ z námûstí. Oba zpÛsoby vedení zásahu byly vyhodnoceny jako proveditelné a oba dopadly úspû‰nû. Na závûr byla
provedena je‰tû jedna zkou‰ka dopravy vody
a to z námûstí pomocí CAS32 T815 aÏ na
ochoz vûÏe. I tento zpÛsob dopadl úspû‰nû.

Kino ·tramberk — pozvánka — nová
technologie
VáÏení obãané, doporuãujeme vám náv‰tûvu
‰tramberského kina. JiÏ od záfií promítáme
v novém systému E –Cinema. Kino ·tramberk
zavedením této technologie získalo kvalitnûj‰í
zvuk i obraz. Jedinou nev˘hodou je, Ïe budeme filmové novinky promítat se zpoÏdûním
cca 2 — 4 mûsíce od premiéry, coÏ je srovnatelné se stavem, kter˘ ve ·tramberku byl pfii
uÏívání klasické technologie promítání
z optického pásu.
V prosinci jsou pro vás pfiipraveny velmi zajímavé filmy. Cenu vstupenky jsme zachovali
ve v˘‰i 60 Kã.
TakÏe dobrá zpráva pro milovníky kino kultury, kino ·tramberk bude i nadále promítat
Ïhavé novinky filmové produkce za pfiijatelnou cenu. I na vás záleÏí, zda se nám kino podafií ve ·tramberku udrÏet.
Anna Ra‰ková

Hasiãi upozorÀují
BlíÏí se závûr roku a s ním ãas vánoãních
svátkÛ a silvestrovsk˘ch oslav. V tomto období snad v Ïádné domácnosti nechybí bohatá
v˘zdoba, ãasto z hofilav˘ch materiálÛ, jejíÏ
neodmyslitelnou souãástí jsou v mnoha pfiípadech i svíãky. Za v‰echny jmenujme adventní
vûnce, svícny nebo vánoãní kytice. AÈ uÏ jsou
tyto v˘robky koupené v kamenn˘ch obchodech, na stáncích drobn˘ch prodejcÛ nebo vyrobené domácími kutily, vÏdy by mûly splÀovat urãité bezpeãnostní zásady.

V závûru cviãení si ãlenové jednotek procviãili záchranu osob, kdy se zasahujícímu hasiãi
udûlalo na ochozu vûÏe nevolno (samozfiejmû
cviãnû).
Podûkování patfií správci areálu panu Barto‰ovi za vstfiícn˘ pfiístup pfii organizaci cviãení
i v jeho samotném prÛbûhu a MP ·tramberk
pfii zabezpeãení cviãení.
Seznam zúãastnûné techniky:
HZS MSK–ÚO Nov˘ Jiãín: CAS 20 MB Atego
CAS 15 MB Atego
CAS 32 T815
JSDH ·tramberk:
CAS 8 Avia
CAS 32 T138
JSDH Kopfiivnice:
CAS 24 T815
CAS 32 T815
DA MB Vito
Jifií Juraãák, velitel JSDH ·tramberk

Obecnû lze vánoãní dekoraci se svíãkami
rozdûlit do dvou kategorií na tu, na které se
svíãky smí zapalovat a na dekorativní v˘robky,
na kter˘ch se svíãky zapalovat nesmûjí. V návodu v˘robce by tato informace vÏdy mûla b˘t
vyznaãena. Pokud plánujete zapalovat svíãky
na dekoraci, vÏdy se pfiesvûdãte, zda jsou fiádnû upevnûny na nehofilavé podloÏce nebo
v nehofilavém drÏáku tak, aby nemohlo dojít
k jejich pfievrÏení. Hofiící svíãky musí b˘t navíc vÏdy umístûny v dostateãné vzdálenosti od
hofilav˘ch materiálÛ pouÏit˘ch na dekoraci,
tím zabráníme pfienesení ohnû ze svíãky napfi.
na hofilavé chvojí adventního vûnce.
Za zamy‰lení rovnûÏ stojí místo, kam dekoraci se zapálen˘mi svíãkami umístit. Samozfiejmostí by mûla b˘t nehofilavá podloÏka pod
dekorací. VyloÏen˘m hazardem je pak umístûní zapálen˘ch svíãek do prostor nábytkov˘ch
stûn a skfiíní, nebo do blízkosti záclon a závûsÛ, kde i lehk˘ prÛvan dokáÏe pfiemístit záclonu
do nebezpeãné blízkosti hofiící svíãky. Základní
zásadou ale zÛstává, neponechat zapálenou
svíãku nikdy bez dozoru.
Na zv˘‰enou pozornost byste mûli dbát rovnûÏ
v kuchyni. Intenzita vafiení a peãení se v období
Vánoc násobí a soustfiedûnost hospodynûk je neustále odpoutávána spoustou jin˘ch vánoãních
úkolÛ. Aby vás pfii tom v‰em vánoãním shonu
v domácnosti nepfiekvapila nemilá událost,
a abyste pfiípadn˘ poÏár vãas zjistili, instalujte si
v bytû hlásiã poÏáru, kter˘ vás intenzivním zvukov˘m signálem upozorní na hrozící nebezpeãí.
PoÏární hlásiã by mohl b˘t takov˘m mal˘m
pfiedvánoãním dárkem pro bezpeãí celé rodiny.
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RovnûÏ oslavy závûru roku s sebou nesou
fiadu nebezpeãí. K nejãastûj‰í pfiíãinû poranûní
nebo smrti patfií manipulace s neodbornû podomácku vyrobenou pyrotechnikou. V dne‰ní
dobû je profesionálnû vyrobená zábavná pyrotechnika k dostání v ‰irokém spektru obchodních fietûzcÛ a kamenn˘ch prodejen. Ale i pfii
jejím nákupu je nutné b˘t obezfietn˘ a dbát na
to, aby v˘robek byl opatfien návodem v˘robce
v ãeském jazyce spolu vyznaãením tfiídy nebezpeãnosti. Je nutné mít také na pamûti, Ïe
osobám mlad‰ím 18 let lze prodávat pouze pyrotechnické pfiedmûty I. tfiídy, pokud to není
návodem zakázáno. Pyrotechnické pfiedmûty
II. tfiídy lze prodávat pouze osobám star‰ím 18
let. K nákupu pyrotechniky III. tfiídy musí mít
zájemce kromû plnoletosti také prÛkaz odpalovaãe ohÀostrojÛ. Pro IV. tfiídu jsou pravidla

je‰tû daleko pfiísnûj‰í. Pyrotechniku skladujte
v chladu, suchu a mimo dosah dûtí. Pfii manipulaci nemifite na sebe ani na ostatní osoby
a nepouÏívejte pyrotechniku pod vlivem
alkoholu.
Pfied silvestrovsk˘mi oslavami je vhodné také vyklidit pfiípadn˘ hofilav˘ materiál z balkónÛ a lodÏií, aby jej nûjaká zatoulaná petarda
nezapálila.
I pfies kaÏdoroãní varování hasiãÛ dochází
v období Vánoc a Silvestra k fiadû tragick˘ch
událostí v domácnostech, pfii kter˘ch se zraní
desítky osob a materiální ‰kody dosahují
mnoha miliónÛ korun. Zamyslete se proto
nad poÏární bezpeãností u vás doma, abyste se
do této smutné statistiky nezafiadili i vy.
Klidné Vánoce a ‰Èastn˘ nov˘ rok pfieje Hasiãsk˘
záchrann˘ sbor Moravskoslezského kraje.

Plesová sezóna bezpeãnû

Pfii akcích, definovan˘ch jako akce s vût‰ím
poãtem osob, je organizátor povinen zpravidla zfiídit preventivní poÏární
hlídku jiÏ pfied zahájením
akce a zajistit prostfiednictvím odbornû zpÛsobilé osoby na úseku poÏární
ochrany seznámení ãlenÛ preventivní poÏární
hlídky s charakterem objektu, zejména s únikov˘mi v˘chody, rozmístûním hasicích pfiístrojÛ
a dal‰ími povinnostmi pro zabezpeãení poÏární
ochrany pofiádané akce. Doporuãujeme, aby
do preventivních poÏárních hlídek byli zaãleÀováni pfiednostnû ãlenové profesionálních
a dobrovoln˘ch hasiãsk˘ch jednotek.
Provozovatel ãinnosti, tj. pofiadatel akce, je
povinen nezahajovat akci pfii zji‰tûní nedostatkÛ v dodrÏování podmínek poÏární bezpeãnosti,
které nelze odstranit pfied jejím zahájením,
akci pfieru‰it a ukonãit pfii bezprostfiedním nebezpeãí vzniku poÏáru a zejména v pfiípadû
znemoÏnûní úniku nebo evakuace osob.
Nelze zapomenout, Ïe organizátofii akcí
mají povinnost odpovídajícím zpÛsobem
a v potfiebném rozsahu seznámit úãastníky
akce i úãinkující se stanoven˘mi opatfieními
k zabezpeãení poÏární ochrany, zejména
s únikov˘mi cestami, oznaãením únikov˘ch
v˘chodÛ, popfiípadû vyznaãením zákazÛ koufiení nebo kufiáck˘ch koutkÛ, umístûním hasicích pfiístrojÛ apod. Úãastníci akce jsou povinni stanovené pokyny respektovat.

Prvé mûsíce kaÏdého roku jsou ve znamení
plesÛ a velk˘ch spoleãensk˘ch zábav. Organizátofii tûchto akcí by nemûli zapomínat na to,
Ïe mají urãité povinnosti, které jim vzhledem
k bezpeãnosti náv‰tûvníkÛ ukládají pfiedpisy
a které se s vy‰‰ím poãtem úãastníkÛ pfiimûfienû zvy‰ují. Takovéto akce se mohou konat
jen ve stavbách, které jsou k takovému úãelu
urãeny, tj. ve stavbách, pro které byl pfii jejich
projektování a realizaci fie‰en a zabezpeãen
dostateãn˘ poãet a kapacita únikov˘ch cest
a dal‰í poÏadavky poÏární bezpeãnosti, a které byly pro pofiádání plesÛ a podobn˘ch akcí
zkolaudovány stavebním úfiadem.
V prÛbûhu akce jsou organizátofii povinni
zabezpeãit pfiedev‰ím dostatek trvale voln˘ch
otevírateln˘ch únikov˘ch v˘chodÛ, dbát na jejich oznaãení, mít dostatek hasebních prostfiedkÛ, pro‰kolené preventivní poÏární hlídky a pofiadatele. Pokud jsou instalovány hofilavé dekorace, realizována vystoupení s otevfien˘m ohnûm apod., musí organizátor provést dal‰í preventivní opatfiení. Je zakázáno
plnûní balónkÛ plyny, které ve smûsi se vzduchem tvofií v˘bu‰nou nebo hofilavou smûs (napfi.
vodík, acetylén). Takto naplnûné balónky nesmí b˘t pouÏívány ani jako v˘zdoba. Pod strop
a podhledy nelze umístit v˘zdoby a textilie, po
kter˘ch se poÏár ‰ífií a které jako hofiící odpadávají a odkapávají. Povinnosti organizátorÛ
akcí s vût‰ím poãtem osob (ve vût‰inû pfiípadÛ
jde o úãast více neÏ 200 osob) jsou uvedeny
v Nafiízení Moravskoslezského kraje ã. 4/2006
(viz http://www.kraj–moravskoslezsky.cz/narizeni.html) a dále v obecnû závazn˘ch vyhlá‰kách obcí.

nprap. Dagmar Bene‰ová
vrchní inspektorka, v˘chova obyvatelstva
HZS MSK, územní odbor Nov˘ Jiãín
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K otázce Ïelezniãní vleãky ·tramberk
Jménem zamûstnancÛ místního nádraÏí
a zároveÀ i nûkter˘ch obyvatel ·tramberka se
pozastavuji nad jednáním „také“ obyvatel
·tramberka, ktefií si poslední mûsíc neustále
stûÏují na ru‰ení noãního klidu. Vlastnû, ve
20:30 hod. je‰tû není noãní klid. StûÏují si na
ru‰ení signalizaãním zafiízením na pfiejezdu
Kozina. Z dÛvodÛ del‰í jak mûsíãní nepfietrÏité v˘luky na trati Studénka–Sedlnice se zátûÏ
z Kotouãe vozí pfies Vefiovice. ZátûÏ je sice pfiichystána bûhem dne, ale kapacitnû se v‰e nestihne pfievézt, proto se musí pfieváÏet i v noci.
Posunuje se také v noci. Nejezdí se do podniku, ale posunem ve stanici se spustí signalizaãní zafiízení a pfiejezd se uzavfie.
Je mi líto, Ïe obyvatelé, ktefií si stûÏují, zapomínají, Ïe právû závod Kotouã je v minulosti moÏná nûkteré Ïivil, a Ïe si domy stavûli
jistû pozdûji neÏ byl postaven samotn˘ závod

Opravy památek v roce 2012
Tak jako v uplynul˘ch ãtyfiech letech, tak
i v roce leto‰ním se opût podafiilo opravit dal‰í církevní památky.
Byla to jednak socha Panny Marie Fr˘decké,
která stojí ve ·tramberku – DraÏném u silnice
na Lichnov. Stfiední ãást této sochy byla prasklá a musela se opravit.
Renovace se opût ujal pan Jan Kozel z Bystfiice pod Host˘nem. DemontáÏ sochy a stfiedního dílu provedl pan Jaroslav Dostál a do
Bystfiice k opravû je dovezl Petr David.
Le‰ení postavil — jako obvykle — pan Josef
Petrá‰. Opravené díly na pÛvodní místo skládal pan Josef Kotonsk˘. V‰echny práce koordinoval pan Jan Petrá‰. Oprava si vyÏádala náklady 15 300 Kã.
V‰em v˘‰e jmenovan˘m patfií vfielé podûkování. Je potû‰itelné, Ïe jsou to vût‰inou mladí

Kotouã, kde se je‰tû v nedávné minulosti pracovalo nepfietrÏitû celou noc a vlaky jezdily
vzhÛru dolÛ.
Zajímalo by mne, kdyby si takto stûÏovali
napfiíklad obyvatelé Pfiíbora nebo i mnoha jin˘ch míst, kde jim vlaky jezdí a signalizaãní
zafiízení vyzvání dlouho do noci, zda by se po
jejich stíÏnosti ru‰ila i celá osobní pfieprava.
KdyÏ budu uvaÏovat o nûjaké ochranû
Ïivotního prostfiedí, kterou se dnes „ohání“
kde kdo, tak jistû dojdu k závûru, Ïe zplodiny
z nafty, které se projezdí více z dÛvodu del‰í
doby posunu, jsou Ïivotnímu prostfiedí mnohem vût‰í zátûÏí neÏ nûkolikaminutové vyzvánûní signalizace.
S pozdravem „Rozumu zdar“ a „Stop chronick˘m stûÏovatelÛm“
Vûra Václavínková, zamûstnankynû âD Cargo
a rovnûÏ obyvatelka ·tramberka

lidé, ktefií i pfii kaÏdodenních starostech o své
rodiny, jsou schopni a ochotni udûlat kus poctivé
práce na dobrém díle pro spoleãnost.
Také letos byla realizována oprava KfiíÏe na
ulici Záhumenní v Kopfiivnici. PÛvodní materiál, litina a jekl, byl nahrazen pln˘m Ïelezem.
Tuto opravu v cenû 8 800 Kã uhradil pan Rudolf Matera.
Je‰tû jednou srdeãné díky tûm, ktefií se na
opravách jakkoli podíleli, aÈ uÏ prací nebo finanãnû.
KdyÏ se ohlédneme zpût na minulé ãtyfii roky, kdy se podafiilo opravit pût mariánsk˘ch
soch KfiíÏ na Kotouãi, je za námi velk˘ kus práce a v‰ichni, kdo udûlali cokoli k jejímu zdaru,
se pfiiãinili o to, Ïe na‰e mûsteãko a jeho kouzelné okolí je krásnûj‰í. ·tramberákÛm záleÏí
na tom, v jakém prostfiedí Ïijí. V dal‰ích letech
se budeme snaÏit v zaãatém díle pokraãovat.
Václav David, Katolická jednota ·tramberk

Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Su‰i v du‰i, od Evy Urbaníkové a Denisy
Ogino, je skuteãn˘ pfiíbûh Slovenky, která se
nejdfiív zamilovala do Japonska a potom do Japonce. Denisa mûla ráda tanec, a tak kdyÏ jí
agentura nabídla, aby jela tancovat do Japonska, pfiijala. Netu‰ila, Ïe se jedná o takzvan˘
„hastesingov˘“ bar, kam Japonci pfiicházejí
hledat zábavu a pfiíjemnou spoleãnost, a Ïe tanãit
bude leda tak u tyãe. Japonsko si záhy oblíbila,
nauãila se japonsky a nakonec se seznámila
s Japoncem, do kterého se zamilovala a protoÏe city byly vzájemné, po nûjaké dobû se vzali.

Denisa touÏila stát se „opravdovou Japonkou“ a ve v‰em se pfiizpÛsobit zemi, kde se
rozhodla Ïít. Ukázalo se v‰ak, Ïe to vÛbec nebude jednoduché.
Cestopisnou knihu Patagonie (Sen a skuteãnost), napsal rodák z Havlíãkova Brodu,
Miroslav Podhorsk˘. Svou tfiímûsíãní cestu
po této oblasti podnikl spoleãnû se svou Ïenou Irenou. Líãí nejenom záÏitky z cest, pfiírodu, flóru, ale pfiibliÏuje ãtenáfii téÏ historii
Patagonie a smutn˘ osud pÛvodních obyvatel,
této na kontrasty tak pestré a pro nás vzdálené zemû.
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Doktorka Ellie Sullivanová si vy‰la zabûhat
do blízkého parku. Náhle usly‰ela ránu a ke
svému úÏasu zjistila, Ïe se ocitla v blízkosti
prchající dvojice, muÏe a Ïeny, které pronásleduje nûkolik agentÛ FBI. Vzápûtí stíhan˘
zloãinec postfielí jednoho z policistÛ a Ellie se
sv˘mi zku‰enostmi z traumatologie, okamÏitû pfiispûchá na pomoc. Její role v této záleÏitosti v‰ak nestaãí. Je totiÏ jedinou osobou, jeÏ
vidûla hledanému zloãinci do tváfie. Knihu
Ideální muÏ napsala Julie Garwood.
Historick˘ román Nadi Horákové — Brnûnské nevûstky, s podtitulem Mocní a ubozí
Markrabství moravského, vás zavede nedaleko
Brna, kde v lese byla nalezena umírající dívka

a její novorozenû. Dívka v‰ak nebyla nevûstkou, ale otcem dítûte je v˘znamn˘ brnûnsk˘
mû‰Èan. Skandál s nemanÏelsk˘m dítûtem
rozpoutá fiadu intrik mezi bohat˘mi patricii
a odhalí pomûry v nûkter˘ch zdánlivû spofiádan˘ch manÏelstvích.
V knize Ireny Fuchsové — KdyÏ se Ïena
svléká se Ïeny pro muÏe svlékají, trápí je, pohrávají si s nimi, milují je, i se jim mstí. Îijí
s nimi v dobrém i zlém. Najdeme zde spiklenectví Ïen, i nevûry muÏÛ. Sejdou se zde manÏelské páry mladé i star‰í, s dûtmi i bezdûtné.
ManÏelství ‰Èastná i manÏelství konãící rozvodem. V knize moÏná najdete i sami sebe.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Dovolená v knihovnû
Rozvoz knih
imobilním obãanÛm
Úter˘ 27. 11. 2012
Úter˘ 18. 12. 2012
Úter˘ 29. 01. 2013

Oznamujeme v‰em ãtenáfiÛm a uÏivatelÛm internetu,
Ïe Mûstská knihovna ve ·tramberku bude ve ãtvrtek 13.
prosince 2012 otevfiena jen do 12 hodin.
Od 19. 12. 2012 do 2. 1. 2013 bude z dÛvodu ãerpání fiádné dovolené,
knihovna uzavfiena. PÛjãovat se zaãne aÏ ve ãtvrtek 3. ledna 2013.
Pfiejeme v‰em obãanÛm mûsta pfiíjemné proÏití vánoãních svátkÛ a úspû‰n˘ rok 2013.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Ze školy
Logická olympiáda
Bûhem fiíjna fie‰ili zájemci z 6. — 9. roãníku
logickou olympiádu.
Logická olympiáda je soutûÏ pofiádaná Mensou âeské republiky, zaloÏená na logick˘ch
úlohách, nejedná se o znalostní soutûÏ, ale
o soutûÏ rozvíjející pfiedev‰ím schopnost
samostatného logického uvaÏování.
Dominik Jan˘‰ka z IX. B postoupil do krajského kola, kde patfiil mezi 70 % nejlep‰ích.
Tímto mu gratulujeme a dûkujeme za reprezentaci ‰koly.

vedla po úfiadû. Vidûli jsme matriku, stavební
úfiad, pokladnu i mnoho dal‰ího. Následnû
jsme pfie‰li do kulturního domu, tam nás pfiivítala paní Ra‰ková a provedla nás jeho zákulisím. Potom jsme ‰li do zasedací sítû kulturního domu a tam pro nás mûla paní Skotáková pfiipravené krátké povídání o ekologii. Potom nám rozdala papíry s testem na toto téma. Po vyhodnocení testu jsme se vrátili do
‰koly. Náv‰tûva mûstského úfiadu i kulturního
domu byla zajímavá i pouãná.
Michaela Koláfiová 3. A

Pi‰kvorky

Úspûch na‰ich zpûvákÛ

NemaÏ se s tím a dej to za pût.
To bylo 1. 11. 2012 heslo dvou pûtiãlenn˘ch
t˘mÛ na‰í ‰koly, které nás reprezentovaly
ve hfie pi‰kvorky. Letos poprvé se mohly zúãastnit
také základní ‰koly.
Hned od zaãátku nám ‰tûstí nepfiálo. Po rozlosování se oba na‰e t˘my dostaly do stejné skupiny a první zápas sehrály proti sobû. Oba t˘my
postoupily do dal‰ího kola, v nûm v‰ak tûsnû
nestaãily na zku‰ené stfiedo‰kolské studenty.
Za reprezentaci ‰koly dûkujeme

V úter˘ 6. listopadu probûhl v DDM
Kopfiivnice 1. pokusn˘ roãník pûvecké
soutûÏe KOPRETINA. SoutûÏilo se
ve zpûvu lidov˘ch písní.

3. A na mûstském úfiadû
Dne 30. 10. 2012 se tfiída 3. A vypravila na
Mûstsk˘ úfiad. Pfiijal nás pan starosta a povídali jsme si o ·tramberku. Pak jsme mûli místo
na dotazy. Potom nás paní Ing. Skotáková pro-

Na‰i zpûváci byli velmi úspû‰ní!!!
V kategorii zpûvákÛ 5. a 6. tfiíd
zvítûzil ·tûpán Socha ze VI. A.
V kategorii zpûvákÛ 7. aÏ 9. tfiíd obsadil
2. místo Karel Hofman ze VII.A.
V kategorii vícehlas
zvítûzily Dorota Dostálová a Linda Vognarová,
Ïákynû VI. A.
V‰em blahopfiejeme!
Zprávy V. A — „Ruku na to — 72 hodin“
Ondfiej Chytil
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Projekt — ãerná skládka
V rámci projektu „Ruku na to“ jsme dne 12.
fiíjna 2012 v 9:45 h vy‰li z na‰í ‰koly vyhledat
ãernou skládku. Z na‰í tfiídy se zúãastnilo 30
ÏákÛ. Trasa vedla kolem kopce Kotouã po ulici
PlaÀava a po ulici Dolní kolem pfiehrady na Libotín. Po cestû jsme vidûli pást se konû a krávy.
Na Libotínû, za domem ã. p. 402, jsme objevili
ãernou skládku pneumatik. Paní uãitelka
skládku vyfotila a my jsme ji zdokumentovali.
Cestou zpátky jsme sbírali odpadky kolem pfiehrady. Do ‰koly jsme se vrátili v 11:50 hodin.
Katefiina Doãkalová

I pfies velkou nepfiízeÀ poãasí se zapojila
spousta ÏákÛ a nakonec se nasbíralo 2204 kg.
Nejúspû‰nûj‰ími sbûraãi byli: Ondfiej Hanzelka
z IX. A (178 kg). Adéla Kvitová z III. B (165 kg),
Jan Miãola z III. B (117 kg), Natálie Bajerová z II.
A (105 kg) a Vendula Libi‰ová z IV. A (102 kg).
V‰em, ktefií se zapojili (vãetnû pomocníkÛ
z IX. A), moc dûkuji.
Dana Chalupová

Kurz praktické v˘uky na Kletné

V pátek 12. fiíjna 2012 tfiída V. A ‰la hledat
ãernou skládku v rámci projektu „Ruku na to
— 72 hodin“. Vydali jsme se kolem Kotouãe,
PlaÀavy, pfies Dolní ulici, kolem pfiehrady aÏ
na Libotín. âernou skládku jsme na‰li v lesíku
u cesty nad domem ã. p. 402. Na ãerné skládce
byly pouÏité pneumatiky. Cestou zpátky jsme
sbírali odpadky a pozorovali zvífiata v ohradách. Do ‰koly jsme se vrátili 11:50 h.

KdyÏ jsme tam pfiijeli, bylo tam v‰echno
krásné. Hráli jsme hezké a zajímavé hry. Nám
se nejvíc líbil Skalní a disk golf. Jídlo bylo velmi
dobré. Nûkteré úkoly nám daly docela zabrat,
jako tfieba sefiaìte se beze slova podle vûku,
abecedy, v˘‰ky. Noãní hra âlovûãe nezlob se
nemûla chybu. V‰echno ubûhlo velmi rychle
a my jsme se vraceli domÛ. Podûkovali jsme
vedoucím písní Seputé a uÏ se tû‰íme na pfií‰tí
rok.
Za 3. B. Viktorka Hanigovská, Adélka Kvitová,
Zuzka ·varcová a Adélka HrivÀáková

72 hodin — 3. A

Oslavy Halloweenu na Z·

Dne 12. 10. 2012 se na‰e tfiída v rámci projektu 72 hodin vypravila mapovat ãerné skládky na území ·tramberka. Byli jsme se podívat
kolem arboreta a na Bílé Hofie. Îádné jsme na‰tûstí nena‰li. Jen pár odpadkÛ. Ale stejnû je
smutné, kdyÏ lidé namísto toho, aby se rozhlíÏeli po hezké krajinû a uÏívali si jejích krás,
odhazují odpadky a neuvûdomují si, Ïe tím niãí
pfiírodu a Ïe ji pro ostatní lidi nenechávají tak
krásnou a ãistou. Pfii cestû jsme si zakreslovali
trasu, kterou jsme zkontrolovali. Ve ‰kole
jsme si potom je‰tû o projektu povídali.

Na stfiedu 24. 10. 2012 si pfiipravili Ïáci 7.
A v rámci v˘uky angliãtiny kulturní program
k blíÏícímu se Halloweenu pro 1. stupeÀ na‰í
‰koly. Postupnû zhlédly tento program dûti
z 1. aÏ 5. tfiíd a my vûfiíme, Ïe v‰echny stra‰idelné bytosti, duchové a ãarodûjnice zdárnû
splnily svÛj úkol — informovat mlad‰í roãníky
o pÛvodu, v˘znamu a prÛbûhu tohoto svátku
v anglicky mluvících zemích. Za odmûnu si
tak diváci mohli zatanãit nebo ochutnat prav˘
d˘Àov˘ koláã.
Dûkuji v‰em sedmákÛm za vzornou pfiípravu
masek a celkov˘ prÛbûh akce. Doufám,
Ïe jsme se líbili.
Miroslava Adamcová, vyuãující AJ

Cesta na ãernou skládku

Sbûr papíru
Od 16. do 18. fiíjna probûhl na na‰í ‰kole
sbûr starého papíru.

Florbal — Pohár âeské florbalové unie — chlapci 1. — 5. roã. — 14. 11. 2012 — Kopfiivnice
Ve stfiedu 14. 11. 2012 se uskuteãnilo okresní kolo FLORBALU kategorie chlapcÛ 1. — 5. tfiíd
základních ‰kol. Na‰i ‰kolu reprezentovali chlapci ãtvrté a páté tfiídy, Turnaj se odehrál v Kopfiivnici
na Z· Emila Zátopka. Hrálo se 1× 15 minut, kaÏd˘ s kaÏd˘m.
Do krajského kola turnaje postupoval vítûz turnaje.
V prvním utkání na‰i chlapci prohráli se Z· EZ Kopfiivnice 3:6, branky vstfielil 3 Jan Materna,
ve druhém utkání chlapci remizovali se Z· Trojanovice 3:3, branky vstfielili 2 Jan Materna a 1
Dominik Burda. Ve tfietím utkání prohráli se Z· Al‰ova 0:10. Celkovû chlapci skonãili na tfietím
místû. Gratulujeme
Sestava: IV. A — Josef Dostál, Petr Marek, Martina Mikunda, Ondfiej Urbánek
V.A — Dominik Berda, Zdenûk HubeÀák, Jan Materna, Patrik Pala
EZ
Kop$ivnice
)tramberk

EZ

)tramberk

Trojanovice

Al"ova

BODY

SKÓRE

Po$adí

X

6:3

4:1

1:6

6 b.

11 : 10

2.

3:6

X

3:3

0 : 10

1 b.

6 : 19

3.

1:4

3:3

X

1 : 10

1 b.

5 : 17

4.

10 : 1

X

9 b.

26 : 2

1.

Trojanovice
Al"ova
Kop$ivnice

6: 1

10 : 0
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Ze sportu
Judo
Dal‰í skvûlou akci uspofiádali judisté ze
·tramberka pro nejmen‰í nadûje tohoto sportu.
JiÏ 4. roãník Turnaje benjamínkÛ pfiilákal na
start 97 závodníkÛ Moravy a Slovenska. SoutûÏ byla tradiãnû pûknû pfiipravena, i kdyÏ pfiípravy se zúãastÀuje stále ménû lidí, dûti se odmûnily hezk˘mi v˘kony. Nejlépe si vedla mládeÏ Slezanu Opava a pro nás je potû‰ující, Ïe
se neztratili ani domácí borci. Spí‰e úsmûvné
bylo vystoupení nejmlad‰ího, teprve 4. letého,
Jakuba ·tichauera do 19 kg, kter˘ za své boje
získal sympatie v‰ech pfiítomn˘ch a obdrÏel
stfiíbrnou medaili. Jeho bratr Petr do 26 kg
bojoval a rovnûÏ obsadil stfiíbrnou pfiíãku. Radek Kostelník dosáhl svého Ïivotního úspûchu
a postoupil aÏ do finálové skupiny. BohuÏel za
3. místo v podskupinû s jednou v˘hrou se nepostupuje. Do 32 kg obsadil Va‰ek Mrva 3.
místo, coÏ odpovídalo jeho stavu po nemoci.
Do 34 kg se skvûle pfiedvedl Dalibor Pra‰ivka,
kdyÏ 2x zvítûzil pfied ãasov˘m limitem. V semifinále pak po vyrovnaném boji podlehl Filipovi Hanzelkovi ze Závi‰ic. Ten potom zaslouÏenû stanul na stupni nejvy‰‰ím. Z dal‰ích
závi‰ick˘ch nadûjí obsadil Mikulá‰ BartoÀ 2.
místo do 39 kg a Gajdu‰ková Tereza 3. místo
do 29 kg. Jedin˘ závodník fren‰tátského oddílu Jan Magdon do 29 kg se dvûma v˘hrami
a dvûma prohrami nepostoupil mezi ãtvefiici
nejlep‰ích ve váze.
·tábl Josef, trenér ‰tramberského oddílu

Nejmlad‰í úãastník (závodník ‰tramberského oddílu) Jakub ·tichauer na 2. místû

Za úãasti úctyhodn˘ch 240 benjamínkÛ celé Moravy probûhlo v Uherském Hradi‰ti, v sobotu 17. listopadu, Mistrovství Moravy této kategorie (9 — 10 let). Ze ·tramberku odjeli na
tuto soutûÏ pouze 2 závodnici. Do 34 kg nastoupil Dalibor Pra‰ivka. Jeho snaha tentokrát
nestaãila a skonãil ve skupinû. Petr ·tichauer
do 25 kg (14 závodníkÛ) nejdfiíve zabojoval
dobfie ve skupinû a postoupil mezi nejlep‰ích
8. Zde si poradil s TréÀou z Ostravy. V postupu
do finále se zlínsk˘m âapkou prohrál nejtûsnûj‰ím pomûrem na praporky. O 3. místo stanul proti Zahradníãkovi z Olomouce. Zabojoval v˘bornû a zvítûzil pln˘m poãtem (10:0)
a právem získal bronzovou medaili.
Josef ·tábl, trenér

Oddíl Judo, TJ Kotouã ·tramberk upozorÀuje zájemce o tento sport, Ïe stále se mohou
pfiihlásit a roz‰ífiit na‰e fiady. Informace pfiímo ve ‰tramberské sportovní hale v pondûlí a stfiedu
od 16. — 19. hodin

Bûh Národním sadem ve ·tramberku —
v˘sledky
Do 6 let:

Dívky
Ho‰i

1. Amálie Hanzelková
1. Jan ·ustala
2. Matyá‰ Kuhn
3. Roman Li‰ka
7—8 let: Dívky 1. Natálie Materová
2. Sabina ·ipo‰ová
3. Amy Chvistková
Ho‰i
1. Tomá‰ Halamík
2. David Bajer
3. Matyá‰ Kvita
9—10 let: Dívky
1. Viktorie Hanigovská
2. Jana Pikulíková
Ho‰i
1. Ondfiej Urbánek
2. Petr Marek
3. Adam Heimerle
Dne 15. 11. 2012 uspofiádal TJ SOKOL ·tramberk Bûh Národním sadem ve ·tramberku.

Za úãasti 24 závodníkÛ v 5 kategoriích jsme vidûli velmi pûkné v˘kony. KaÏd˘ závodník obdrÏel
pamûtní medaili, vûcné ceny a první 3 diplom.
Petr ·ustala

Podzimní ãást volejbalové sezóny je témûfi
za námi
Podzimní
ãást
volejbalové
sezóny
2012/2013 jiÏ skonãila pro v‰echna tfii druÏstva hrající pod hlaviãkou místního TJ Kotouã
·tramberk.
Nejmlad‰ím druÏstvem je druÏstvo ÏákyÀ.
Îákynû hrají turnajovû, mají za sebou jiÏ 4 turnaje (jeden kvalifikaãní a tfii mistrovské). Na
kaÏdém z turnajÛ odehrají vÏdy ãtyfii utkání se
stejnû star˘mi volejbalistkami z celého MS kraje.
V pofiadí 5. turnaj je je‰tû ãeká 9. 12. 2012. Prozatím patfií místním mlad˘m volejbalistkám 16.
místo z celkem 20 úãastníkÛ, neustále se tak
pohybují mezi tfietí a ãtvrtou v˘konnostní sku-
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pinou. Vûfime, Ïe budou stále sbírat potfiebné
herní zku‰enosti a v novém roce by se mohly
ve tfietí skupinû udrÏet a bodovat.
Dal‰ím Ïensk˘m volejbalov˘m druÏstvem,
které najdeme ve ·tramberku, je druÏstvo
Ïen. Ty hrají jiÏ nûkolikátou sezónu v Krajském pfieboru II. tfiídy, stejnû jako jejich muÏ‰tí kolegové. V konkurenci dal‰ích 7 t˘mÛ
okupují po odehrání podzimní ãásti soutûÏe
stfied tabulky. Obãas jim nepfieje ani to potfiebné ‰tûstí, zejména je ‰koda prohran˘ch
utkání tûsn˘m rozdílem 2:3 v Metylovicích
i s Ra‰kovicemi. Dal‰í utkání sehrají na domácí pÛdû aÏ 24. 2. 2013 s Kozlovicemi.

BohuÏel muÏsk˘ volejbal nezaÏívá letos vÛbec dobrou sezónu. Po podzimní ãásti patfií
s pouze 2 body ‰trambersk˘m volejbalistÛm
poslední, osmé místo. Smolná utkání pfii‰la
zejména 10. 11., kdy na domácí palubovce
podlehli ‰tramber‰tí volejbalisté dvakrát 3:2
hráãÛm z Palkovic B. Doufejme, Ïe zimní pauza
hráãÛm prospûje a jiÏ v dal‰ím utkání
v Kozlovicích 23. 2. 2013 budou bodovat.
Pfiejeme nejen v‰em volejbalistÛm a volejbalov˘m pfiíznivcÛm pfiíjemné proÏití vánoãních
svátkÛ a zejména zdraví a elán do nadcházejícího roku 2013.
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ na prosinec 2012
88
86
83
82

let
let
let
let

81 let
80 let

70 let

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

Konigová Marie
Dostálová BoÏena
R˘del Jaroslav
Hanzlík Bohuslav
Macháãová Anna
Kelnar Cyril
Bajerová ZdeÀka
Hanzelka Franti‰ek
Borovská NadûÏda
Novobilská Ludmila
Slováková Milada
Trãková Jindfii‰ka
Tursk˘ Robert
Schenková Helena
Syrková Eva

Narodili se
Daniela Balharová
Tomá‰ Bradáã
Theo Habeson
Adrian Heralt
Îaneta Horáková
Îaneta Ella Kubûnová
Lucie Lysáková
David Nowak

Zemfieli
Emilie Maindoková

Kam do společnosti a za kulturou
Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království

Mûsto ·tramberk
a Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk
sehraje
v sobotu 8. prosince 2012
v Kulturním domû na námûstí pohádku

Tfii zlaté zuby dûda V‰evûda
Zaãátek v 16.00 hod.
Po pfiedstavení Mikulá‰ská nadílka
— pfiíjem dárkÛ od 15.00 hod.
Vstupné: dûti 20 Kã, dospûlí 40 Kã
Srdeãnû zvou divadelníci
a mûsto ·tramberk

Koncert Tomá‰e Koãka na chatû Dr. Hrstky
JiÏ tradiãní pfiedvánoãní koncert Tomá‰e Koãka
probûhne na chatû Dr. Hrstky v nedûli 9. 12. od
17 hodin. V jeho vystoupení usly‰íte písniãky
z jeho nového alba Cestou na jih a samozfiejmû
nebudou chybût ani star‰í kousky a také krásné
koledy. Kapacita chaty je omezena a proto
vyuÏijte pfiedprodeje na MIC ·tramberk a IC
Kopfiivnice. Cena vstupenek je 160 Kã a na místû 180 Kã. V‰echny srdeãnû zveme!
Îáci a uãitelé ZU· Zd. Buriana, Kopfiivnice,
poboãka ·tramberk vás srdeãnû zvou na

VÁNOâNÍ KONCERT
Ve ãtvrtek 13. prosince 2012 v 16.30 hod.
Kulturní dÛm na námûstí ve ·tramberku
Srdeãnû zvou Ïáci a uãitelé
·tramberské novinky 10

Divadelní soubory a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na
Îiv˘ betlém

My tfie krále
kter˘ se uskuteãní
dne 26. prosince 2012 v 15.00 hodin
v prostorách Národního sadu ve ·tramberku
Úãinkují ãlenové divadelních souborÛ Pod
vûÏí, Kotouã a Dûtského divadelního souboru.
Zpûv MUDr. Mofiic Jureãka a Vûra Juraãáková.
Taneãní skupina pod vedením Dagmar Jurákové.
Hudební doprovod skupina Ogafii
PrÛvodní slovo Ing. Dana Marková
Srdeãnû zvou pofiadatelé
Obãerstvení zaji‰tûno
Vstupné dobrovolné
•
FARNÍ SBOR âESKOBRATRSKÉ CÍRKVE
EVANGELICKÉ VE ·TRAMBERKU
(modlitebna na Zauliãí 473)
Vás zve k tûmto adventním hromáÏdûním s hosty
Stfieda 5. prosince 17.30 hod
Pavel Prejda,
faráfi v Novém Jiãínû
Stfieda 12. prosince 17.30 hod
Vladimír Pír,
faráfi v Suchdolu nad Odrou
Stfieda 19. prosince 17.30 hod
Mária Jenãová, faráfika v Hodslavicích

PROSINEC 2012
Nedûle 2. 12. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã
OKRESNÍ P¤EBOR—POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPIKA HNÁTKA
âeská komedie, 102 min., pfiístupn˘
Film vychází z populárního televizního seriálu Okresní
pfiebor. Jak sám název naznaãuje, ve filmu se objeví legendami opfiedená postava trenéra s licencí — Josefa
Hnátka. ProtoÏe v samotném seriálu se tento muÏ vyskytoval pouze jako popel rozprá‰en˘ na houslickém
hfii‰ti, rozhodli se tvÛrci, Ïe ho divákÛm pfiedstaví i ve
své Ïivoucí podobû. Pfiíbûh celoveãerního filmu je tak
situován do doby jeho Ïivota a rozehrává dilema muÏe,
pro nûhoÏ je fotbal cel˘ jeho Ïivot. V hl, rolích: Miroslav Krobot, Ondfiej Vetch˘, Ludûk Sobota a dal‰í.
Nedûle 9. 12. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã
MODR¯ TYGR
Rodinná komedie, 90 min., dabing, pfiístupn˘
Co se stane, kdyÏ se ve mûstû objeví modr˘ tygr? DobrodruÏn˘, magick˘ a humorn˘ rodinn˘ film vtáhne
dûti i jejich rodiãe do svûta fantazie. Stfiedobodem v‰eho
dûní je trochu zapomenutá, ale stále kouzelná bota-

Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království

Vánoce na hradû
I mezi Vánoãními svátky mÛÏete zavítat
k nám na hrad, otevfieno budeme mít dennû od
22. prosince do 2. ledna, takÏe si k nám pfiijìte
uÏít chvilky pohody na hradû a kouknout se na
krásn˘ zimní ·tramberk pûknû z v˘‰ky.
•
Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království

Silvestr 2012
Kdo je‰tû neví, jak strávit Silvestra, tak nabízíme poslední místa na chatû Dr. Hrstky! Îivá
hudba, plno dobrého jídla a pití a hlavnû zábava aÏ do ranních hodin. Rezervujte si svá
místa vãas! Navíc, pro v‰echny, ktefií nebudou
mít rezervaci na chatû a udûlají si silvestrovskou vycházku na Trúbu, budou se moci zastavit do JaroÀkovy útulny, která se promûní
v pfiíjemné posezení s obãerstvením a odtud si
budete moci vychutnat krásn˘ v˘hled do okolí
hezky z tepla a pohodlí. V‰echny srdeãnû zveme a za cel˘ t˘m vala‰ského království vám
v‰em pfiejeme krásné proÏití Vánoãních svátkÛ
a úspû‰n˘ vstup do Nového roku.
•
Pfiijmûte pozvání na prodejní v˘stavu
Zvûstuju dûjinu…

Ludmila Va‰ková
akvarely, ilustrace, keramika
K. Galerie, ·ustalova vila, ·tefánikova 226,
Kopfiivnice 27. 11. 2012 — 13. 1. 2013
út. 11 — 17 hod, stfi. — nedûle 10 — 17 hod.
nická zahrada, ukrytá uprostfied hluãícího mûsta. Dva
kamarádi Johanka a Matyá‰ Ïijí bezstarostnû mezi tropick˘mi rostlinami spoleãnû s mluvícím papou‰kem
a sv˘mi svérázn˘mi rodiãi v podání Báry Hrzánové
a Jana Hartla. KdyÏ se ambiciózní starosta R˘p,
rozhodne zbourat zahradu, aby na jejím místû mohl
postavit úplnû novou ãtvrÈ, pfiímo na kfiiÏovatce se objeví
tajemn˘ modr˘ tygr. Ten se s dûtmi vydá na magickou
cestu záchrany jejich jedineãného svûta.
Nedûle 16. 12. 2012 v 18.30 hod. vst. 59 Kã
YUMA
Polsko–ãeské krimi–drama, 112 min., pfiístupn˘ od 12 let
Zaãínají devadesátá léta, Ïivot v polsko–nûmeckém pohraniãí se v‰ak po pádu Ïelezné opony zatím nijak zvlá‰È
nezmûnil. Dvacátníka Zygu uÏ nebaví dívat se na módní
v˘stfielky a západní vymoÏenosti jen v barevn˘ch ãasopisech. Spolu s kamarády se rozhodne rozzáfiit Ïivot
v ospalém ‰edém mûsteãku a sobû i jeho obyvatelÛm trochu pfiilep‰it. Západonûmecké obchody pfietékající zboÏím jsou pro mladíky pfiece jen pfiíli‰ velk˘m lákadlem...
Piotr Mularuk se ve svém pÛsobivém dramatu, v nûmÏ
nechybí akce, inspiroval situací, jeÏ po rozpadu sovûtského bloku panovala v polsko-nûmeckém pohraniãí
a svého ãasu plnila titulní strany polsk˘ch novin. Debutující reÏisér film zruãnû protkal westernov˘mi motivy,
odkazujícími mimo jiné ke slavnému snímku Delmera
Davese z roku 1957 Cesta za záchranou.
NA LEDEN 2013 P¤IPRAVUJEME
96 HODIN — ODPLATA • TEMN¯ RYTÍ¤
POVSTAL • ODPAD MùSTO SMRT • OBâAN – K
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Restaurace Prosek

Restaurace Prosek

pofiádá

Vás zve v pondûlí 24. prosince 2012

v nedûli 2. prosince 2012
od 15.00 hod.

MIKULÁ·KOU BESÍDKU
s programem a nadílkou
Zveme v‰echny rodiãe
se sv˘mi dítky
(Pfiíjem dáreãkÛ od 13.00 do 15.00 hod.)

na posezení
s pfiíjemnou vánoãní atmosférou,
s vafionkou, se ‰tûdroveãerním menu,
vánoãním cukrovím a pohodou.
Menu moÏno objednat
na tel. 604 527 752, L. Vaccová.
Tento den bude otevfieno
od 10.00 do 22.00 hod.

• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním

automobilem, valník 2 × 4 m. Josef Petrá‰,
·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392
• Prodám CROSSOV¯ TRENAÎÉR zn. House
Fit, málo pouÏívan˘. Cena DOHODOU.
Tel.: 732 532 838

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 11/2012.
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.
Jazykové korektury Aleš Durčák. Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

