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…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se se‰lo na svém 20. zasedání
dne 19. 3. 2009. Projednávaly se podmínky rozhodnutí o poskytnutí dotace v rámci integrovaného operaãního programu v rámci eGovernment v obcích — CzechPOINT a byly schváleny. Zastupitelé vzali na vûdomí informaci o prÛbûhu v˘stavby rodinn˘ch domkÛ v Pískovnû,
schválili dodatek ã. 1 ke kupní smlouvû
a smlouvû o zfiízení pfiedkupního práva k nemovitostem se spoleãností EKOBAU INVEST,
a. s. Hradec nad Moravicí, schválili Ïádost o poskytnutí úvûru na akci dokonãení kanalizaãní
sítû mûsta ·tramberka s napojením na âOV —
odkanalizování lokality Kozina a zároveÀ na vybudování chodníku ve stejné lokalitû a neschválili podání Ïádosti o poskytnutí dotace na
nákup hasiãské cisterny pro rok 2010.
Vûra Michnová

…z jednání rady
Zima si letos umínila, Ïe ne a ne a neodejde.
My ale vytrváme a doãkáme se. Pfiíchod jara byl
nahlá‰en letos ponûkud netradiãnû uÏ 20. bfiezna tûsnû po poledni, ale kde se zapomnûlo, to
tedy nevíme.
Rada se se‰la v tomto období celkem dvakrát
a na své 44. schÛzi rada vzala na vûdomí pfiedloÏené zprávy zpracované vedoucí oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu Annou Ra‰kovou o pfiípravû turistické sezony s pfiipomínkami, informaci o vydávan˘ch tiskovinách s pfiipomínkami, zprávu o hodnocení úãasti mûsta
na veletrzích cestovního ruchu a organizaci
DnÛ mûsta ·tramberka v roce 2009 v rámci
oslav 650 let mûsta s pfiipomínkami. Starostka
Vûra Michnová pfiedloÏila informaci o prÛbûÏném zaji‰Èování finanãních prostfiedkÛ na oslavy 650 let mûsta, kterou radní vzali také na vûdomí. Vedení mûsta byl uloÏen úkol projednat
otevfiení expozic Muzea Novojiãínska do mûsíce

srpna 2009 a starostce pak úkol informovat radu mûsta o v˘sledcích
jednání
s nûkter˘mi akcionáfii a zástupci pfiedstavenstva
ASOMPO,
a. s. Îivotice u N. Jiãína ve vûci financování svozu biologického rozloÏitelného odpadu. Rada udûlila souhlas se zapojením Z· a M· ·tramberk do projektu financovaného z EFS „Zelená pro nadané“, stanovila dal‰ího ãlena zastupitelstva ing.
Jana Sochu s právem uÏívat závûsn˘ odznak dle
zákona o obcích, byl schválen vítûz v˘bûrového
fiízení na nového nájemce na pronájem hradu
·tramberka, a to Vala‰ské království, s. r. o.
Fren‰tát pod Radho‰tûm, byl schválen vítûz poptávkového fiízení na montáÏ dorozumívacího
zafiízení u obytn˘ch domÛ 814—819 na Bafiinách, a to firma Ludvík Kostelník, Bordovice
a byla také schválena smlouva o dílo s touto firmou. Nebyl schválen vítûz poptávkového fiízení
na rekonstrukci hlavních dvefií v obytn˘ch domech 814—819. Rada mûsta dala v˘povûì vedoucímu hudební skupiny SUCHY LED z nájmu nebytov˘ch prostorÛ v domû ã. 620. Byla
schválena smlouva o dílo s firmou Technoprojekt, a. s. Ostrava na zpracování projektové dokumentace na revitalizace Domu dûtí a mládeÏe ve ·tramberku, byla schválena finanãní ãástka na zpracování projektové dokumentace na
provádûní stavby odkanalizování lokality Koziny a místostarostovi ing. Pavlu Podolskému byl
uloÏen úkol podat Ïádost o úvûr do v˘‰e 20 mil.
Kã na financování této akce. Radní nesouhlasili se sníÏením nájmu, ani s úpln˘m odpu‰tûním
do konce roku, nájemci nebytového prostoru
Penzionu Stará ‰kola.
Starostka Vûra Michnová byla povûfiena podpisem v˘‰e uveden˘ch smluv a dodatkÛ.
Na 45. schÛzi rady mûsta byla vzata na vûdomí provedená kontrola úkolu k datu konání rady, tedy k 24. 3. 2009. Byla schválena vítûzka poptávkového fiízení na poskytování právní pomoci mûstu ·tramberku, a to JUDr. TaÈána Pfiibi-

lová a zároveÀ byla schválena i smlouva o poskytování právní pomoci s paní JUDr. Pfiibilovou. Zastupitelstvu mûsta bylo doporuãeno ke
schválení v souladu s nafiízením vlády ã.
20/2009 Sb. v˘‰e mûsíãní odmûny ãlenÛm zastupitelstva za v˘kon jejich funkcí.
Byly schváleny zásady pro stanovení v˘‰e nájemného z nebytov˘ch prostorÛ na území mûsta, byla schválena smlouva o poskytnutí peãovatelské sluÏby zájemci z Bafiin, rada vzala na
vûdomí pfiehled zakázek na rok 2008 zpracovan˘ch povûfien˘mi zástupci zadavatele s pfiesahem nad 50 tis. Kã s pfiipomínkami. Rada vzala
na vûdomí pfiedloÏené zprávy vedoucího oddûlení TS Josefa Va‰ka s pfiipomínkami. Musím se
zmínit o leto‰ní údrÏbû silnic na‰imi zamûstnanci OTS a ráda bych jim touto cestou podûkovala za namáhavou a dobrou údrÏbu prÛjezdnosti hlavního tahu i ostatních ulic a cest
v souladu se schválen˘m pasportem. Byl uloÏen
úkol komisi dopravní, aby ve spolupráci s mûstskou policií, projednala znaãení komunikace
v úseku od kfiiÏovatky k domu 751 na Bafiinách
za úãelem umístûní dopravní znaãky zákazu
stání v obou smûrech a na ul. DráÏné — Janáãkovû zákaz stání v jednom smûru. Jako dal‰í
projednávanou zprávou byla zpráva zpracovaná
referentkou bytového hospodáfiství Karlou Procházkovou, kterou rada vzala na vûdomí s pfiipomínkami. Dále byly projednávány pozemky
a zvefiejnûní zámûru prodeje. Byl schválen dodatek ã. 1 k nájemní smlouvû na pronájem pozemku, byly schváleny smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene a smlouvy o uzavfiení budoucí
smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene s majiteli
domÛ ve vûci zfiízení plynovodních pfiípojek na
pozemcích mûsta. Rada souhlasila s podáním
pfiihlá‰ky do soutûÏe o cenu Petra Paléfie, coÏ je
urbanisticko-architektonická soutûÏ mlad˘ch
architektÛ, na studii rekonstrukce JaroÀkovy
útulny v areálu hradu ·tramberka. Byl schválen
dodatek ã. 1 k darovací smlouvû s MSK na pfietlakové vzduchové izolaãní pfiístroje pro potfieby na‰ich hasiãÛ, byl schválen nájemník na
uvolnûn˘ byt v DráÏném, dodatek ã. 1 k nafiízení mûsta ã. 1/2008 o stání motorov˘ch vozidel
na vymezen˘ch místních komunikacích, byla
schválena smlouva o nájmu nemovitostí areálu
hradu ·tramberka mezi mûstem ·tramberkem
a Vala‰sk˘m královstvím, s. r. o. Fren‰tát pod
Radho‰tûm. Byla schválena smlouva o spolupráci na akci XIV. Dny klasické kytary s agenturou Vladislava Petrá‰ka, bylo schváleno pfiijetí
dotace ve v˘‰i 190 tis. Kã od MSK na realizaci
projektu 650 let mûsta ·tramberka a zároveÀ
smlouva o poskytnutí této dotace. Bylo schváleno pfiijetí darÛ od firmy Saneterra, spol. s r. o.
Horní Bludovice (provozovatel na‰í lékárny)

a pana Ladislava Hezkého na oslavy 650 let mûsta ·tramberka a také darovací smlouvy. Byla
schválena dotace divadelnímu spolku Kotouã
·tramberk na pofiádání XII. ‰tramberské divadelní pfiehlídky, pfiíspûvek pro etapového vítûze
na území mûsta ·tramberka 7. roãníku bûÏeckého závodu Bûh rodn˘m krajem Emila Zátopka, zastupitelstvu mûsta rada doporuãila ke
schválení finanãní pfiíspûvek na ãinnost pro
DDM ·tramberk, schválila pfiíspûvek na vybavení provozního zázemí oddílu Juda, neschvaluje
poskytnutí finanãního pfiíspûvku na olympiádu
technick˘ch profesí a pracovních pfiíleÏitostí
pofiádanou SOU ·enov u Nového Jiãína. Rada
vzala na vûdomí dal‰í pfiedloÏené Ïádosti o finanãní pfiíspûvky na ãinnost pro rok 2009 a demontáÏ vefiejného telefonního automatu na Libotínû. Byla povolena v˘jimka z poãtu ÏákÛ
v M· v souladu se ‰kolsk˘m zákonem na dobu
neurãitou, rada vzala na vûdomí pfieru‰ení provozu M· na Bafiinách a na Zauliãí v dobû letních
prázdnin, nesouhlasila s umístûním zahrádky
provozovny Pizzerie Piccolo v prostoru pfied
budovou radnice.
Rada schválila dodatek ã. 1 ke smlouvû
s Technoprojektem a. s. Ostrava. Byl schválen
vítûz poptávkového fiízení na rekonstrukci hlavních dvefií, a to firma DEC-Plast Trade s. r. o.
Pfiíbor a byly schváleny dodatky s firmou Nosta
s. r. o. Nov˘ Jiãín na akce revitalizaci objektu
M· a na kanalizaãní pfiípojku. Starostka byla
povûfiena podpisy smluv a dodatkÛ.
V‰echny unavuje to godotovské ãekání na jarní pohodu. Jsme neklidní a netrpûliví. Do klidu
pfied boufií zasáhlo vyhrocení situace ve vládû
a kam se budou ubírat dal‰í taneãní kroky na‰ich ãelních pfiedstavitelÛ je opravdu nevyzpytatelné, zda to bude ãeská beseda, sousedská,
mazurka, ‰avlov˘ tanec, ãi kvapík, to se snad brzy dozvíme. Ale staré ruské pfiísloví praví: „De‰tíãek dopr‰í, sluníãko osu‰í, vûtfiíãek vlásky rozãe‰e“, a to je stará pravda o nadûji.
Vûra Michnová

Informace pro občany
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:
Pondûlí 6. 4. Bafiiny — za prodejnou zeleniny
Úter˘
7. 4. Kozina u nádob na tfiídûn˘ odpad
Stfieda
8. 4. Paneláky — za Benzinkou
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âtvrtek 9. 4. DráÏné — u ÎST
Úter˘ 14. 4. NádraÏní ulice — u malého kor˘tka
Stfieda 15. 4. Hraniãky — rozcestí u garáÏí
âtvrtek 16. 4. Zauliãí — u staré po‰ty
Pondûlí 20. 4. Námûstí — pod starou ‰kolou
Úter˘ 21. 4. Dolní ulice — u Klime‰Û
Stfieda 22. 4. Hornychovice — ve dvofie
âtvrtek 23. 4. Závi‰ická ul. — u nádob na tfiídûn˘ odpad
Pondûlí 27. 4. Libotín 12.00—14.00 finské
domky, 14.00—16.00 u b˘valé
prodejny
Svoz budou provádût pracovníci technické
správy vozidlem AVIA vÏdy od 12.00 do 16.00
hodin.
Na vozidlo je zakázáno ukládat odpad z domácností a nebezpeãn˘ odpad — pneumatiky
se sbírají s nebezpeãn˘m odpadem!
Dále upozorÀujeme obãany, Ïe není moÏné,
aby uÏ pfied pfiíjezdem vozidel TS 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.
Dal‰í svoz velkoobjemového odpadu probûhne na podzim, a to firmou AVE.
Mgr. Radka Krysová

Akce mûsta ke Dni Zemû 2009
Mûsto ·tramberk bude i v leto‰ním roce pofiádat oslavy Dne Zemû. Letos opût ve spolupráci s mûstem Kopfiivnice, ZO âSOP ·tramberk, DDM ·tramberk i Kopfiivnice a o. s. Hájenka.
Akce Pohádkov˘ les se koná v sobotu 25.
dubna 2009. PrÛbûÏn˘ start bude u plynové
sondy v blízkosti pfiírodní památky Kamenárka
v dobû od 13 do 16 hodin. Jsou pfiipraveny dvû
trasy — cesta pohádkov˘m lesem okolo Bílé
Hory a VáÀova kamene a cesta za poznáním
v areálu Kamenárky. ProÏijete odpoledne, ve
kterém si mÛÏete zasoutûÏit v pfiírodovûdn˘ch
i sportovních disciplínách, v lese vás ãekají pohádkové bytosti a podrobí vás rÛzn˘m zkou‰kám. Zvládnete-li úkoly, ãeká vás na konci odmûna. Dûti se mohou povozit na koních a pfii
dobrém poãasí bude i táborák (‰pekáãky s sebou). Pro soutûÏící máme pfiipraveny hezké ceny. Pro ty, ktefií bydlí dál je parkování moÏné
u botanické zahrady, která bude také otevfiená.

Startovné: 10 Kã. Souãástí leto‰ního Dne Zemû bude i stánek o. s. Hájenka, kde budou podávány aktuální informace o moÏnosti získání
dotace z nového programu SFÎP Zelená úsporám (zateplování, v˘mûna kotlÛ, instalace obnoviteln˘ch zdrojÛ).
Tû‰íme se na vás!

Ukliìme ·tramberk
Dal‰í moÏnost jak oslavit svátek na‰í Zemû je
5. roãník akce „Ukliìme ·tramberk.“ I letos
jsme se pfiipojili k akci Ukliìme svût – Clean up
the word, která zaãala v roce 1989 v Austrálii
a v âeské republice probíhá od roku 1993. Koordinuje ji v˘konná rada âSOP v Praze. Pokud
máte své oblíbené místo ve mûstû, zákoutí v lese, chodník v Národním sadu, kousek pfiírody,
kde rádi odpoãíváte a nelíbí se vám pohled na
odpadky, máte moÏnost to zmûnit! Jarního sbûru odpadkÛ, kter˘ probûhne od 15. do 27. dubna 2009 se mohou zúãastnit v‰ichni, dospûlí
i dûti, ktefií chtûjí mít ve svém mûstû ãisto.
Na sbûr budou k dispozici zdarma speciální
pytle, které si mÛÏete vyzvednout na Mûstském
úfiadû ve ·tramberku nebo jeho poboãkách (viz
níÏe).
Naplnûné pytle mÛÏete umístit u nejbliÏ‰ích
popelnic na komunální odpad. Technické sluÏby se postarají o jejich odvoz.
Dny, kdy si mÛÏete vyzvednout sbûrné pytle:
oddûlení bytová správa — Bafiiny:
➢ pondûlí 20. dubna 2009, 8—12 a 13—16 hod.
➢ stfieda 15. a 22. dubna 2009, 8—12 a 13—15
hod.
oddûlení technická správa — ·ÀÛrková:
➢ pondûlí 20. dubna 2009, 6—11 a 13—16 hod.
➢ stfieda 15. a 22. dubna 2009, 6—11 a 13—16
hod.
úsek Ïivotního prostfiedí — Námûstí:
➢ pondûlí 20. dubna 2009, 8—12 a 13—17 hod.
➢ stfieda 15. a 22. dubna 2009, 8—11 a 13—17
hod.

Autovraky
Mûsto Kopfiivnice ve spolupráci s autovrakovi‰tûm Îenklava nabízí v rámci DnÛ Zemû zdarma likvidaci autovrakÛ, a to 25. dubna 2009 od
8 do 12 hodin. Kompletní vozidlo bude likvidováno ZDARMA, nekompletní dle dohody s autovrakovi‰tûm. K tomu, aby mohla b˘t provedena likvidace vozu, je potfieba, aby mûl majitel
vozu obãansk˘ prÛkaz nebo plnou moc od majitele a velk˘ technick˘ prÛkaz. Doprava v‰ech
autovrakÛ na vrakovi‰tû zdarma. Vozidla je
moÏno nahlásit do 24. dubna 2009 na odbor Ïivotního prostfiedí v Kopfiivnici, tel: 556 879 781,
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e-mail: zuzana.gresikova@koprivnice.cz nebo
na úsek Ïivotního prostfiedí ve ·tramberku, tel.
556 812 086, E-mail: radka.krysova@stramberk.cz

v mûsíci ãervnu — pfiesné datum, ãas a místo
sdûlíme v následujících novinkách

V˘stava Svût jako pohádka

Vûci prosíme zabalené do igelitov˘ch pytlÛ ãi
krabic, aby se nepo‰kodily transportem

Jistû bude zajímavé nav‰tívit v Kopfiivnici
i Ekov˘stavu s názvem „Svût jako pohádka“,
a to 24. 4. 2009 — 9.00—15.30. V˘robky dûtí budou vystaveny na pû‰í zónû pfied Kulturním
domem v Kopfiivnici a budou ke zhlédnutí aÏ do
odpoledních hodin. V pfiípadû ‰patného poãasí
bude v˘stava probíhat po celou dobu ve vestibulu Kulturního domu Kopfiivnice.
Mgr. Radka Krysová

Sbírka se uskuteãní v na‰em mûstû

Dûkujeme za Va‰i pomoc.
dispeãink Diakonie Broumov — 224 316 800,
224 317 203
Diakonie Broumov je nezisková humanitární
organizace, která poskytuje materiální pomoc
potfiebn˘m obãanÛm a dává práci lidem, ktefií
jsou tûÏko umístitelní na trhu práce.
Více na www: diakoniebroumov.org

Oãkování psÛ a koãek proti vzteklinû

Obãanská poradna
V 6. podlaÏí Mûstského úfiadu Kopfiivnice byla 1. 3. 2009 otevfiena Obãanská poradna. Obãanské poradenství je odborné sociální poradenství pfiispívající k fie‰ení nepfiízniv˘ch sociálních situací. Otevírací doba: Pondûlí 9.00—
12.00, 13.00—16.00, Úter˘ 9.00—12.00,
13.00—16.00 — jen pro objednané. Tel.:
556 879 634.
Dal‰í informace: www.czp-msk.cz/detasovane_novy_jicin.php.

Hasiãi dûkují
Sbor dobrovoln˘ch hasiãÛ ve ·tramberku dûkuje firmû BAMED ze ·tramberka za ochotu
a poskytnutí technické pomoci pfii likvidaci poÏáru hospodáfiské budovy na ulici K Oãnímu.
Hasiãi ·tramberka

Upozornûní
Obãanské sdruÏení Diakonie Broumov ve spolupráci s mûstsk˘m úfiadem
VYHLA·UJE
HUMANITÁRNÍ SBÍRKU
➢ Letního a zimního obleãení (dámské, pánské, dûtské)
➢ LÛÏkovin, prostûradel, ruãníkÛ, utûrek, záclon, látek
➢ Domácí potfieby — nádobí bílé i ãerné, skleniãky — v‰e jen funkãní
➢ Pefií, péfiov˘ch a vatovan˘ch pfiikr˘vek, pol‰táfiÛ a dek
VùCI, KTERÉ NÁM PROSÍME NEDÁVEJTE:
elektrospotfiebiãe, ledniãky, televize, nábytek,
poãítaãe, jízdní kola, lyÏe, dûtské koãárky —
ty se transportem znehodnotí

16. dubna 2009 probûhne ve ·tramberku povinné oãkování psÛ a koãek proti vzteklinû, které se kaÏdoroãnû opakuje. Povinností majitelÛ
psÛ a koãek je nechat naoãkovat psy/koãky proti této nákaze. Pfii této akci si mohou zakoupit
majitelé psÛ a koãek pfiípravky na odãervení,
odble‰ení nebo nechat naoãkovat zvífie sdruÏen˘mi vakcínami za cenovû zv˘hodnûn˘ch podmínek.
Termíny oãkování: 16. dubna 2009
Dopoledne:
technické sluÏby
8.00—18.30 hod.
mûsto, ‰kola u parku
8.40—19.15 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd)
9.15—19.45 hod.
Libotín — aut. zast. koup. 10.00—10.15 hod.
Odpoledne:
mûsto, ‰kola u parku
15.15—16.00 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd)
16.00—16.30 hod.
Oãkování je poplatné a cena za oãkování 1 psa
(koãky) bude 100 Kã
MVDr. Milan Pfiibil, praktick˘ veterinární lékafi

Hledá se logo La‰ské brány Beskyd
Mûsta Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a obec
Hukvaldy spolupracují v cestovním ruchu pod
hlaviãkou La‰ské brány Beskyd. Aby byla tato
spolupráce i vizuálnû jednotná, rozhodla se najít pro ni vhodné logo, které by v dal‰ích letech
charakterizovalo tuto turisticky zajímavou oblast. Proto oslovujeme v‰echny zájemce z fiad
grafikÛ, v˘tvarníkÛ a lidí s nápadem, pokud máte návrh na logo, za‰lete nám jej.
Bude-li se nám nûjak˘ návrh líbit a vybereme
si jej jako logo La‰ské brány Beskyd, máte nárok na odmûnu 5 000 Kã. Se zasláním návrhu
nám nabízíte i v˘hradní licenci na uÏívání loga
(cena za tuto licenci je jiÏ souãástí odmûny).
V pfiípadû vítûzství bude tato skuteãnost smluvnû o‰etfiena. Uzávûrka návrhÛ je 30. dubna
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2009. Vyhrazujeme si právo Ïádn˘ z návrhÛ nevybrat a soutûÏ zru‰it. Neúspû‰né návrhy budou
na va‰e poÏádání vráceny. BliÏ‰í informace podá Luká‰ Filip — manaÏer turistické destinace,
tel. 556 879 767. Své návrhy zasílejte na adresu
Mûsto Kopfiivnice, Luká‰ Filip, ·tefánikova
1163, 742 21 Kopfiivnice a na obálku pfiipi‰te
„SoutûÏ — Logo La‰ské brány Beskyd“.
RNDr. Luká‰ Filip, mûsto Kopfiivnice

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Strom janiãáfiÛ od Jasona Goodwina je pfiíbûh, na jehoÏ poãátku je nalezena mrtvá harémová dívka a zavádí nás do Istanbulu tfiicát˘ch
let 19. století, do ãasÛ, v nichÏ se osmanská fií‰e ocitá na prahu nové doby.
Tráva od Phila Sparrowhawka je skuteãn˘
pfiíbûh obchodníka s marihuanou a ha‰i‰em.
Vyprávûní zaãíná v pfiedmûstské ãásti Lond˘na,
kde uÏ jako ‰kolák poznal díky dostihovému sázení radost z riskování. Rozmanit˘m obchodováním se snaÏí zbohatnout, a kdyÏ ho bratr seznámí s legendárním Howardem Marksem, obchody nabírají nov˘ smûr. Zaji‰Èování pfievozu
marihuany z Thajska a dal‰ích oblastí vyná‰í
spoustu penûz, ov‰em také doslova posedlost
úfiedníkÛ Amerického protidrogového úfiadu.
Na odlehlé farmû na západû Austrálie zmizí
beze stopy pilot vrtulníku. Jedin˘m vodítkem
jsou jeho ‰aty, které jsou nalezeny na bfiehu
vodní nádrÏe. Otázka je, zda se utopil, nebo byl
zavraÏdûn. A o tom je detektivka Alexe Wintera
— Cit pro vraÏdu.
Uprostfied zeleného sadu stojí mal˘ zámek.
MÛÏe b˘t ãerven˘, Ïlut˘, modr˘, bíl˘ i zelen˘.
Nûkdy b˘vá dlouh˘ pfiízemní, jindy etáÏov˘ i vícepatrov˘. Ale vÏdy krásn˘. Tímto zámeãkem je
úl. Bydli‰tû vãelího spoleãenství, rodiny obrovského mnoÏství vãel. Pro obyvatele tohoto pfiíbytku je právû jejich úl nejhezãí mezi v‰emi,
nejlep‰í na svûtû. Pro vãely zámek, pro vãelafie
malá továrna na med, vosk, propolis, matefií ka‰iãku a pyl. Kniha se jmenuje Bajky Medového
království a napsal ji ·tefan Debnár.
Líbí se vám písniãky? Hrajete na hudební nástroj a rádi zpíváte? Potom ·palíãek lidov˘ch
písní je právû pro vás. Najdete v nûm 50 nejznámûj‰ích ãesk˘ch a moravsk˘ch lidov˘ch písní s notami, které vybral a upravil hudebník
a skladatel Josef Krãek. A tak zpívejte z plna
hrdla, aÈ uÏ sami nebo s pfiáteli. Kdo si zpívá,
má se dobfie na svûtû!

Kniha mého srdce je nová velká zábavná anketa âeské televize, ve které budou moci diváci
a ãtenáfii v prÛbûhu ‰esti mûsícÛ tohoto roku
hlasovat pro svou oblíbenou knihu.
Víc neÏ o typick˘ televizní pofiad se jedná
o celonárodní anketu s jasn˘m smyslem — podnítit národ ke ãtení, ale také k diskusi o knihách
a najít nejoblíbenûj‰í knihu na‰í zemû.
Úvodní hlasování, kdy kaÏd˘ mÛÏe dát hlas
pro svou nejoblíbenûj‰í knihu, probûhne od 4.
do 19. dubna 2009. Hlasuje se na anketních lístcích, které se odesílají na adresu âeské televize,
Kavãí hory, Praha 4, PSâ: 140 70 nebo se hlasovací kupony odevzdávají do |Mûstské knihovny.
Zapojte se i Vy! Hlasovací lístky si lze vyzvednout v MûK ·tramberk, v Z· nebo v M· na Bafiinách.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské
knihovny

Je‰tû pár slov za Janem Luká‰kem
V pátek 6. bfiezna jsme se rozlouãili s Janem
Luká‰kem. Na pohfibu bylo pfiipomenuto mnohé z jeho bohaté Ïivotní pouti (úãast ve druhé
svûtové válce, vojenská kariéra, angaÏmá
v ochranû pfiírody a úspûch s jasonûm ãervenook˘m), ale jedna vûc mi tam velmi chybûla a povaÏuji za nutné ji pfiipomenout alespoÀ dodateãnû. Je to jeho práce s dûtmi.
Bylo mi deset let, kdyÏ jsem pfii‰el do jeho oddílu Zálesák a zÛstal tam dal‰í ãtyfii roky. Zálesák se v 80. letech zcela vymykal tehdy bûÏnému povûdomí o tom, co je pion˘rsk˘ oddíl. Za
úplné absence dobov˘ch hesel nás Jan Luká‰ek
vedl k lásce k pfiírodû a jejímu poznávání, k pûstování pravého kamarádství a dodrÏování
správn˘ch Ïivotních hodnot. Padre, jak se mu
fiíkalo, byl totiÏ správn˘ chlap a chtûl, abychom
jednou takoví byli i my. Shodli jsme se na pohfibu s nûkolika kamarády, Ïe takové dûtství, jaké nám pfiipravil, uÏ asi tûÏko jiné dûti zaÏijí.
Padre dobfie rozumûl klukovské touze po dobrodruÏství a romantice a dokonale ji dovedl
naplnit. Ten úÏas, kdy jsem poprvé lezl do indiánského t˘pí, kde uprostfied hofiel oheÀ, cítím
dodnes. Ten dojem je tak siln˘, Ïe mám pocit,
jako bych cítil i tu malou spáleninu na spacáku,
kterou jsem objevil druh˘ den ráno, a kvÛli které mi bylo cestou domÛ trochu úzko.
Poãet ãlenÛ oddílu se postupnû roz‰ifioval,
pfiibyla i dûvãata. Tím sice ponûkud poklesla
morálka, ale zase byla vût‰í legrace. Není moÏné tady podrobnû vzpomínat na v‰e, co jsme
s Padrem proÏili na pravideln˘ch stfiedeãních
schÛzkách nebo na tûch bájeãn˘ch letních putovních táborech. Jedno je ale jisté, nepotkal
jsem v tomto oboru druhého ãlovûka, kter˘ by
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nám dûtem tak rozumûl a tolik nám dovedl dát.
To ãlovûk docení aÏ s léty, kdyÏ sám vyroste
a snaÏí se vychovávat své vlastní dûti, nebo kdyÏ
se snaÏí vést a vychovávat i dûti cizí, aÈ uÏ jako
uãitel, nebo jako vedoucí nûjakého oddílu. Tehdy nás to jen hroznû bavilo, dnes uÏ víme i proã.
Jan Luká‰ek mûl ohromn˘ dar a na‰tûstí pro
nás si ho nenechal pro sebe.
Myslím, Ïe se na mne nikdo z jeho odchovancÛ, nikdo z „Luká‰kov˘ch dûtí“, nebude zlobit, kdyÏ mu tady za nás za v‰echny podûkuji.
Ono totiÏ opravdu je za co.
Padre, dûkujeme.
Tomá‰ Adamec

Ze ‰koly

Dûkuji za vzornou reprezentaci ‰koly
Jaroslav Pikulík

Ekologická v˘chova
Od zaãátku února probíhají v jednotliv˘ch
tfiídách na‰í ‰koly programy ekologické v˘chovy. V‰e se odehrává v reÏii sdruÏení Hájenka. Zatím probûhly programy pro 3. roãník — Domácí mazlíãci a Povídání o vodû, pro 4. roãník —
Co h˘be svûtem, pro 6. roãník — Kdo ‰etfií, má
za 3, v 7. roãníku — Máme rádi zvífiata a Co je
doma, to se poãítá, v 8. roãníku — Kam s nimi?
9. roãník — Kterak ãlovûk… (jak vypadala pfiíroda dfiíve, dnes a pfiedpoklad za 100 let). Îáci
se aktivnû zapojili do fie‰ení zvolen˘ch problémÛ, vycházeli z vlastních zku‰eností, mnohé
pochopili a pouãili se.
Dal‰í programy jsou naplánovány na konec
bfiezna a kvûten.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Vybíjená dívek 4. a 5. tfiíd — Fren‰tát pod
Radho‰tûm
Ve ãtvrtek 5. bfiezna se na Základní ‰kole Záhunní ve Fren‰tátû uskuteãnilo okrskové kolo
ve vybíjené dívek ãtvrt˘ch a pát˘ch tfiíd. Turnaje se zúãastnily dvû ‰koly z Fren‰tátu, na‰e ‰kola a ‰kola z Trojanovic, která na okrskové kolo
nepfiijela. Dûvãata se snaÏila, ale prohrála obû
utkání. Vítûzem okrskového kola se stala Z·
Tyr‰ova Fren‰tát, na druhém místû se umístila
domácí ‰kola Z· Záhunní Fren‰tát a tfietí byla
Z· a M· ·tramberk.
Sestava:
V. A — Alice Jefiábková, Mariana Porubová
V. B — Lucie Kabátová, Denisa Sopuchová,
Marie VaÀková, Petra Hrstková, Krist˘na Macková
IV. A — Daniela Závadová, Adriana Ra‰ková,
IV. B — Jana Dostálová, Magdaléna Petrá‰ová

Oznámení — zápis dûtí do M·
¤editelství Z· a M· ·tramberk po projednání se zfiizovatelem oznamuje, Ïe zápis dûtí
do M· Bafiiny a M· Zauliãí probûhne v úter˘
5. 5. 2009 od 10.00 do 16.00 hodin. K zápisu
dítûte do M· rodiãe pfiinesou rodn˘ list dítûte
a ãíslo bankovního spojení. Dûti budou pfiijímány dle kritérií stanoven˘ch pro ‰kolní rok
2008/2009.

Upozornûní pro rodiãe budoucích
prvÀáãkÛ
Novelizace ‰kolského zákona Zákon
ã. 49/2009 Sb. s úãinností od 5. 3. 2009 mûní
pravidla pro plnûní povinnosti ‰kolní docházky
a odklad ‰kolní docházky.
Podmínkou pfiijetí dítûte narozeného v období od záfií do konce prosince k plnûní povinné
‰kolní docházky je také doporuãující vyjádfiení
‰kolského poradenského zafiízení, podmínkou
pfiijetí dítûte narozeného od ledna do konce
ãervna doporuãující vyjádfiení ‰kolského poradenského zafiízení a odborného lékafie, která
k Ïádosti pfiiloÏí zákonn˘ zástupce.
Není-li dítû po dovr‰ení ‰estého roku vûku tûlesnû nebo du‰evnû pfiimûfienû vyspûlé a poÏádá-li o to písemnû zákonn˘ zástupce dítûte do
31. kvûtna kalendáfiního roku, v nûmÏ má dítû
zahájit povinnou ‰kolní docházku, odloÏí fieditel ‰koly zaãátek povinné ‰kolní docházky o jeden ‰kolní rok, pokud je Ïádost doloÏena doporuãujícím posouzením pfiíslu‰ného ‰kolského
poradenského zafiízení, nebo odborného lékafie.
¤editelka Z· a M· ·tramberk
Mgr. Bronislava Hyklová
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Pfiehlídka dûtsk˘ch recitátorÛ v na‰í
‰kole
18. bfiezna 2009 probûhla v na‰í ‰kole pfiehlídka dûtsk˘ch recitátorÛ, ÏákÛ 1. stupnû.
Zúãastnilo se 41 dûtí od prvního do pátého roãníku.
Zaznûly ver‰e J. V. Sládka, Franti‰ka Hrubína, ZdeÀka Kriebla a jin˘ch autorÛ.
Porota ve sloÏení paní Anna Ra‰ková, paní
Radka Krysová za MûÚ ·tramberk, paní uãitelka ZdeÀka Svobodová a Ïáci osmého roãníku
David ·eìa a Martin Kahánek nemûla úlohu
jednoduchou.
Nakonec ocenila tyto recitátory: Viktorii
Hanzelkovou, Ondfieje Chytila z 1. A, Radka Peãenku a Luká‰e Geryka z 1. B, Katku ·varcovou,
Marii Baìurovou z 2. A, Aniãku VáÀovou, Tadeá‰e Pe‰ata ze 2. B, Martinu Sopuchovou ze 3. A,
Luká‰e Materu ze 4. A, Romana Geryka z 5. A,
ZdeÀka Urbanovského z 5. B. Zvlá‰tní ceny obdrÏeli Adélka Navrátilová a Tomá‰ Marek. Nejlep‰ím recitátorem se stal Tadeá‰ Pe‰at ze 2. B.
V‰em zúãastnûn˘m dûtem patfií dík a uznání.
Doufáme, Ïe v následujících letech se i nadále
pfii podobn˘ch pfiíleÏitostech budeme s nimi
setkávat.
Za tfiídní uãitele a organizátory
Jitka JalÛvková

·kola má nové lavice a poãítaãe
V prÛbûhu jarních prázdnin bylo v na‰í ‰kole
ru‰no. Ve v‰ech tfiídách prvního i druhého stupnû byly vymûnûny staré a nevyhovující lavice
a Ïidliãky za nové, které odpovídají hygienick˘m normám pro sezení ÏákÛ ve ‰kole. Staré lavice jsou k dispozici ‰iroké vefiejnosti. Informace u vedení ‰koly.
I na‰e poãítaãové vybavení bylo obnoveno.
V poãítaãové uãebnû jsou jiÏ umístûny nové pfiístroje a instalováno jejich nové programové vybavení tak, aby v‰e odpovídalo nov˘m poÏadavkÛm na informaãní technologie a jejich v˘uku
ve ‰kole podle ·VP na‰í ‰koly. Staré pfiístroje
jsme nevyhodili! Byly umístûny v jednotliv˘ch
tfiídách a budou k dispozici ÏákÛm a uãitelÛm
pfii v˘uce.
Celá ãástka na nové lavice, poãítaãe, nové vybavení ‰kolní kuchynû (probûhlo o vánoãních
prázdninách) i opravu topení (teprve po skonãení topné sezony) byla získána z projektu na
vybavení ‰koly od Evropské unie.

Za vypracování projektu dle na‰ich poÏadavkÛ a jeho prosazení dûkujeme místostarostovi
·tramberka panu ing. Pavlu Podolskému.
Mgr. Vlasta Kalí‰ková

Nové lavice v 9. tfiídû

PC uãebna

Stfiípky událostí z M· ve ·tramberku —
Zauliãí
Leto‰ní ma‰karní ples byl naplánován na poslední únorov˘ t˘den. Dûti se tû‰ily, vyzdobily
s p. uãitelkami ‰kolku sv˘mi v˘robky, maskami,
balónky atd. Organizace se ujaly maminky dûtí,
zajistily bufet, upekly zákusky. O hudbu se postaral uÏ tradiãnû p. Dan Socha. Odpoledne 26.
2. se to v M· hemÏilo nejen princeznami, princi a rytífii, ale také draky, zvífiátky, atd. Dûti tanãily, soutûÏily, v tombole vyhrály sladkosti,
hraãky. Pûkn˘m zpestfiením bylo vystoupení
dvou klaunÛ, ktefií sv˘m Ïonglérsk˘m umûním
pobavili v‰echny úãastníky plesu. Ples ukonãil
Ïidliãkov˘ tanec, kter˘ byl na pfiání dûtí nûkolikrát opakován. V˘tûÏek z plesu pÛjde jako vÏdy
na pomÛcky, potfieby a hraãky dûtí.
Dne 3. 3. jsme se vypravili s dûtmi do KDK
v Kopfiivnici na vystoupení Michala Nesvatby na
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hodinov˘ program s námûtem „Jak rostou kytiãky“. Dûti spontánnû reagovaly a vystoupení
bylo opravdu hodnotné. O hezkém vztahu Michala k dûtem svûdãí i to, Ïe se na závûr ochotnû s dûtmi vyfotografoval na spoleãné foto.
Hned druh˘ den 4. 3. nav‰tívil na‰i M· klaun
Ála, dûti spolu s ním tanãily, soutûÏily, zpívaly.
Dále chystáme na pondûlí 6. 4. odpoledne s rodiãi a dûtmi, kdy budeme spoleãnû jako kaÏd˘
rok vyrábût velikonoãní v˘robky a dekorace.
Den otevfien˘ch dvefií plánujeme v na‰í M· 5. 5.,
srdeãnû zveme rodiãe dûtí, aby se pfii‰li podívat
a spoleãnû se sv˘mi dûtmi si pohrát v dobû od 8
do 11 a od 14 do 16 hodin.
O prÛbûhu dal‰ích událostí, která nás je‰tû
ãekají do konce ‰kol. roku vás budeme opût informovat a v‰em, ktefií s na‰í M· spolupracují
tímto dûkujeme.
Za kolektiv M· Ludmila Mechlová

Ze sportu
28. února se utkala asi dvoustovka judistick˘ch nadûjí âR a nûkolika oddílÛ Slovenska
a Rakouska ve Veselí n. M. Tento poãet roz‰ífiila i pûtice ÏáãkÛ ze ‰tramberského oddílu.
V kategorii benjamínkÛ se dafiilo zpoãátku
Adamovi Bajerovi do 26 kg. Zvítûzil skupinu, ale
v semifinále byl Vlãek z Polné nad jeho síly a o 3.
místo pak nestaãil na zlínského Dolanského. Do
38 kg obsadil mezi ‰esti úãastníky 3. místo Martin Bayer.
Mezi mlad‰ími Ïáky mûl smÛlu Ondra Vesel˘
(38 kg). Pfies solidní v˘kon se nedostal ze skupiny.
V˘born˘ byl opût Jirka Vensk˘, kdyÏ vyhrál
hmotnost do 60 kg a porazil ve finále i medailistu loÀského M âR Chmelafie z KromûfiíÏe, se
kter˘m mûl dosud nepfiíznivou bilanci.
Nad 60 kg neb˘vá nijak poãetnû obsazená
a tak prÛmûrn˘ v˘kon staãil Martinu Hru‰kovi
s jednou prohrou a jednou v˘hrou ke 2. místu.
Josef ·tábl, trenér oddílu judo

Kotouã ·tramberk — oddíl kopané rozpis Jaro 2008/2009
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75 let Franti‰ek VáÀa
Vlasta Hyklová

Pozvánka
Tûlocviãná jednota SOKOL ·tramberk
si vás dovoluje pozvat na

·trambersk˘ kros
pfiespolní závod, kter˘ se koná v rámci oslav
650 let mûsta
Prezentace bude v pátek 24. dubna 2009
v 16.00 hod. ve ·tramberku u sokolovny.
Kategorie mlad‰í, star‰í Ïáci a Ïaãky, ostatní.
TraÈ mûfií asi 2,5 km, úãastnící si zvolí traÈ
podle vûku, bûÏí se okruh po Kotouãi
Srdeãnû zve v˘bor jednoty

Blahopfiejeme
Vedení mûsta a ãlenové SPOZ pfiejí v‰em jubilantÛm do dal‰ích let pevné zdraví, spokojenost a Ïivotní pohodu.
Za vedení mûsta Vûra Michnová a ãlenky SPOZ

Blahopfiání od rodiny

Akce se koná v rámci oslav
650 let mûsta ·tramberka

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ duben 2009
89 let AneÏka Chalupová

70 let Jaroslav Heljenek
Katarina Kormaniková
Marie Ja‰ková
Jan Ra‰ka
NadûÏda Marková

Dne 12. dubna oslaví
krásn˘ch 80 let na‰e milovaná maminka, babiãka
a prababiãka paní Miloslava Vidliãková. Pfii této pfiíleÏitosti jí za v‰echno dûkujeme a pfiejeme hodnû
zdraví, ‰tûstí, pohody a radosti. ZÛstaÀ je‰tû dlouho
mezi námi, máme Tû
v‰ichni moc rádi.

87 let Ludmila BartoÀová
86 let Jindfii‰ka Gáberová

Narozené dûti:
Aneta Bárová

85 let Emílie Maindoková
Blanka Hru‰kovská
84 let Marie Hanzelková
83 let Oldfiich Marek
Danu‰ka Marková
BoÏena Hanzelková
Jifiina FornÛsková
82 let Bohuslav Bajer

Zemfieli:
Ludmila Hoffmannová
Vûra Neumannová
Franti‰ek Planka
Karel Pohanka
Ivan Vanerov
Tomá‰ Vondrá‰ek
Îofie ZrÛnková

81 let Bohumil Kresta
80 let Anna Baarová
Anna Drozdová
Miloslava Vidliãková
Jifií Petrá‰
Valerie Melãáková
Jena Sopuchová
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Kam do společnosti a za kulturou
Barabá‰
Román Päre Lagerkvista —
nositele Nobelovy ceny za literaturu
upravil T. Vondrovic. Hru netradiãního
projektu Divadlo v chrámu sehrají ãlenové
divadelního souboru Pod vûÏí
Karolína Le‰inská
Josef Hrãek
MUDr. Mofiic Jureãka
Zpívá Chrámov˘ sbor ·tramberk.
Pfiedstavení se uskuteãní
v nedûli 5. dubna ve 14.00 hod.
v kostele sv. Katefiiny ve ·tramberku.
Vstupné dobrovolné — bude pouÏito
na opravu kostela sv. Katefiiny.
Srdeãnû zvou pofiadatelé.
Akce se koná v rámci oslav
650 let mûsta ·tramberka

Mûsto ·tramberk
si dovoluje pozvat v‰echny dûti na pohádku

Jazz U PísafiÛ
v nedûli 19. dubna 2009 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)

Pozvání jazzmana
Borise Urbánka (piano)
pfiijal
Michal Îáãek (saxofon)
Písafii milují jazz — a vy?
Vstupné: 90 Kã. V cenû zákusek s kávou.
Vstupenky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)

Pfiíhody vãelích medvídkÛ
Pfiedstavení zahraje Divadlo Krapet o. s.
z Prahy
dne 6. dubna 2009 v Kulturním domû
ve ·tramberku v 10.00 hod.
Pfiedstavení je urãeno pro matefiské
a základní ‰kolu.
Pfiivítáme v‰ak i zájemce z fiad obãanÛ.
Vstupné 30 Kã

Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou
na dal‰í koncert z cyklu
Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Akce se koná v rámci oslav
650 let mûsta ·tramberka

koncert folkrockové skupiny
AG FLEK

ve ãtvrtek dne 23. 4. 2009 v 19.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej lístkÛ:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor
a Nov˘ Jiãín
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Relax v podhÛfií Beskyd zve v‰echny ne‰kodné ãarodûjky a ãarodûje
(ktefií dobytku ni ãlovûku neublíÏí neb ochrannou ruku nad Apollem drÏí) na

(Pfied)Filipojakubskou noc
Aneb pfied Filipem, za Filipem, nikdo nesmí stát, nebo nebudeme hrát!
âili ãarodûjnické h˘fiení za rytmu hitÛ od 90. let do souãasnosti s DJ Pastrem
v Apollu (horní patro mûstského pivovaru ·tramberk)
v sobotu 25. dubna 2009 od 20.00 do 3.00 hod.
Ohnivé tance a kterak si zajistit plodnost i vûãné mládí
(pfiíprava nutná, informujte se prosím na produkce@relaxvpodhuri.cz
o moÏnostech zapojení se vefiejnosti do úãinkování v pfievlecích)
White Key Rum v AKCI!
Vstupné — pouze muÏi (i Filip a Jakub) 20 Kã.
(vstupenka slosovatelná)

KâT Kopfiivnice, mûsto ·tramberk — Muzeum ZdeÀka Buriana a Relax v podhÛfií Beskyd
si vás dovolují pozvat na tradiãní pochod

„Po stopách ZdeÀka Buriana“
Start:
V nedûli 26. dubna 2009 v ãasovém rozmezí 7.30—9.00 hod. od ·ustalovy vily v Kopfiivnici.
Na startu obdrÏí úãastníci pochodu mini obãerstvení a mapku trasy (délka trasy cca 10 km).
Pfiíchozí se mohou vydat v 8.00 hod. na trasu s badatelem — burianologem
p. Ale‰em Durãákem, kter˘ je provede po místech spojen˘ch s pobytem ZdeÀka Buriana;
kontrolní stanovi‰tû v Jeskyni ·ipka.
Cíl:
Do cca 12.00 hod. v Muzeu ZdeÀka Buriana ve ·tramberku.
MoÏnost prohlídky muzea se slevou vstupného.
Startovné:
Dûti a mládeÏ do15 let a ãlenové Spoleãnosti pfiátel ZdeÀka Buriana — 10 Kã; ostatní — 20 Kã.
Více informací podá infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd na tel. 556 801 935
nebo KâT Kopfiivnice na tel. 737 88 53 00.
Akce se koná v rámci oslav 650 let mûsta ·tramberka

9.—13. dubna 2009

Více informací (podrobné menu + kontakty
na jednotlivé provozovny) získáte
na www.relaxvpodhuri.cz

Pfiipravujeme:

(Zelen˘ ãtvrtek, Velk˘ pátek, Bílá sobota
Velikonoãní nedûle i pondûlí — tradiãní
pokrmy velikonoãních svátkÛ)
Navíc o Velikonoãním pondûlí získá kaÏdé dítû
malou ‰migrustovou v˘sluÏku.

Hájenka, o. s. a mûsto ·tramberk —
Pletení z pedigu pro zaãáteãníky.
Ve ãtvrtek 14. kvûtna 2009 v 15.30 hod.
v zasedací místnosti Kulturního domu
ve ·tramberku.
Lektorka paní Marie Janeãková.
Materiál zaji‰tûn.
Kursovné 100 Kã.
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Nahlaste se na MûÚ — p. Ra‰ková —
tel. 556 812 085. Poãet míst je omezen.
Pfiijìte se nauãit plést misky, o‰atky,
pozdûji ko‰íky.
Pro v‰echny milovníky ruãních prací

V hlavních rolích: Hugh Jackman a Nicole Kidman.

NA MùSÍC KVùTEN P¤IPRAVUJEME
LÍBÁ· JAKO BÒH, V¯MùNA,
NOUZOV¯ V¯CHOD,
VÉVODKYNù, RYCHLÍ A ZBùSILÍ

Inzerce
Program kina Štramberk
NA MùSÍC DUBEN 2009
Nedûle 5. 4. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

• Pro jarní výsadbu nabízím macešky — 6 Kč,
sazenice salátu a kedluben. Od měsíce května pak máme připravenu sadbu letniček a zeleniny. Informace na tel. 720 182 435,
556 801 546. Pavel Kelnar, Pod Palárnou
763, Štramberk

KOZÍ P¤ÍBùH — Povûsti staré Prahy
Animovaná komedie, 80 min., pfiístupn˘
První ãesk˘ celoveãerní 3D animovan˘ film,
odehrávající se v na‰í stfiedovûké metropoli,
která je je‰tû plná stra‰idel a rodících se legend.
V hl. rolích dabingu: Jifií Lábus, Matûj Hádek,
Mahulena Boãanová, Michal Dlouh˘ a dal‰í.
Nedûle 12. 4. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

• Nabízím zdarma koňský hnůj. Dobrý přístup vozem. Štramberk, Libotín, Zuzana Sumarová, tel. 731 464 761

• Ošetřování podvozku automobilu, broušení řetězů motor. pil. Tel. 603 585 765. Volejte!

PEKLO S PRINCEZNOU
Pohádka, 105 min., pfiístupn˘
Pohádka o kuráÏné princeznû, která se nechce
vdát za moulu a ne‰iku ze sousedního království v dávno smluveném sÀatku.
Hrají: Tereza Vofií‰ková, Jifií Mádl, Petr NároÏn˘, Miroslav Táborsk˘, Zlata Adamovská a dal‰í.
Nedûle 19. 4. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

RALLYE SMRTI

• Připravujete svatbu, oslavu životního jubilea? Nabízíme ve výborné kvalitě natočení
akce na video + speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou kvalitu vaší
akce za dostupnou cenu. Akci osobně realizuje dr. Vítězslav Černoch, Mořkov,
tel.: 728 362 757. Včasná rezervace je nutná!

Akãní, 105 min., titulky, od 15 let
Kdo pfieÏije, vyhraje. Ilegální závody v uzavfien˘ch prostorách kriminálu, kde vûzni bojují
o pfieÏití v neskuteãn˘ch pojízdn˘ch monstrech. VûzeÀská „auto‰kola“ je bezkonkurenãnû nejsilnûj‰ím záÏitkem pro ty, co pfieÏijí.
Nedûle 26. 4. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

AUSTRÁLIE
Romantické drama, titulky, 165 min., pfiístupn˘
Anglická aristokratka (Nicole Kidman) Ïije svÛj
Ïivot v prostfiedí povrchní dokonalosti. ManÏelství bez lásky ji pfiipravilo o víru ve v‰e, co kdy
mûlo smysl. Její tvrdohlavost ji dohání k cestû
na druh˘ konec svûta, aby usvûdãila svého muÏe z domnûlé nevûry.
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VODA – TOPENÍ – PLYN
OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE
— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

Prodej pneumatik, alu kol,
ocelov˘ch diskÛ,
v‰ech rozmûrÛ a znaãek

Ka‰párek Jaroslav
mob. 775 305 382

za velmi nízké ceny.
Tomá‰ Va‰íãek

Instalatérství

·tramberk

provádí
montáÏe a rekonstrukce

Tel: 608 885 751

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

e-mail: t.vasicek@svet-pneu.cz

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

www.svet-pneu.cz

………Vaše dobrá volba………
Výkup nemovitostí — vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy pozemky)
Právní poradenství * Řešení exekucí-pomoc při oddlužení nemovitostí
Bezplatné vyřízení úvěru na koupi nemovitosti — nejvýhodnější úroková sazba

Volejte zdarma 800 19 00 20
Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, budova Radnice, 9. patro
www.bonaelecta.cz • e-mail: koprivnice@bonaelecta.cz

Víte o někom, kdo chce prodat nemovitost?
Zajímavá odměna za tip!
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 3/2009.
Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 556 812 085, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

