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…z jednání rady
Leto‰ní zima je napohled krásná, ale uÏ dost
bylo snûhu. Vût‰ina z nás se tû‰í na jinou barvu,
neÏ bílou, pfiinejmen‰ím na jarní syrovou hnûì
polí, svûtlezelenou barvu zaãínajícího ãerstvého
porostu luk a na první posly jara. Snad uÏ to nebude tak dlouho trvat.
V pofiadí 41. schÛze rady se konala 27. 1. 2009
a projednala kontrolu úkolÛ k danému dni a byly uloÏeny nové úkoly investorovi mûsta Janu
Kozlovskému vybrat projektanta na jednoduché zastavovací studie ve variantách pro v˘stavbu rodinn˘ch domkÛ na vybran˘ch pozemcích,
pfiedsedovi komise letopisecké Ale‰i Durãákovi
zajistit vydání mimofiádného ãísla Zpravodaje
mûsta ·tramberka s databází v˘znamn˘ch rodákÛ a osobností mûsta k v˘roãí 650 let, referentce správy majetku Petfie Filipové pfiipravit
k prodeji ãásti pozemkÛ, které vzniknou geometrick˘m rozdûlením parcel. Rada vzala na vûdomí pfiedloÏené zprávy o ãinnosti JSDH
·tramberk za rok 2008 velitele ZdeÀka Ra‰ky,
zprávu Policie âR za rok 2008, kterou nám
pfiednesl velitel oddûlení PâR v Kopfiivnici npor.
Bc. Ivan Pilát, vedoucí OOP – âR Kopfiivnice,
zprávu o ãinnosti Mûstské policie ·tramberk
zpracovanou velitelem Franti‰kem Vavru‰em
a zprávu o problematice komise pro projednávání pfiestupkÛ za rok 2008 pfiednesenou a zpracovanou pfiedsedkyní této komise Katefiinou
Sochovou, DiS. Dále vzala rada mûsta na vûdomí Inspekãní zprávu t˘kající se Základní ‰koly
ve ·tramberku, která byla bez nálezu a oznámení o pfieru‰ení provozu obou M· dne 30. ledna 2009 z provozních dÛvodÛ. Byli schváleni
noví nájemníci ve tfiech bytech na Bafiinách
a schváleno zvefiejnûní zámûru prodeje ve ãtyfiech pfiípadech a ve dvou pfiípadech rada neschválila zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku.
Bylo schváleno ukonãení nájmu nebytového
prostoru v domû ãp. 265 (budova Po‰ty) a v domû ãp. 447 dohodou s nájemci za pfiedpokladu
vyrovnání v‰ech závazkÛ vÛãi mûstu. ZároveÀ
bylo schváleno zvefiejnûní zámûru pronájmu
tûchto nebytov˘ch prostorÛ. Nebyl schválen ná-

jem pozemkÛ za navrhovanou cenu na
Bafiinách, ve vlastnictví soukromé osoby paní Mgr. Heleny
Krumniklové a také
nebylo schváleno kosení trávy a o‰etfiování bfiehového porostu, kter˘ je majetkem
v˘‰e uvedené paní Krumniklové, na náklady
mûsta. Byl schválen pronájem pozemkÛ Mysliveckému sdruÏení Závi‰ice — ·tramberk na
dobu urãitou. Zastupitelstvu bylo doporuãeno
schválit odkup pozemkÛ od âR-SÎDC, s. o.,
SDC Ostrava. Rada schválila vítûze poptávkového fiízení na zpracování projektové dokumentace na revitalizaci DDM ·tramberk, a to firmu
Technoprojekt, a. s. Ostrava. Byl schválen dodatek ke smlouvû o nájmu a podnájmu nebytov˘ch prostorÛ na Bafiinách s firmou Machaã —
malokapacitní jatka s. r. o. Mofikov, byly schváleny dvû smlouvy o uzavfiení smlouvy budoucí
o zfiízení vûcného bfiemene s Ïadateli na pozemcích mûsta v souvislosti se stavbou rodinného domku a vedení sítí elektro pfies na‰e pozemky. Byla schválena firma Klassa plus s. r. o.
Otice jako vítûz poptávkového fiízení na vybavení tfiíd Z· v rámci projektu Obnova a modernizace zafiízení Z· ve ·tramberku a byla schválena smlouva o dílo s touto firmou. Rada schválila pfiijetí daru ve v˘‰i 2 500 Kã od a. s. ALS AGRO ·tramberk a darovací smlouvu na tento dar.
42. mimofiádná schÛze rady se konala dne
3. 2. 2009, na které radní vzali na vûdomí pfiedstavené projekty nájemcÛ na pronájem areálu
hradu ·tramberka, schválili Ïalobu na vyklizení bytu v majetku mûsta vÛãi dluÏníkovi na Bafiinách v domû 816/9, byla schválena firma CS
NEXNET, s. r. o. Nov˘ Jiãín jako vítûz poptávkového fiízení na zakázku na obnovu a modernizaci poãítaãové uãebny v rámci projektu na Obnovu a modernizaci zafiízení Z· ve ·tramberku.
Byl schválen dodatek ã. 1 ke smlouvû o dílo s firmou Klassa plus s. r. o. Otice a pûtiãlenná hodnotící komise pro v˘bûr nabídky na opravu komunikace na ul. Novojiãínské.

Dal‰í, v pofiadí 43. schÛze rady mûsta probûhla dne 10. 2. 2009. Radní vzali na vûdomí kontrolu úkolÛ k danému dni. Doporuãili zastupitelstvu mûsta ke schválení zprávu o hospodafiení mûsta za rok 2008, rozpoãtové opatfiení ã.
1/2009 s pfiipomínkami. Byla schválena pfiíloha
ã. 2 smlouvy o zne‰kodÀování komunálních odpadÛ ve mûstû, rada nesouhlasila s modelem
navrÏen˘m firmou ASOMPO a. s. Îivotice k pokrytí finanãních ztrát za svoz bioodpadÛ a uloÏila starostce jednat s akcionáfii ASOMPO a. s.
o spoleãném postupu ke sníÏení navrhované ceny za bioodpad. Rada vzala na vûdomí rozhodnutí Státního fondu Ïivotního prostfiedí âR
o spolufinancování projektu ve v˘‰i 13 407 135
Kã na dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka s napojení na âOV — odkanalizování lokality ·tramberk Kozina. Byla schválena finanãní spoluúãast a organizaãní v˘pomoc pfii
zaji‰tûní 1. etapy mezinárodního cyklistického
závodu Ïen Gracia Orlová 2009 s dojezdem na
námûstí dne 30. 4. 2009. Bylo schváleno zvefiejnûní zámûru prodeje pozemku, smlouva o zfiízení vûcného bfiemene na rekonstrukci náhonu
k rybníku mezi mûstem ·tramberkem a soukrom˘m Ïadatelem, byl vydán souhlas mûsta
s trval˘m omezením funce lesa na urãeném pozemku, byl schválen dodatek ã. 2 nájemní
smlouvy vãetnû pfiílohy ã. 3 s AgroprÛmyslov˘m
kombinátem a. s. Sedlnice na pronájem pozemkÛ. Rada vzala na vûdomí zprávu t˘kající se návrhu na provedení stavebních úprav v suterénu
objektu tûlocviãny dle studie interiérov˘ch
úprav a v souvislosti s tûmito úpravami uloÏila
rada referentce majetku a investic Petfie Filipové pfiipravit návrh dodatku ã. 1 nájemní smlouvy s nájemci tohoto prostoru za stanoven˘ch
podmínek. Byla schválena smlouva o uzavfiení
budoucí smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene
mezi Správou silnic MSK Ostrava, stfiedisko Nov˘ Jiãín a mûstem ·tramberkem, byl schválen
nov˘ nájemník na byt na Bafiinách, dodatek ã. 4
ke smlouvû o nájmu a provozování tepelného
zdroje mezi mûstem ·tramberkem a firmou
DOTEP s. r. o. Nov˘ Jiãín. Byl vydán souhlas
s prÛjezdem trasy a jejím roz‰ífiením dle poÏadavkÛ pofiadatelÛ Vala‰ské rallye 2009 na území mûsta ·tramberka. Byla schválena mandátní smlouva s firmou Allowance s. r. o. Praha 2 na
provedení ãinností v rámci pfiípravy a realizace
projektu Dokonãení kanalizaãní sítû — odkanalizování ·tramberk — Kozina s pfiipomínkami. Zastupitelstvu mûsta byly doporuãeny ke
schválení zprávy Náklady na projektovou pfiípravu pro rok 2009 — verze 02/2009 a Návrh
investiãních akcí pro rok 2009 — verze 02/2009
zpracované místostarostou ing. Pavlem Podolsk˘m. Byla schválena firma Makak climbing

s. r. o. Jablonec nad Nisou jako vítûzná na dodání horolezecké stûny do tûlocviãny v rámci jiÏ
zmiÀovaného projektu Obnovy a modernizace
zafiízení Z· ·tramberk a také byla schválena
smlouva na realizaci této cviãné lezecké stûny.
Starostka Vûra Michnová byla povûfiena podpisem v‰ech v˘‰e jmenovan˘ch smluv, dohod
a dodatkÛ. Rada vzala na vûdomí stav v˘bûrového fiízení na nájemce areálu hradu ·tramberka
ke dni 10. 2. 2009.
19. února komise sloÏená z ãlenÛ rady vybrala nového nájemce na areál hradu ·tramberka,
a to firmu Vala‰ské království s. r. o. Fren‰tát
pod Radho‰tûm.
Slunce nám v‰em chybí, a tak je tfieba si ho
uchovat po celou nepfiíznivou dobu v srdci
a v dobách zl˘ch ho obãas poodhalit pro potû‰ení vlastní i ostatních kolem sebe. Zoufalství
není na místû, jaro se neúprosnû blíÏí a s ním
i ta „lampa“ probuzení a Ïivota. Jak praví klasik:
„NekaÏme si to, co máme, touhou po tom, co
nemáme“ (Epikuros). TakÏe si uÏívejme je‰tû
posledních zimních dní (nebo t˘dnÛ?) a s touhou oãekávejme zmûnu. Jsme na stejné lodi ãekatelÛ.
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo mûsta se se‰lo na svém 19. jednání dne 23. února 2009. Na programu hlavních bodÛ byly jednak zprávy z oblasti samosprávné ãinnosti, které zpracovala starostka
mûsta a jednak z oblasti finanãní, ty zpracoval
vedoucí finanãního oddûlení ing. Josef Babulík
a zastupitelstvu pak pfiedloÏil pfiedseda finanãního v˘boru ing. Jan David. Zprávu o ãinnosti
rady za uplynulé období zastupitelstvo vzalo na
vûdomí. Doplnûná zpráva Úkoly mûsta v roce
2009 a Hlavní body programÛ zastupitelstva na
rok 2009 s doplnûním byly schváleny. Zastupitelstvo schválilo zprávu o hospodafiení mûsta za
rok 2008 a rozpoãtové opatfiení ã. 1/2009, dále
byly schváleny plány ãinností na rok 2009 v˘borÛ zastupitelstva — finanãního a kontrolního, které zastupitelstvu pfiedloÏili jeho pfiedsedové ing. Jan David a Mgr. Pavlína Kvasniãková. Materiály, zpracované místostarostou ing.
Pavlem Podolsk˘m, návrh investiãních akcí pro
rok 2009 — verze 02/2009 a náklady na projektovou dokumentaci pro rok 2009 — verze
02/2009 byly schváleny.
V majetkoprávních záleÏitostech byly projednávány koupû a prodeje pozemkÛ. V oblasti
kontroly úkolÛ byla projednána závûreãná zpráva zastupitelstvem jmenované odborné komise,
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a to zpracovaná anal˘za moÏností a dopadÛ pfiípravy a realizace velk˘ch projektÛ na finanãní
situaci mûsta a jeho rozvoj v pfií‰tích letech. Zastupitelstvo schválilo investiãní priority mûsta
uvedené v pfiedloÏené zprávû odborné komise.
Zastupitelstvo vzalo na vûdomí kontrolu úkolÛ
ke dni 23. 2. 2009 a zprávu kontrolního v˘boru.
Byly uloÏeny úkoly, které ze zprávy vyplynuly,
a to tajemnici Mgr. Pavle Jurkové uvést podací
deník do souladu se spisov˘m a skartaãním fiádem do dvou mûsícÛ od provedené kontroly
a uvést evidenci pfiedpisÛ do souladu se zákonem o obcích do jednoho mûsíce od provedené
kontroly. Dále byl uloÏen úkol kontrolnímu v˘boru provést kontrolu dodrÏování termínÛ odpovûdí u písemností v samostatné pÛsobnosti
obce veden˘ch v podacím deníku mûstského
úfiadu a investorovi mûsta Janu Kozlovskému
pfiedkládat ve‰keré pfiipravované projekty k projednání do komise stavební.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 6. bfiezna a v sobotu 7. bfiezna 2009
se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût firma
AVE komunální sluÏby s. r. o.
Zastávky vozidla:
Pátek 6. bfiezna 2009
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 7. bfiezna 2009
Námûstí
Závi‰ická ulice
Libotín u Petfikovsk˘ch
Rybské paseky
u zásobníku plynu

8.00—8.20 hod.
8.30—8.50 hod.
9.00—9.20 hod.
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.

Dal‰í sbûr nebezpeãného odpadu probûhne
16.—17. fiíjna 2009
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Mgr. Radka Krysová

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 benzinovou
pumpou
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.

Hasiãi upozorÀují
KaÏdoroãním problémem jsou poÏáry zpÛsobené nejen pfii jarních pracích na zahrádkách
a polích, ale i neopatrnost pfii zacházení s otevfien˘m ohnûm v pfiírodû. Pokud pálení nezaka-
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zuje místní vyhlá‰ka, mûli by lidé vûnovat velkou
pozornost zakládání ohÀÛ pfii úklidov˘ch pracích na zahrádkách. Pálení je moÏno provádût
pouze na ohni‰ti, které je bezpeãnû ohraniãeno
napfi. kameny. Dále je vhodné mít v blízkosti ohni‰tû pfiipravené vûdro nebo konev s vodou, resp.
nádobu s pískem a lopatku, aby se dal pfiípadn˘
poÏár jiÏ v zárodku uhasit a v Ïádném pfiípadû neodcházet od ohni‰tû, pokud není dostateãnû
uha‰eno. Pálení se nesmí provádût v dobû, kdy
fouká vítr a hrozí tak roz‰ífiení ohnû do okolí.
A to i kdyby bylo pod neustál˘m dohledem. Plo‰né vypalování trávy je zakázáno nejen na zahrádkách, ale i jinde. Pfii nedodrÏení tohoto zákazu hrozí obãanovi za tento pfiestupek pokuta
aÏ 25 000 Kã. RovnûÏ chceme pfiipomenout, Ïe
po cel˘ rok platí zákaz rozdûlávání ohÀÛ v lesích
mimo vyhrazená tábofii‰tû. Rodiãe bychom chtûli upozornit na to, Ïe jsou ze zákona odpovûdni
za své dûti, a mûli by je pouãit o tom, jak lehce
mÛÏe dojít k poÏáru pfii neopatrném zacházení
s ohnûm, a kde se ohnû rozdûlávat nesmí. SnaÏit
se nedopustit, by si dûti rozdûlávaly oheÀ bez dohledu dospûlé osoby. V pfiípadû vzniku poÏáru zapfiíãinûného dûtmi zákon postihuje odpovûdné
osoby pokutou aÏ do v˘‰e 25 000 Kã. Pokud jde
o právnické a podnikající fyzické osoby, ty sice
mohou provádût spalování hofilav˘ch látek na
volném prostranství (dfievní odpad, spadané listí
apod.), ale jsou povinny stanovit opatfiení proti
vzniku a ‰ífiení poÏáru a pfiedem je oznámit hasiãskému záchrannému sboru. Ten mÛÏe stanovit dal‰í podmínky pro spalování, popfiípadû mÛÏe takovou ãinnost zakázat. Pfii poru‰ení této povinnosti se dopustí právnická nebo podnikající
fyzická osoba správního deliktu, za kter˘ jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e 500 000 Kã.
KaÏd˘, kdo se pohybuje v pfiírodû, byl se mûl chovat obezfietnû. Nerozdûlávat ohnû mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky cigaret
apod., a v pfiípadû zpozorování ohnû nebo koufie
ihned informovat operaãní stfiedisko hasiãského
záchranného sboru na ãíslech 150 nebo 112.
I pfies pravidelná upozornûní na nebezpeãí hrozící pfii vypalování such˘ch travních porostÛ ve
sdûlovacích prostfiedcích, v‰ak kaÏdoroãnû vyjíÏdûjí hasiãi k takto zpÛsoben˘m poÏárÛm, které
bohuÏel ãasto konãí tragicky s velk˘mi materiálními ‰kodami a v nejhor‰ích pfiípadech ztrátou
lidského Ïivota.
nprap. Dagmar Bene‰ová, vrchní inspektorka
— v˘chova obyvatelstva HZS
Moravskoslezského kraje

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, rozhodly 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
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

Tfiíkrálová sbírka
Jako kaÏdoroãnû, i letos probûhla poãátkem
tohoto roku tfiíkrálová sbírka pofiádaná Charitou âeské republiky. Do této sbírky se zapojili
i obãané a koledníci ze ·tramberka. Celkem obcházelo pût skupin koledníku a ve ·tramberku
se vybralo 35 503 Kã.
Rádi bychom podûkovali v‰em ‰tûdr˘m dárcÛm i obûtav˘m koledníkÛm. Bez jejich pomoci by charita nemohla poskytovat své sluÏby
v takovém rozsahu i kvalitû.
Charita Kopfiivnice

Databáze podnikatelÛ, spolkÛ, sdruÏení
a sportovních oddílÛ
Mûstské informaãní centrum ·tramberk
v souãasné dobû zpracovává aktuální databázi
podnikatelÛ, firem, organizací, sdruÏení, spolkÛ atd. pro rok 2009 — území mûsta ·tramberka a obcí Îenklava, Závi‰ice,Vefiovice a Rybí.
Ve‰keré údaje a následné aktualizace údajÛ
budou zvefiejnûny na internetov˘ch stránkách
mûsta
www.stramberk.cz/info/vyhledat.php
a budou slouÏit pro potfieby MIC a vefiejnosti.
Z tohoto dÛvodu vás Ïádáme o zaslání informací na adresu:
Mûstské informaãní centrum
Námûstí 456, 742 66 ·tramberk
Tel./fax: 556 812 085
e-mail: mic@stramberk.cz
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Údaje: Jméno/název, adresa, kontakt, provozovna, otevírací doba (lze pfiidat i krátk˘ popis
ãinnosti ãi logo).
Na adresu MIC lze zasílat i ve‰keré aktualizace a zmûny.
Dûkujeme za spolupráci.

Regiontour v Brnû
V leto‰ním roce mûsto ·tramberk vystavovalo
jako kaÏdoroãnû v sekci Moravskoslezského kraje spoleãnû s mûsty La‰ské brány Beskyd — Kopfiivnicí, Pfiíborem a Hukvaldy. Veletrh cestovního
ruchu se konal v období 15.—18. 1. 2009.
Expozici tvofiily dva pulty, panely s fotografiemi (pozn. scházely popisky jednotliv˘ch mûst),
drátûn˘ program (A4). Náv‰tûvníci mûli k dispozici ‰irokou ‰kálu propagaãních materiálÛ –
informaãní leták mûsta ·tramberka, mapu ·tramberka, informace o hradu, leták Muzea Zd.
Buriana. Dále zde byly vystaveny materiály, kter˘ch je mûsto ·tramberk nedílnou souãástí.
Propagaãní materiály vydané mûstem Kopfiivnicí — PrÛvodce La‰skou branou, La‰skou branou k odpoãinku…, La‰skou branou na ‰kolní
v˘let a v neposlední fiadû ubytování Beskydy-Vala‰sko, kterou vydala Agentura Beskydy-Vala‰sko, kde je kompletní seznam ubytovacích moÏností, vãetnû fotografií mûsta ·tramberk; v prodeji byl kalendáfi mûsta. Náv‰tûvníky zajímal zejména jak˘koliv materiál o mûstû, kter˘ si mohou vzít zdarma; naopak byli ochotni zaplatit za
·tramberské u‰i, ty byly zdarma k ochutnání na
pultech a vÏdy záhy zmizely.
Souãástí stánku MSK bylo malé pódium, kde
po celou dobu v˘stavy probíhal pestr˘ celodenní program a velká plazmová televize s videoprojekcí Moravskoslezského kraje, nedílnou
souãást tvofiila smyãka o ·tramberku.
Z dÛvodu nedostatku prostoru na pultech byly nûkteré materiály mûsta vydávány náv‰tûvníkÛm Regiontouru na poÏádání, napfi. cyklov˘lety, turistické v˘lety do okolí ·tramberka, leták
s ubytováním. Ojedinûle byl zájem o materiály
v jazyce anglickém, nûmeckém a polském.
Souãástí prezentace mûst la‰ské brány —
·tramberk, Kopfiivnice, Hukvaldy a Pfiíbor byla
anketa o dva víkendové pobyty a jiné drobné
dárky, kde náv‰tûvníci hodnotili, co z La‰ské
brány povaÏují za nejznámûj‰í. Anketa byla doplnûna ochutnávkou oblíben˘ch ·trambersk˘ch u‰í. V jednotliv˘ch vstupech náv‰tûvníci
odpovídali na dotazy moderátora, t˘kající se mj.
osobností ãi historie mûsta ·tramberka. Znalosti mûli náv‰tûvníci hlavnû o ·tramberku
a moderátor pfii jednotliv˘ch vstupech vÏdy
zmínil ·tramberk alespoÀ 50×.
V‰eobecná známost o ·tramberku je velká.

Nejznámûj‰ími pojmy ‰iroké vefiejnosti (náv‰tûvníkÛm, vystavovatelÛm — kolegÛm z jin˘ch regionÛ) jsou: jednoznaãnû oblíbená gastronomická specialita ·tramberské u‰i a symbol La‰ské brány ·tramberská Trúba.
Dûkujeme touto cestou v‰em pekafiÛm ·trambersk˘ch u‰í a Danu Buzkovi z Hotelu ·ipka za poskytnuté sponzorské dary.
Petra Dobeãková

Nabídka Ïetonu
UpozorÀujeme obãany, Ïe pro velk˘ zájem
o pamûtní Ïetony do nákupního vozíku, které
jste dostali se ·trambersk˘mi novinkami 1/09,
jsou nyní k dispozici ke koupi na Mûstském informaãním centru za 18 Kã.

Prosba k obãanÛm
Leto‰ní rok je pro nás velmi v˘znamn˘. Kulturní vyÏití ve mûstû bude bohaté. Na 5. prosince 2009, coÏ je sobota, pfiipravujeme jako
souãást programu prÛvod, kter˘ by mûl jít od
základní ‰koly aÏ na Trúbu. V prÛvodu by nemûl
chybût nikdo z vás. Proto chci uÏ dnes poÏádat
v‰echny, aby si zaãali pfiipravovat kost˘my, masky, které si do prÛvodu obléknou. Nemusí to b˘t
jen stfiedovûk˘ styl, ale jak˘koliv. ·tramberk Ïil
staletími, proto pfiivítáme v‰e od stfiedovûku aÏ
po 30. léta 20. století.
Anna Ra‰ková

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Matefiská láska, nejsilnûj‰í a nejkrásnûj‰í cit,
po kterém tolik opu‰tûn˘ch dûtí marnû touÏí.
Lucka Kramáfiová by ale na tohle téma urãitû
fiekla, Ïe ãeho je moc, toho je pfiíli‰.
Její milující maminka totiÏ svou lásku a péãi
opravdu pfiehání a dceru nenechá pomalu ani
samostatnû se nadechnout. Mluví do v‰eho
a lajnuje jí Ïivot podle sv˘ch pfiedstav aÏ do
chvíle, kdy se musí Lucie koneãnû rozhodnout,
komu dá pfiednost. Mamince nebo milovanému
Filipovi, muÏi svého srdce? A o tom je kniha Zuzany Franckové — Îít svÛj Ïivot.
Sladké ptáãe mládí je román na motivy psychologického dramatu slavného amerického
autora Tennessee Williamse. Pfiivádí ãtenáfie do
jiÏanského mûsteãka St. Cloud, kde místní
ospal˘ klid je naru‰en tím, Ïe sem neoãekávanû
pfiijede sebevûdom˘ Chance Wayne. Vrací se do
rodného hnízda, aby se pokusil znovu získat
lásku dcery místního boháãe, které kdysi velice
ublíÏil. Tento pfiíbûh byl úspû‰nû zfilmován
a získal nûkolik OscarÛ.
Nejkrásnûj‰í, nejdraÏ‰í, nejrychlej‰í a nejdokonalej‰í motocykly 20. a 21. století. To v‰ech-
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no najdete v knize Rolanda Browna — Motocykly snÛ.
Humoristické povídky s názvem âíslo do nebe napsal Ivan Kraus. Povídky se t˘kají nekoneãn˘ch trampot a patálií velké rodiny, jejíÏ ãlenové jsou nadáni tak v˘raznou individualitou,
Ïe to mezi nimi neustále jiskfií.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Kulturní dÛm nabízí
Pro oÏivení pamûti si dovolujeme obãanÛm ·tramberka nabídnout kromû kulturních akcí také
komerãní vyuÏití kulturního domu. MÛÏete si pronajmout prostory KD pro pofiádání jakékoliv soukromé ãi vefiejné akce. Sazebník:
Akce
Zábavy, plesy, spoleãenské
akce, stolová úprava
Pohfiby, posezení, svatby,
veãírky, bez vybírání
vstupného, stolová úprava
Divadlo, koncerty, hledi‰tû
SchÛzová ãinnost,
pfiedná‰ky, semináfie
V˘stavy (Kã/den)
Prodejní akce

Sál
Kã/hod.
250,—

Zasedaãka
1 m. x obû
Kã/hod.
150,— x 220,—

KuchyÀ ·atna
úãinkujících
Kã/akce Kã/akce
360,— 60,—

·atna
náv‰tûvníkÛ
Kã/akce
60,—

120,—

60,—x 130,—

240,—

60,—

60,—

120,—
120,—

60,—x 130,—
60,—x 130,—

120,—
120,—

60,—
60,—

60,—
60,—

180,—
320,—

100,— x 170,—
120,— x 220,—

120,—
120,—

60,—
60,—

60,—
60,—

Pro spolky a spoleãenské organizace na území mûsta je cena 50% a pro dûti na ‰kolní akce je
pronájem zdarma. Lze zapÛjãit také ubrusy, cena se fiídí momentální poptávkou ãistírny.
Dovolujeme si Vás upozornit na moÏnost zapÛjãení
dataprojektoru
100 Kã/akce
flipchartu (psací tabule)
50 Kã/akce
Podmínka zapÛjãení — akce konaná v kulturním domû ve ·tramberku.

MIC poskytuje:
— zdarma informace o mûstû — osobnû, prostfiednictvím webov˘ch stránek, písemnû, emailem, telefonicky (ãesky, ãást. anglicky, nûmecky, polsky, rusky a francouzsky): historie,
památky, zajímavá místa, pfiírodní zajímavosti,
ubytování, sluÏby, firmy, kulturní, spoleãenské
i sportovní aktivity, turistické stezky a cyklotrasy, dopravní spoje aj.
— vefiejnû pfiístupn˘ internet (1 stanice) — zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû 2 stanice — zdarma
— faxové, kopírovací a tiskové sluÏby (kopírka s tiskárnou, DIN max. A3) zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû tiskárna a kopírka A4 — zpoplatnûná sluÏba
— ãtecí sluÏby pro digitální karty fotoaparátÛ vãetnû zálohování dat — zpoplatnûná sluÏba

— zálohování dat z PC na CD — zpoplatnûná sluÏba
— ‰irok˘ sortiment prodeje pohlednic, propagaãních letákÛ, broÏur, reprezentativních
knih, map a jin˘ch pfiedmûtÛ vztahujících se
k cestovnímu ruchu a mûstu ·tramberku, resp.
regionu (triãka, ta‰ky, mince, turistické známky, aj.)
— prodej vstupenek na akce pofiádané na
území mûsta
— novû zafiazen katalog s prodejem zboÏí na
MIC a v MZB
Ceník sluÏeb:
Tisk — kopírování
Vefiejn˘ internet
A4 jednostrannû 2 Kã
1 hod. 40 Kã
A4 oboustrannû 4 Kã
15 min. 10 Kã
A3 jednostrannû 4 Kã
A3 oboustrannû 8 Kã
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Zálohování foto na CD—R z digitálních fotoaparátÛ
100 MB za 20 Kã a 10 Kã medium (CD)
Anna Ra‰ková

Inzerce ve ·trambersk˘ch novinkách
Nabízíme pro ‰irokou vefiejnost moÏnost inzerce ve ·trambersk˘ch novinkách. Toto periodikum ãte kaÏd˘ ·tramberák a stává se zdrojem
informací pro obãany, ktefií potfiebují opravit ãi
zmodernizovat domek, byt aj. Inzerát velikosti
A5 = 800 Kã, 1/2 A5 = 400 Kã, 1/4 A5= 200 Kã,
1/8 A5 =100 Kã. MÛÏete podat i fiádkov˘ inzerát,
jehoÏ cena je 15 Kã za fiádek. VyuÏijte této jedineãné pfiíleÏitosti a nabídnûte prostfiednictvím
·trambersk˘ch novinek své sluÏby. Kdo neinzeruje — neví se o nûm, a jakoby nebyl.
Telefon: 556 812 085 nebo 737 310 187

Pozvánka
DÛm dûtí a mládeÏe ve ·tramberku vás zve
na Ble‰í trh, kter˘ se koná od 9. 3. do 13. 3.
2009 od 8.00 hod. do 17.00 hod.
Regina ·mahlíková

Podûkování od turisty
Stará Paka 2. února 2009
Minulou sobotu dne 3l. ledna 2009 jsem ve
·tramberku nûkde mezi jeskyní ·ipkou a Kozinou vytratil penûÏenku se v‰emi osobními doklady. KdyÏ jsem pak v nedûli penûÏenku po
zmínûné trase spoleãnû se sv˘mi pfiáteli hledal,
na‰la mnû ji kmotfienka zastrãenou v plotû naproti sokolovnû. Nálezce správnû pfiedpokládal,
Ïe ji asi budu hledat a umístil ji tak, aby byla lepe viditelná, nezapadala snûhem, pfiípadnû nebyla zahrnuta snûhov˘m pluhem pfii odklízení
snûhu z vozovky. ProtoÏe poctivého nálezce neznám, prosím o zvefiejnûní mého dopisu ve va‰ich místních novinách jako velké podûkováni
za jeho poctivost. NejenÏe z obsahu penûÏenky
nezmizela Ïádná hotovost, aã tam nemalá ãástka byla, ale hlavnû mnû poctiv˘ nálezce u‰etfiil
mnoho nemil˘ch starostí se zafiizováním nov˘ch dokladÛ. Jsem z Podkrkono‰í, do ·tramberku jsem jednou zavítal bezmála pfied tfiiceti
lety, poznal tam nûkolik skvûl˘ch lidí, se kter˘mi nás dnes pojí opravdu velké pfiátelství a ten
Vá‰ kousek zemû spolu s pfiáteli si zamiloval natolik, Ïe tam rád jezdívám nûkolikrát v roce.
Jsem moc rád, Ïe mezi ta pozitiva, pro která se
tam stále rád vracím, pfiibylo i dal‰í od neznámého poctivého nálezce. Snad se alespoÀ touto
cestou k nûmu dostane mé velké podûkováni.
Dûkuji.
S pfiáním hezkého dne Josef Truneãek

Ze školy
PrvÀáãci v M·
Vánoce, Vánoce pfiicházejí… tak bych nazvala krátké leã velmi pfiíjemné setkání prvÀáãkÛ
v M· Bafiiny a M· Zauliãí. Do obou ‰kolek jsme
se vydali v pfiedvánoãním ãase. Dûti se nesmírnû tû‰ily na své kamarády a na b˘valé paní uãitelky. Ve ‰kolkách nás mile pfiivítali a s vÛní vánoãního cukroví, které dûti ve ‰kolce na Zauliãí upekly, jsme si spoleãnû zazpívali koledy.
A pak uÏ byl ãas pfiíprav na vánoãní tû‰ení.
V‰ichni spoleãnû kreslili, vyrábûli vánoãní pfiání, dûvãata si vyhrála v malé kuchyÀce a nakrmila panenky, chlapce zase zaujaly rozmanité
stavebnice.
âas vánoãní je za námi a my jsme zase usedli do lavic, abychom se nauãili dal‰í písmena
v abecedû, a uÏ se tû‰íme na jaro, kdy k nám zavítají na oplátku pfied‰koláci a my se pfiedvedeme, co jsme se první rok ve ‰kole nauãili.
·árka Kundlová

Vánoce u druhákÛ
Leto‰ní pfiedvánoãní období ve druh˘ch tfiídách jsme si opravdu vychutnali. Zaãalo jiÏ 25.
listopadu koncertem cimbálové muziky Réva,
dal‰í den nûktefií z nás vystoupili s koledami na
‰tramberském námûstí, 5. prosince nás nav‰tívil ve tfiídách Mikulá‰ s andûlem a ãerty. V dal‰ím t˘dnu jsme zajeli do RoÏnova na program
Vánoce na dûdinû.
V pfiedvánoãním t˘dnu jsme byli pozváni
(spoleãnû s prvÀáky) do Domu dûtí do ·tramberka na Vánoãní hrátky. Co to asi bude? âekalo nás dopoledne plné zábavy. Hráli jsme hry,
vytváfieli andûlíãky z papíru, kreslili stromeãek
a hlavnû jsme si dali záleÏet na zdobení vánoãních perníãkÛ. Dopoledne uteklo velice rychle
a my jsme odcházeli nejen s na‰imi v˘robky, ale
i s pravou vánoãní náladou. Podûkování patfií
pracovnicím DDM a paní ·mahlíkové, která nás
(letos poprvé) do DDM ·tramberk pozvala.
Pfiedvánoãní t˘den jsme zakonãili tfiídní besídkou s rozdáváním dáreãkÛ a filmov˘m pfiedstavením.
Mgr. Jitka JalÛvková

Olympiáda v anglickém jazyce
V t˘dnu od 12. ledna probûhly na na‰í ‰kole
tfiídní a ‰kolní kola olympiády v anglickém jazyce.
V kategorii ‰est˘ch a sedm˘ch tfiíd obsadili
první místo Eva ·kapová a Rí‰a KonÛpka, tfietí
místo patfií Marii Buãkové a René Lo‰ákové.
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V kategorii osm˘ch a devát˘ch tfiíd obhájila
prvenství z minulého roku Nikola Vítková, druh˘ se umístil David ·eìa a tfietí místo patfií Pavlu Pavlasovi.
Okresní kolo probûhne v pÛli února a postupují
do nûj dûti z prvních míst. Pfiejeme GOOD LUCK!
Mgr. Svatava DaÀová

Tû‰íme se, Ïe pfiíhodné mrazivé poãasí potrvá je‰tû hodnû dlouho, abychom si bruslení,
klouzání i hokej mohli dosyta uÏívat.
Îáci i uãitelé Z· ·tramberk
V˘‰e uvedené zprávy se z kapacitních dÛvodÛ neve‰ly do ·N ã. 1/09, proto je otiskujeme
nyní.

Zápis do první tfiídy
Dne 16. 1. 2009 probûhl na na‰í ‰kole zápis
nov˘ch ‰kolákÛ do první tfiídy.
Pfied‰koláky uvítali Ïáci 8. tfiíd, ktefií se v prostorách ‰kolní druÏiny po celou dobu zápisu
snaÏili vytvofiit pfiíjemnou atmosféru. Rodiãe
mohli zhlédnout filmov˘ materiál prezentující
akce ‰koly, mohli nahlédnout do kronik ‰koly.
Obãerstvení zajistili Ïáci 8. roãníku a kuchafiky
ze ‰kolní jídelny.
Budoucí Ïáãci se snaÏili, recitovali, zpívali,
poznávali rostliny, zvífiata, barvy i pohádky…
Pfiítomnost p. uãitelek z M· jim dodávala sebedÛvûru, takÏe v‰e zvládli na v˘bornou.
Zapsáno bylo 33 ÏákÛ.

·kola i letos pfiipravila pro budoucí prvÀáky
kurz grafomotoriky, jehoÏ cílem je odstranit
obtíÏe pfii psaní ãi kreslení. Probûhne v 10 lekcích. Termín 1. lekce je 17. 3. 2009.
Rodiãe se se sv˘mi pfied‰koláky mohou zúãastnit projektu „Tû‰íme se do ‰koly“, ve ãtyfiech setkáních se zamûfií na hlub‰í poznání svého dítûte, seznámí se s budoucí tfiídní uãitelkou
1 tfiídy a se zpÛsobem ‰kolní práce. První schÛzka probûhne 3. 2. 2009.
Mgr. Lenka Dobiá‰ová

Podûkování
Îáci na‰í ‰koly, uãitelé i ‰iroká vefiejnost ze
·tramberka i okolí s radostí vyuÏívají ledovou
plochu vytvofienou na hfii‰ti u základní ‰koly.
Dûkujeme panu Podolskému za nápad a zorganizování a dobrovoln˘m hasiãÛm ze ·tramberka za její pravidelné udrÏování.

Matefiská ‰kola Bafiiny v novém kabátû
Nov˘ ‰kolní rok jsme zahájili ve zrekonstruované budovû. Pfii spoleãném setkání v matefiské ‰kole dûti podûkovaly písnûmi a básnûmi
zfiizovateli i zástupcÛm firem, podílejících se na
opravách ‰kolky.
âinnosti ve spolupráci s rodiãi byly po celé
pololetí opût pestré a hodnotné. Spoleãnû jsme
byli pou‰tût draky a malovat balónky na fotbalovém hfii‰ti na Bafiinách. V rámci dopolední
‰kolní akce si dûti mohly prohlédnout a pohladit dravé ptáky, v matefiské ‰kole se zapojily do
ekologick˘ch programÛ sdruÏení Hájenka a od
nového roku jsme zaãali s tfiídûním odpadu
v oddûleních.
Matefiskou ‰kolu nav‰tívilo nûkolik souborÛ
a hercÛ s pohádkami. Pfiínosem i ocenûním
byla pro dûti pochvala od úãinkujícího muzikanta. Také jsme si za kulturou vyjeli do Kopfiivnice.
Mikulá‰ská besídka s vystoupením a sladkou
nadílkou zkrátila pfiedvánoãní ãas. V závûru roku jsme pfiipravili spoleãné vánoãní odpoledne
rodiãÛ a dûtí, kde jsme vyrábûli vánoãní dekorace. Dût‰tí umûlci ZU· ·tramberk pfiipravili
dûtem vánoãní koncert. Nov˘ rok jsme zaãa
li pfiípravou na zápis do první tfiídy, únor se nese ve znamení ma‰karního plesu, relaxace a veselí.
Snad bude platit pofiekadlo: „Jak s nov˘m rokem vesele, tak po cel˘ rok, pfiátelé!“
Jana Jurková,
za kolektiv M· ·tramberk Bafiiny

Pozvánka
Matefiská ‰kola ·tramberk Bafiiny letos oslaví jiÏ 50 let svého otevfiení.
Zveme proto v‰echny dûti a jejich rodiãe, b˘valé Ïáky i zamûstnance, pfiátelé ‰koly a dal‰í zájemce na Den otevfien˘ch dvefií, kter˘ se bude
konat v sobotu 4. dubna od 10.00 hod. v matefiské ‰kole.
Matefiská ‰kola pro‰la velkou rekonstrukcí,
máte moÏnost si ‰kolu prohlédnout, podívat se
na dobové fotografie, zavzpomínat, nahlédnout
do ‰kolní kroniky. Ve 13.00 hod. vystoupí s programem na‰e dûti a tím spoleãnou oslavu ukon-
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ãíme. Oslavíme tak 50. v˘roãí, popfiejeme matefiské ‰kole je‰tû hodnû aktivních let, hodnû
spokojen˘ch dûtí a pfiispûjeme také k oslavû 650
let na‰eho mûsta.
Stanislava Juráková, fiídící uãitelka
M· ·tramberk Bafiiny

Pfiehlídka dûtsk˘ch recitátorÛ
19. února 2009 probûhlo v DDM Kopfiivnice
okrskové kolo pfiehlídky dûtsk˘ch recitátorÛ.
Z na‰í ‰koly se zúãastnili tito Ïáci: Marie Baìurová, Nikola Kundlová, Markéta Hanzelková z 2.
A, Tadeá‰ Pe‰at z 2. B. Mezi 16 úãastníky patfiili k nejmlad‰ím, pfiesto vystoupili bez ostychu
a témûfi profesionálním v˘konem pfiispûli k celkové úrovni pfiehlídky.
Jitka JalÛvková

Kam s nimi?
Uãíme se navzájem. Îáci 6. roãníku se díky p.
Krysové seznámili s odpadov˘m hospodáfistvím
pfiímo na skládce odpadÛ ve Fr˘dku–Místku
a na tfiídiãce odpadÛ v Lískovci. Své poznatky
a zku‰enosti se pak rozhodli pfiedat mlad‰ím
spoluÏákÛm z 1. stupnû.

Pfiipravili si pro nû interaktivní prezentaci, ve
které si s Ïáky zopakovali systém tfiídûní odpadkÛ do nov˘ch kontejnerÛ, které získala na‰e ‰kola bezplatnû v rámci propagace Operaãního programu Infrastruktura garantovaného Ministerstvem Ïivotního prostfiedí âeské republiky. PrvÀáãci a druháci zkusili roztfiídit hromadu odpadkÛ pfiímo ve tfiídû. Co nevûdûli, to jim na‰i
uãitelé — ‰esÈáci — poradili a vysvûtlili. Îáci
3.—5. roãníku si zkusili napsat testík, ve kterém
fie‰ili hlavnû tfiídûní zvlá‰tních materiálÛ jako
jsou baterky, porcelán, rozbité zrcadlo a dal‰í.
Musíme fiíci, Ïe v‰ichni obstáli na v˘bornou. Nakonec malí uãitelé Honza, Klára, Marie a Tomá‰
promítli a okomentovali fotografie pofiízené na
Fr˘decké skládce a pfiilehlé tfiídiãce odpadÛ.
Prezentace byla v˘bornû pfiijata, v‰ichni Ïáci
aktivnû spolupracovali, takÏe poãáteãní tréma
na‰ich mal˘ch uãitelÛ byla brzy ta tam a v‰e se
podafiilo úspû‰nû zvládnout. Za podan˘ v˘kon si
zaslouÏili velkou pochvalu, kterou samozfiejmû
hned dostali.
Ná‰ testík si mÛÏete vyzkou‰et i vy. Pfiejeme
vám hodnû úspûchÛ.
Tomá‰ Svoboda, Klára Jurková VI. B,
Marie Buãková, Jan Krysa VI. A

KAM S ODPADY?
Minitestík
11. Rozbilo se nám zrcadlo, kam ho vyhodíme? Víte proã?
a) do kontejneru na papír
b) do kontejneru na sklo
c) do ostatního odpadu
12. Vybité baterie se vyhazují do:
a) ostatního odpadu
b) nebezpeãného odpadu
13. Skonãil ‰kolní rok, kam vyhodí‰ popsané se‰ity?
a) do kontejneru na nebezpeãn˘ odpad
b) do kontejneru na papír
c) do ostatního odpadu
14. Pfii mytí nádobí se ti podafiilo rozbít porcelánov˘ hrníãek. Kam mÛÏe‰ jeho zbytky vyhodit?
a) do kontejneru na sklo
b) do ostatního odpadu
c) do nebezpeãného odpadu
15. Maminka ti dala na svaãinu koblíÏky do papírového sáãku. KoblíÏky sní‰, kam vyhodí‰ zama‰tûn˘ papírov˘ sáãek?
a) do kontejneru na papír
b) do ostatního odpadu
16. Co udûlá‰ s prázdnou plastovou lahví od coca—coly?
a) vyhodím ji do kontejneru na plasty
b) nejdfiíve ji se‰lápnu a pak vyhodím do kontejneru na plasty
17. Ví‰, kde je u va‰eho domu nejbliÏ‰í kontejner na plasty?
18. Ví‰, co se dûje, kdyÏ je kontejner na plasty pln˘?
19. Ví‰, kam se vyváÏejí kontejnery s ostatním odpadem?
10. Ví‰, kde je nejbliÏ‰í skládka odpadÛ?
·tramberské novinky 9

Dûkujeme, Ïe ses dostal(a) v minitestíku aÏ na konec a odpovûdûl(a) na v‰echny otázky.
Hodnocení: vím v‰echno

vím skoro v‰echno

☺

K

vím jen málo

L

Správné odpovûdi: 1c, 2b, 3b, 4b, 5b, 6b, 7 podle bydli‰tû, 8 odveze se na tfiídiãku, 9, 10 odvezou
je na skládku do Mofikova

Ze sportu

Společenská rubrika

Judo

Seznam jubilantÛ na bfiezen 2009

Trojice nejmlad‰ích nadûjí ‰tramberského juda odjela 7. února do Uherského Brodu, kde se
zúãastnili 7. roãníku turnaje benjamínkÛ. Roz‰ífiili tak poãet startujících na úctyhodn˘ch 120
úãastníkÛ v této jediné kategorii z celé Moravy.
Pro v‰echny tfii to byly první závody a tak se pfiíli‰ neãekalo. To, co ho‰i pfiedvedli pfiedãilo oãekávání.
Adam Bajer do 27 kg naznaãil, Ïe by mohl postoupit ze skupiny. Poprvé zvítûzil, pak remizoval a prohrál na praporky a potfietí prohrál za 5
bodÛ. Na ãtvrtfinále to nestaãilo.
Martin Jurák (31 kg) také bojoval a snad na
zaváhání v prvním zápase se mu nedalo nic vytknout. Také nepostoupil.
Mile pfiekvapil Martin Bayer (37 kg). Skupinu
ovládl, kdyÏ s pfievahou zvítûzil skupinu a aÏ
ãtvrtfinále mu postavilo nároãnûj‰í soupefie.
âermák z Bfieclavi se ujal vedení, pak pfievzal
taktovku Bayer a zvítûzil. Domácí Macíãek od
poãátku pfiedvádûl vyzrálej‰í judo a to potvrdil
i ve finále s na‰ím borcem. ·tûstí v‰ak stálo pfii
‰tramberském zástupci a krásn˘m chvatem
opût zvítûzil pfied limitem. Právem pak putovala do ·tramberka zlatá medaile.
Josef ·tábl, trenér oddílu judo

Pozvánka na sport o jarních prázdninách
Úter˘ 10. 3. 2009
Turnaj ve stolním tenisu pro Ïáky základních
‰kol
Zaãátek v 8.30 hodin
Stfieda 11. 3. 2009
Badmintonov˘ turnaj — smí‰ené dvojice
Zaãátek v 9.00 hodin

91 let BoÏena R˘dlová
90 let Ludmila Dobeãková
85 let Josef Hru‰kovsk˘
84 let Miloslav Kulhav˘
83 let Julie VáÀová
82 let Marie Sopuchová
81 let Vûra Knápková
âestmír VáÀa
80 let Karolína Szaboová
75 let Ludmila Bergerová
Franti‰ka Majerová
BoÏena Merendová
BoÏena Kotková
70 let Vlasta Rohelová
Jitka Konãitíková
BoÏena Prosková

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

Narozené dûti:
Adam Duraj
Kristina Kusová

Zemfieli:
Marie Sochová
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Kam do společnosti a za kulturou
Divadelní spolek KOTOUâ a mûsto ·tramberk
srdeãnû zve na XII. roãník ·tramberské
divadelní pfiehlídky amatérsk˘ch souborÛ,
která se koná od 6. 3. 2009 do 17. 4. 2009
v Kulturním domû ve ·tramberku vÏdy
od 19.30 hod. (s v˘jimkou závûreãného
slavnostního vyhodnocení, ten je
od 19.00 hod.) s následujícím programem:

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

Naìa Urbánková & Bokomara
dne 19. 3. 2009 v 19.00 hod. v
v Kulturní domû ve ·tramberku

XII. ·tramberská divadelní pfiehlídka
amatérsk˘ch divadelních souborÛ 2009
6. 3. 2009 Jako zmoklá slepice
pátek
Vlastimil Pe‰ka
19.30 hod. DS Kozlovice
13. 3. 2009 Otylka
pátek
Jaromír Bfiehov˘
19.30 hod. DS ·AMU ·títina

Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej lístkÛ:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor
a Nov˘ Jiãín

20. 3. 2009 Sleãny na vdávání
pátek
J. H. Hladnovsk˘
19.30 hod. DS Tyl Drahotu‰e
27. 3. 2009 1+1=3
pátek
Roy Cooney
19.30 hod. DS Berani Tû‰kovice
3. 4. 2009 Drahou‰ek Anna
pátek
Verena Kanaan
19.30 hod. DS KOTOUâ ·tramberk
17. 4. 2009 Slavnostní vyhodnocení
pátek
pfiehlídky s programem
19.00 hod. a pfiedáváním cen
Vstupné:

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na
jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

60 Kã jednotlivé vstupné, 30 Kã dûti
300 Kã permanentka na 6 veãerÛ

Pfiedprodej vstupného v Mûstském
informaãním centru od 24. 2. 2009
Prodej vstupného v den pfiedstavení
pÛl hodiny pfied zaãátkem.
Pofiadatelé:
Divadelní spolek Kotouã ·tramberk
Mûsto ·tramberk
Sponzofii:
Mûsto ·tramberk, Foto Morava Kopfiivnice,
Hotel ·ipka ·tramberk,
RELAX v podhÛfií Beskyd ·tramberk,
Severomoravská stavební spoleãnost
Nov˘ Jiãín, Kvûtináfiství Jana HrivÀáková
·tramberk, Kadefinictví DUO
ZdeÀka Hanzalová ·tramberk,
Josef Hrãek ·tramberk,
Vratislav Lo‰ák — Obecní hospoda ·tramberk,
ing. Ivana Nemethová N.T.I spol. s r. o.

Jazz U PísafiÛ
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)
v nedûli 8. 3. 2009 v 17.00 hod.
Tentokrát pozvání Borise Urbánka pfiijali:
Dan Skála — jeden z nejlep‰ích
evropsk˘ch cimbalistÛ
Füzi Nora — maìarská pianistka
Pfiijìte si poslechnout zajímavé spojení
jazzu, klasické a lidové hudby.
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).
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Relax v podhÛfií Beskyd zve u pfiíleÏitosti
Dne uãitelÛ
v‰echny po‰koláky i ‰prty Mareãky a n˘brÏ
i uvûdomûlé tfiídní profesory na

·KOLNÍ MEJDAN
28. bfiezna 2009
v Apollo Clubu
(horní patro Mûstského pivovaru ·tramberk)
Rozvrh hodin:
20.00 — 3.00 hod.
Povinnû dobrovolnû volitelná v˘uka:
Hudební v˘chova — nauka hudebních stylÛ
s následnou zkou‰kou.
Tûlesná v˘chova — zvládnete taneãní
choreografii?
Chemie — rozpoznáte sloÏení nápojÛ?
Zlatá ‰kolní léta
Kdo se stane nejlep‰ím uãitelem
a Ïákem veãera?
Chcete si vyzkou‰et roli uãitele ãi roli Ïáka?
Jaké vysvûdãení obdrÏíte?
Za akãní cenu JIM BEAM s dáreãky.
(Vstupné pouze muÏi a Kája Mafiík — 20 Kã)
Zve zástupce fieditele ‰koly Apollo —
DJ Pastro — a fiídících Márinka.

Program kina Štramberk
NA B¤EZEN 2009

Romantick˘, 120 min., titulky, od 12 let
Mladá a krásná Bella se zamiluje do ‰patného
kluka Edwarda s povûstí upíra, kter˘ prahne jen
po krvi.
V hlavních rolích: Kristen Stewart a Robert Pattinson.
Nedûle 15. 3. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

SnûÏenky a machfii po 25 letech
Nostalgická komedie, 104 min., pfiístupn˘
Co udûláte, aby se va‰e 25 let stará platonická
láska stala skuteãnou? MoÏná v‰echno a moÏná
nic, moÏná zjistíte, Ïe to, co se za 25 let nestihlo, se uÏ nezvládne. V hlavních rolích: Jan Antonín Duchoslav, Michal Suchánek, Václav Kopta, Radoslav Brzobohat˘, Veronika Freimanová
a Eva Jeníãková.
Nedûle 22. 3. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

âeská RAPublika
Hudebnû—dokumentární, 90 min., pfiístupn˘
V hlavních rolích usly‰íte a uvidíte: Indy, Wich,
Orion, Wladimir 518, Hugo Toxxx, James Cole,
Hana Hegerová, Marek Eben, Karel Gott.
Nedûle 29. 3. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

MADAGASKAR 2
Komedie, animovan˘, dabing, 90 min., pfiístupn˘
Stále spolu. Stále ztracení. Pokraãování velmi
úspû‰ného pfiíbûhu krále newyorské ZOO Alexe
z filmu Madagaskar 1. V ãeském znûní Filip BlaÏek, Filip ·varc, Václav Vydra a dal‰í.

NA MùSÍC DUBEN P¤IPRAVUJEME
KOZÍ P¤ÍBùH,
PEKLO S PRINCEZNOU,
RALLYE SMRTI,
AUSTRÁLIE

Nedûle 1. 3. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

VY NÁM TAKY, ·ÉFE!
Komedie, 92 min., pfiístupn˘
âeská komedie, která se odehrává v prostfiedí
prestiÏní reklamní agentury Mráz Media, vedené schopn˘m managerem, kter˘ právû nabírá
nové zamûstnance.
V hlavních rolích Václav Vydra, Iva JanÏurová,
Mahulena Boãanová a dal‰í.
Nedûle 8. 3. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã

STMÍVÁNÍ

Inzerce
• 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!
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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 2/2009.
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.

