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Léto uteklo jako olympiáda v Lond˘nû. Ti,
kteﬁí nestaãili zaznamenat, Ïe nûjaké bylo, jsou
buì workholici nebo snad ti ‰Èastnûj‰í, kteﬁí
dovolenou a odpoãinek mají je‰tû pﬁed sebou.
Ti, kteﬁí mají prázdniny i dovolenou jiÏ za sebou, pÛjdou v pondûlí 3. záﬁí 2012 do práce a do
‰koly. Snad nej‰Èastnûj‰í z tohoto aktu budou
prvÀáãci. AÈ uÏ patﬁíte ke kterékoliv skupinû
(i v˘‰e neuvedené), pﬁeji Vám, abyste i v této
dobû a v tomto období na‰li dÛvody tû‰it se
z vûcí velk˘ch i z maliãkostí a uÏívat si unikátní
událost, kterou jsme dostali do vínku pﬁi narození: DAR ÎIVOTA.

Z jednání orgánÛ mûsta
Rada mûsta v uplynulém období jednala 1×
v mimoﬁádném a 1× v ﬁádném termínu.
Na 36. jednání 31. 7. 2012 RM urãila plat
a jeho sloÏky paní Mgr. ZdeÀce Havlíkové, ﬁeditelce pﬁíspûvkové organizace Základní a Mateﬁské ‰koly ·tramberk, která nastupuje do
funkce 1. 8. 2012.
37. jednání se uskuteãnilo v ﬁádném termínu
14. 8. 2012 a na poﬁadu byla zpráva o pﬁípravách
DnÛ evropského kulturního dûdictví spojen˘ch
s farmáﬁsk˘m trhem, burãákov˘mi slavnostmi
a bohat˘m doprovodn˘m programem 15. a 16.
9. 2012 (viz. program na jiném místû ·N). Radní
se dále zab˘vali ãinností komise regeneraãní
a letopisecké a stavem kulturních památek ve
mûstû. Starosta provedl zhodnocení práce rady
za období leden–ãervenec 2012.

V organizaãních záleÏitostech bylo projednáno dal‰ích 13 bodÛ, mj. schválení dal‰ích
rezidentních karet, cena za pÛjãování dopravních znaãek, vûcná bﬁemena, splátkov˘
reÏim úvûru za regeneraci Baﬁin, vypoﬁádání
pﬁebytku za zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti
autobusovou dopravou aj.
Ke dvûma materiálÛm podrobnûji:
Vzhledem k tomu, Ïe do na‰ich mateﬁsk˘ch
‰kolek se hlásí více dûtí neÏ je stávající kapacita, odsouhlasila RM v˘jimku zatím pro M·
Baﬁiny, kde mÛÏe b˘t novû umístûno o 6 dûtí
ve dvou oddûleních neÏ je stanoveno vyhlá‰kou, tj. 54 namísto 48 dûtí. Bude-li potﬁeba,
Rada je pﬁipravena udûlit v˘jimku téÏ pro M·
Zauliãí tak, aby se uspokojili pokud moÏno
v‰ichni zájemci.
V dobû od 17. 8. do 10. 9. 2012 provádí i na
na‰em katastru pro RWE Gas Storage, s.r.o.
Praha firma Geofizyka Krakow, organizaãní
sloÏka, Oborného 12, Hulváky, Ostrava 709 00
seismické práce pro optimalizaci geometrie
podzemního zásobníku plynu. Práce jsou nedestruktivní bez trhacích prací, takÏe by nemûlo
docházet k Ïádn˘m ‰kodám a s vlastníky pozemkÛ jsou dojednány a uzavﬁeny písemné
nebo ústní dohody. Pﬁesto v pﬁípadû jak˘chkoliv nejasností ãi ‰kod je moÏno se obrátit na
v˘‰e uvedenou dodavatelskou firmu. BliÏ‰í
informace jsou dostupné na MÚ (starosta).
V rÛzném se radní zajímali o dopravní situaci,
parkování, o‰etﬁování a kosení zelenû, opravu
a provoz koupali‰tû, ãinnost mûstské i státní
policie a vznik ãerné skládky u brány ã. 2 do areálu Kotouãe. Starostou byla podána informace
o pﬁípravû voleb do krajského zastupitelstva
MsK 12. — 13. 10. 2012. Volby budou u nás probíhat jako obvykle ve ãtyﬁech okrscích (viz na
jiném místû ·N) s jedinou zmûnou. KvÛli probíhajícím stavebním pracím v Domû dûtí a mládeÏe bude okrsek ã. 2 umístûn v Domû sluÏeb
vedle restaurace Maestro. Starosta stanovil 7 ãlenÛ
okrskov˘ch volebních komisí a jmenoval zapisovatelky OVK. Kandidující volební strany mohou
k jeho rukám podávat návrhy na ãleny a náhradníky do OVK do 12. záﬁí 2012 16 hodin.
Pûkn˘ konec léta a zaãátek babího léta v‰em
pﬁeje Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka.

Městský úřad informuje
Parkování v centru

Dny evropského dûdictví

UpozorÀujeme, Ïe v souladu s Naﬁízením
mûsta ·tramberka 1/2012 je od 1. záﬁí parkování u Z·, Horeãka i Oãní v pondûlí aÏ pátek
bezplatné. O sobotách, nedûlích a svátcích se
platí v dobû od 9 do 17 hod. 40 Kã do 2 hod.,
80 Kã nad 2 hodiny. Obãané i turisté mohou,
dle sdûlení majitele hotelu Gong na Záuliãí,
rovnûÏ vyuÏívat parkovi‰tû u hotelu Gong za
cenu 50 Kã na den.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta

Chtûli bychom touto cestou poprosit obãany Ïijící v prostoru námûstí o toleranci pﬁi konání Farmáﬁsk˘ch dnÛ — DnÛ evropského dûdictví, které se budou konat 15. záﬁí a program bude trvat do 21 hodin. Prosíme Vás,
abyste zaparkovali své automobily mimo námûstí. Tuto Ïádost vzná‰íme podle Naﬁízení
mûsta ã. 1/2012 o stání silniãních motorov˘ch vozidel na vymezen˘ch místních komunikacích ve mûstû ·tramberku, ãlánek 6, odst.
2. Dûkujeme za pochopení.
Anna Ra‰ková

Omluva
Omlouváme se touto cestou Ladislavu Pra‰ivkovi za chybu v textu v posledních novinkách.
Redakce

Informace pro občany
pro obãany podle místa trvalého pobytu — na
ulicích Zauliãí, Hraniãky, Vrchní Cesta, Dolní Ba‰ta, Horní Ba‰ta, Námûstí, Kopec, JaroÀkova, Bûlohorská, Dolní, PlaÀava

Oznámení
o dobû a místû konání voleb
do Zastupitelstev krajÛ
Podle § 15 písm. a) zákona ã. 130/2000 Sb.,
o volbách do zastupitelstev krajÛ âeské republiky a o zmûnû a doplnûní nûkter˘ch dal‰ích zákonÛ, ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ
se uskuteãní volby:
v pátek 12. 10. 2012 od 14.00 hod — 22.00 hod
a
v sobotu 13. 10. 2012 od 08.00 hod — 14.00 hod.
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, Velk˘ sál

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 bude umoÏnûno hlasování poté, co
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.
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 do Zastupitelstev krajÛ.
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 úpravu hlasovacích lístkÛ nesmí b˘t nikdo pﬁítomen zároveÀ
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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
úpravu hlasovacích lístkÛ jiného oprávnûného obãana, aby za nûj hlasovací lístek upravil
a vloÏil 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 do Zastupitelstva kraje po obdrÏení úﬁední obálky, popﬁípadû hlasovacích
lístkÛ, vstoupí voliã do prostoru urãeného
k úpravû hlasovacích lístkÛ. V prostoru urãeném pro úpravu hlasovacích lístkÛ vloÏí voliã
do úﬁední obálky 1 hlasovací lístek. Na hlaso-

vacím lístku mÛÏe pﬁitom zakrouÏkováním
poﬁadového ãísla nejv˘‰e u 4 kandidátÛ uveden˘ch na témÏ hlasovacím lístku vyznaãit,
kterému kandidátovi dává pﬁednost. Jiné
úpravy hlasovacího lístku nemají na jeho posuzování vliv.
Oprávnûn˘ voliã hlasuje tak, Ïe po opu‰tûní
prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích
lístkÛ 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.
Pokud se oprávnûn˘ voliã neodebere do prostoru urãeného pro úpravu hlasovacích lístkÛ,
okrsková volební komise hlasování neumoÏní.
Ve ·tramberku 10. 8. 2012
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberk

Revitalizace domu dûtí a mládeÏe s rozvojem a roz‰íﬁením volnoãasov˘ch aktivit
Projekt ãíslo 1.10/4.1.00/04.01014 „Revitalizace domu dûtí a mládeÏe s rozvojem
a roz‰íﬁením volnoãasov˘ch aktivit“, kter˘ je
spolufinancován z rozpoãtu Evropské unie —
Regionální operaãní program NUTS II Moravskoslezsko 2007— 2013, Prioritní osa 4
— Rozvoj venkova, oblast podpory 4.1 —
Rozvoj venkova, prostﬁednictvím Regionální
rady regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko.
Hlavním cílem projektu je rekonstruovat
a modernizovat vnitﬁní prostory a vybavení
objektu tak, aby v nûm i nadále mohla probíhat zájmová ãinnost neziskov˘ch organizací,
která by souãasnû mohla b˘t roz‰iﬁována o nové volnoãasové aktivity urãené pro ‰ir‰í cílové
skupiny.
Konkrétnû projekt ﬁe‰í roz‰íﬁení hygienického zázemí v objektu dle poÏadavkÛ vyhlá‰ky ã. 410/2005 Sb., o hygienick˘ch poÏadavcích na prostory a provoz zaﬁízení a provozoven pro v˘chovu a vzdûlávání dûtí a mladistv˘ch.
Dále sanace krovu vãetnû v˘mûny stﬁe‰ní kry-

tiny za úãelem vybudování nové multifunkãní
místnosti vût‰ích rozmûrÛ v podkroví objektu, urãené pro rozvoj a roz‰íﬁení volnoãasov˘ch aktivit. Cílem projektu je i pﬁedcházení
havarijním stavÛm na elektroinstalaci
a ústﬁedním topení.
Rekonstrukce zahrnuje:
• Sanace krovu vãetnû v˘mûny stﬁe‰ní krytiny
• Bourací práce a demolice pÛvodního sociálního zaﬁízení
• Rekonstrukce rozvodu vody a kanalizace
• Instalace zdravotnického vybavení
• Rekonstrukce kotelny, rozvodÛ ÚT a osazení nov˘ch otopn˘ch tûles
• Rekonstrukce elektroinstalace
• Vzduchotechnika a klimatizace
• Rekonstrukce podlah, vnitﬁní omítky, rekonstrukce event. v˘mûna dveﬁí v klubovnách
• Stavební úpravy v podkroví objektu — vybudování multifunkãní místnosti a nového
sociálního zaﬁízení
• Vnitﬁní vybavení nábytkem a zaﬁízení pro
ãinnost
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Investor:
Generální projektant stavby:
Generální dodavatel stavby:
Technick˘ dozor na stavbû:

Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk
Technoprojekt, a.s., Havlíãkovo nábﬁeÏí ã. 38, 730 16 Ostrava 1
NOSTA, s.r.o., Svatopluka âecha 2088/13, 741 11 Nov˘ Jiãín
Pokorn˘ Michal, investor mûsta

Termín zahájení prací:.................................................. 01. 09. 2012
Termín dokonãení stavebních prací: .............................. 31. 01. 2013
Termín dokonãení projektu:.......................................... 31. 05. 2013
Finanãní rozpoãet projektu:
Dle smlouvy o poskytnutí dotace z RR:
Pﬁedpokládané celkové v˘daje projektu: .........................
Pﬁedpokládané max. celkové zpÛsobilé v˘daje: ..................
Pﬁedpokládané celkové nezpÛsobilé v˘daje:.......................
Maximální v˘‰e poskytnuté dotace z rozpoãtu RR:.........
Spolufinancování pﬁíjemcem: .......................................

6 774 229,00 Kã
6 320 158,00 Kã
454 071,00 Kã
5 372 134,30 Kã (85 %)
948 023,70 Kã
(15 %)

Grant RWE Gas Storage, s.r.o. ..................................... 490 000,00 Kã
Ing. Oldfiich ·krabal, místostarosta

Oznámení provádûní deratizace ve mûstû ·tramberk a v˘zva k souãinnosti
Mûsto ·tramberk pﬁipravuje i v tomto roce
v souladu s ustanovením § 57 zákona
ã. 258/2000 Sb., o ochranû veﬁejného zdraví,
ve znûní pozdûj‰ích pﬁedpisÛ, provedení deratizace na nemovitostech v majetku mûsta. Deratizace na zaﬁízeních, objektech a podzemních sítích v majetku mûsta bude provedena
ve dvou etapách. Druhá etapa probûhne od
17. záﬁí do 12. ﬁíjna 2012 (první etapa probûhla od 12. dubna do 3. kvûtna 2012). Deratizaci zaji‰Èuje pro mûstsk˘ majetek firma
DDesinDer, s.r.o., zastoupená panem Karlem
Tﬁískou. Firmu mÛÏete kontaktovat
(triska@ddesinder.cz nebo tel. 603 494 489 —
pan Kopeck˘) a dozvûdût se bliÏ‰í informace
nebo objednat poloÏení návnad. VÏdy je zvoleno stejné období, ve kterém provádí deratizaci i Mûsto Kopﬁivnice a SmVak.
Pro zaji‰tûní vy‰‰í úãinnosti vyz˘váme
v‰echny vlastníky nebo správce objektÛ (tj. rodinné domy, bytové domy, rekreaãní objekty,
restaurace, hotely atd.), kanalizace, horkovodÛ, kontrolních ‰achet, kolektorÛ apod. k souãinnosti a provedení deratizace na sv˘ch nebo
svûﬁen˘ch objektech.
V zájmu zaji‰tûní úspûchu celé akce doporuãujeme vlastníkÛm, nájemcÛm a správcÛm
provést následující opatﬁení:
• otvory vedoucí k potenciálním hnízdi‰tím
potkanÛ pevnû utûsnit (nejlépe zabetonováním),

• opravit netûsnosti ãi po‰kozené zdivo zejména u sklepních prostor a hospodáﬁsk˘ch
objektÛ,
• utûsnit prostupy okolo rozvodÛ teplé a studené vody, plynu, ústﬁedního topení apod.,
• vûtrací otvory, kanalizaãní vpusti apod. zajistit vhodnou mﬁíÏí nebo jinak zabezpeãit
a spodní ãást dveﬁí pﬁípadnû oplechovat,
• odstranit v‰echny rumi‰tû a skládky, které
mohou hlodavcÛm poskytovat úkryt,
• zajistit nádoby na odpad pﬁed moÏn˘m pﬁístupem hlodavcÛ, vymûnit nádoby po‰kozené
a netûsnící, udrÏovat ãistotu v jejich okolí,
• zajistit poloÏení nástrah v jednotném termínu urãeném Mûstsk˘m úﬁadem ·tramberk.
Ve‰keré deratizaãní práce budou provádûny
v souladu se zákonem ã. 258/2000 Sb. a dle
metodického pokynu hlavního hygienika âR.
Pﬁi moÏném v˘skytu potkanÛ bûhem roku
prosím kontaktujte úsek Ïivotního prostﬁedí,
aby mohla b˘t zjednána náprava. Dûkujeme za
spolupráci.
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Sbûr velkoobjemového odpadu

Sbûr nebezpeãného odpadu

Velkoobjemov˘ odpad je odpad, kter˘ se nevejde do bûÏn˘ch popelnic ãi kontejnerÛ. Star˘
nábytek (kﬁesla, Ïidle, skﬁínû, válendy, matrace…), podlahové krytiny (koberce, linolea),
sanitární zaﬁízení (umyvadla, toalety), kovové
odpady, zrcadla, lyÏe apod.

V pátek 21. záﬁí a v sobotu 22. záﬁí 2012 se uskuteãní na katastru na‰eho
mûsta sbûr nebezpeãného
odpadu. Svoz bude provádût firma AVE komunální
sluÏby s.r.o.

Zastávky vozidla:
Pátek, 14. záﬁí 2012
− Zauliãí — u staré po‰ty
− Námûstí — pod starou ‰kolou
− Dolní ulice — u Klime‰Û
− Hornychovice — ve dvoﬁe
− Závi‰ická ul. — u nádob
na tﬁídûn˘ odpad
− Libotín — finské domky
− Libotín — u b˘valé prodejny

Zastávky vozidla:
Pátek 21. záﬁí 2012
Baﬁiny — u restaurace Baﬁinka
Baﬁiny — prostor u garáÏí
Paneláky — u Domu mládeÏe
DráÏné — u vlakového nádraÏí
Zauliãí — parkovi‰tû u ‰koly

15.00—15.20
15.25—15.45
16.00—16.20
16.30—16.50
17.00—17.20
17.30—17.50
18.00—18:30

Sobota, 15. záﬁí 2012
− Baﬁiny — za prodejnou zeleniny 8.00—8.20
− Kozina — u nádob
na tﬁídûn˘ odpad
8.30— 8.50
− Paneláky — za Benzinkou
9.00—9.20
− DráÏné — u ÎST
9.30—9.50
− NádraÏní ulice —
u malého kor˘tka
10.00—10.20
− Hraniãky — rozcestí u garáÏí 10.30—10.50

Svoz velkoobjemového odpadu budou provádût pracovníci firmy AVE.
Pneumatiky, el. spotﬁebiãe a el. zaﬁízení
(praãky, ledniãky, monitory, televizory…) se
sbírají spoleãnû s nebezpeãn˘m odpadem (21.
9., 22. 9. 2012). Do velkoobjemového odpadu
dále nepatﬁí bioodpad a stavební odpad.
Dále upozorÀujeme, Ïe není moÏné, aby uÏ
pﬁed pﬁíjezdem vozidel odváÏejících odpad obãané 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.

15.00 —15.20
15.25 — 15.45
16.00—16.20
16.30—16.50
17.00—17.20

Sobota 22. záﬁí 2012
Námûstí
Závi‰ická ulice
Libotín — u Petﬁkovsk˘ch
Rybské paseky — u zásobníku plynu

8.00—8.20
8.30—8.50
9.00—9.20
9.30—9.45

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, vyﬁazená elektrická a elektronická zaﬁízení obsahující nebezpeãné látky (televizory, poãítaãe), dﬁevo
obsahující nebezpeãné látky, dále budou pﬁijímány pneumatiky.
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta
v poplatku za komunální odpad.

V˘zva obãanÛm
Îádáme vlastníky nebo uÏivatele pozemkÛ
sousedících s komunikacemi v ulicích Dolní
a Hraniãky o provedení oﬁezu stromÛ a keﬁÛ,
které zasahují do komunikace. Tyto dﬁeviny
brání prÛjezdu popeláﬁského vozu a po‰kozují jej. Pﬁi odstraÀování je nutné dodrÏovat zejména podjezdnou v˘‰ku, která by mûla b˘t
minimálnû 4 metry. Pokud nedojde k oﬁezu
dﬁevin, hrozí v tûchto ulicích omezení svozu
komunálního odpadu. Dûkujeme za pochopení.
Ing. Dagmar Skotáková
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Pﬁímûstsk˘ tábor ve ·tramberk
Leto‰ní, jiÏ pát˘, roãník pﬁímûstského tábora pro dûti ve ·tramberku jsme pﬁipravili ve
dnech 6. 8. 2012 — 10. 8. 2012. ·estnáct dûtí
ve vûku 5 — 11 let se pﬁeneslo o cca 3200 let
zpátky a pﬁipojilo se k izraelskému lidu, kter˘
byl na Cestû za svobodou (tak se tábor jmenoval) smûrem z egyptského otroctví do zemû
Bohem zaslíbené. Kromû biblick˘ch vyprávûní a nácviku táborové scénky jsme nav‰tívili
v‰echna baﬁinská hﬁi‰tû, vyuÏívali krásného
prostoru evangelické farní zahrady, kde máme
klouzaãku, houpaãky, kolotoã a letos novû velmi oblíbenou lanovku.
Jeli jsme vlakem na v˘let do Skotnice, kde
jsme si prohlédli Muzeum venkovského Ïivota
a v˘stavku hraãek. Ale neopomnûli jsme ani
·tramberk s jeho bohat˘m v˘stavním potenciálem. Na námûstí jsme obe‰li v˘stavu loutek
a ‰tramberské Panoptikum, Muzeum Z. Buriana i Muzeum hraãek.
Dûti si vyzkou‰ely malování na keramiku;
pan Kvita dûtem pﬁedvedl a nechal jim vyzkou‰et, jak se hledají ve skále zkamenûliny; pan
Adamec promítl a povûdûl nûco o ‰tramberské
historii. Nepochybnû zajímavá byla i exkurze
u hasiãÛ v kopﬁivnické Tatﬁe, kde jsme si prohlédli dispeãink a hasiãskou v˘stroj, byli pﬁi
cviãném poplachu a na vlastní oãi vidûli, jak si
hydraulické vypro‰Èovací nÛÏky hravû poradí se
zmáãknutím a pﬁestﬁiÏením le‰eÀové trubky.
Vláãkem ·tramberáãkem jsme z Kopﬁivnice
mnozí jeli vÛbec poprvé.
Táborová olympiáda a hledání pokladu
patﬁilo i letos k tradiãním oblíben˘m ãinnostem.

V tomto ohlédnutí za vydafien˘m táborem
vyuÏiji i pfiíleÏitosti k podûkování v‰em, kdo
nás podpofiili a nûãím pfiispûli:
PekafiÛm za ·tramberské u‰i: Paní Lo‰ákové,
panu Hezkému, paní Harrandové, paní Knápkové, panu Bárovi a panu Hanzelkovi.
ProvozovatelÛm muzeí za voln˘ vstup:
mûstu ·tramberk (také za zapÛjãení dataprojektoru), obci Skotnice, firmû ·míra — Relax
(také za suven˘ry a volnou jízdenku na vláãek).
HasiãÛm v Tatfie Kopfiivnice, panu Kvitovi
a panu Adamcovi za jejich ãas.
Za dal‰í podporu: Potravinám U Laciny
a Muzeu Tatra.
âlenkám a ãlenÛm Farního sboru evangelické církve za v˘borné obûdy a poskytnutí
zázemí domu a zahrady. Franti‰ku Macháãovi
za spolupráci pfii organizaci a vedení tábora.
... A Pánu Bohu za ochranu pfied úrazy
a nemocemi a za krásné poãasí :-).
Za cel˘ tábor dûkuje a na dal‰í se tû‰í
Franti‰ek Hru‰ka, faráfi

Areál hradu omezil prÛjezd automobilÛm

Taneãní pro dospûlé

VáÏení obãané, bûhem prázdnin jsme jiÏ koneãnû zrealizovali opatﬁení, které zamezilo
vjezdu nepovolan˘m automobilÛm do areálu
·tramberské Trúby. Na tomto omezení jsme
se domluvili v ãervnu se zástupci mûsta, protoÏe jsme vnímali stíÏnosti na nadmûrn˘ provoz do areálu hradu. Nyní je jedna polovina
vstupní brány od JaroÀkovy uliãky zamknutá
a vjezd do areálu je tak umoÏnûn pouze autÛm, která zde jednou za konkrétním úãelem
a je zamezen vjezd tûm, kteﬁí zde opravdu nemají co dûlat a vût‰inou poru‰ují zákazovou
ceduli, která je na námûstí. Vûﬁíme, Ïe tímto
krokem pﬁispûjeme k vût‰ímu klidu v‰ech,
kteﬁí bydlí v lokalitû na Kopci a v JaroÀkovû
uliãce.
Jan Barto‰

Mûsto ·tramberk vás zve na
kurs tance pro dospûlé, pod
vedením manÏelÛ Syrkov˘ch
(www.syrkovi.cz).
Zaãínáme 19. ﬁíjna v 19.00
hod. v Kulturním domû ve
·tramberku (5 lekcí + kolona
s Ïivou hudbou).
Terminy: taneãní dny —
pátky: 19. 10., 26. 10., 2. 11., 9. 11., 23.
11., 30. 11.
Cena za pár 1 300 Kã. Pﬁihlá‰ky se zálohou
300 Kã pﬁijímáme na Mûstském úﬁadû, oddûlení kultury, sportu a cestovního ruchu u paní
A. Ra‰kové.
PﬁedbûÏné pﬁihlá‰ky na:
tel. 558 840 616, 739 310 187
nebo na emailu a.raskova@strambek.cz
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Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Tara stojí ve své kariéﬁe soukromého detektiva
pﬁed prvním pﬁípadem a hned jde o nûkolikanásobnou vraÏdu. DÛm U sedmi je‰tûrek patﬁí
staré paní Floriánové, jeÏ v nûm vládne
Ïeleznou rukou. V domû Ïijí i její krásné
a slavné vnuãky s rodinami. K hrÛze v‰ech náhle
zaãnou obyvatelé jeden po druhém umírat.
Dokonce i policie chápe, Ïe vrahem musí b˘t
nûkdo z domu. JenomÏe kdo? PÛvodní ãeská detektivka s názvem Tajemství sedmi je‰tûrek je
z pera mladé ãeské autorky Veroniky âernucké.
Knihu Dûti a rozvod napsala zku‰ená britská
sociální pracovnice Heather Smith. Vût‰inu
své pûtadvacetileté profesní kariéry strávila
s dûtmi v ústavech pro dítû a rodinu.
Rozvod rodiãÛ je bolestn˘m zásahem do Ïivota dûtí. Dot˘ká se dûtí kaÏdého vûku, ve
v‰ech oblastech, pﬁedev‰ím v oblasti emocí.
O známé ãeské zpûvaãce Ivetû Barto‰ové je

nová kniha od Michaely Reme‰ové — Iveta
Barto‰ová, s podtitulem (Nemûla jsem se narodit).
Walkera poÏádala pﬁítelkynû o pomoc pﬁi
hledání dcery Noel, která sice po otcovû smrti nevedla zrovna pﬁíkladn˘ Ïivot, ale potom se
zmûnila a zaãala studovat na univerzitû.
Zanedlouho je Noel nalezena spolu s dal‰í
dívkou — v mûlkém hrobû. Obû tûla nesou
stopy mikrochirurgick˘ch zákrokÛ. Knihu
Hranice dÛvûry napsal americk˘ spisovatel
D. P. Lyle, kter˘ vystudoval medicínu a pÛsobil jako odborn˘ konzultant pﬁi tvorbû vûhlasn˘ch seriálÛ jako Kriminálka Miami, Zákon
a poﬁádek, Dr. House a dal‰í.
Nûco konãí, nûco zaãíná. Jednu ‰kolu vystﬁídá ‰kola druhá, po první lásce pﬁijdou
lásky dal‰í, nûkterá pﬁátelství zÛstávají, jiná
konãí a objevují se noví kamarádi a známí...
Dívãí román Létem políbená napsala oblíbená
spisovatelka Lenka Lanczová.
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Ze sportu
Pozvánka
Na v‰echny, kteﬁí si chtûjí zacviãit JÓGU
PRO ZDRAVÍ a RADOST podle systému Jóga
v denním Ïivotû tû‰ím 4. záﬁí 2012 v Judo
tûlocviãnû pod ‰kolou ve
·tramberku.
Budeme cviãit kaÏdé úter˘ od 17 hodin.
Informace: Martina 608 304 424, 606 726
557, narayani@post.cz

Nová volejbalová sezóna se jiÏ blíÏí!
S pﬁicházejícím podzimem se opût rozjíÏdí
i volejbalové soutûÏe pro místní druÏstva.
Do nadcházející sezóny 2012/2013 pﬁihla‰uje TJ Kotouã ·tramberk tﬁi druÏstva —
druÏstvo ÏákyÀ, Ïen a muÏÛ.
Îákovské druÏstvo hraje svá utkání turnajov˘m zpÛsobem, tak doufejme, Ïe se jim na
úvodním rozﬁazovacím turnaji bude daﬁit
a budou si pﬁipisovat dÛleÏité body.
DruÏstvo Ïen nastoupí opût do soutûÏe KP
II. tﬁídy, kde se utká s dal‰ími 7 t˘my — a tûmi
jsou Kozlovice, Ra‰kovice, Kunãice p. O.,
Tﬁinec, Kopﬁivnice, Metylovice a Palkovice C.
Úvodní utkání sehrají místní volejbalistky na
horké pÛdû v Kozlovicích v˘jimeãnû v pátek
28. 9. 2012. O t˘den pozdûji — v sobotu 6. 10.
2012 — pﬁivítají na domácí palubovce druÏstvo z Kopﬁivnice. Dal‰í domácí utkání se
uskuteãní v prvním listopadovém víkendu

proti Ra‰kovicím a utkání na domácí pÛdû
zavr‰í v sobotu 17. 11. 2012 v zápase proti
Tﬁinci. V‰echna utkání zaãínají oficiálnû v 10
a 14 hodin v místní tûlocviãnû.
·tramber‰tí volejbalisté nastupují ve stejné
soutûÏi jako Ïeny — KP II. tﬁídy. Pro leto‰ní
sezónu mají za soupeﬁe 6 t˘mÛ — Odry, Fren‰tát p. R., PstruÏí, Palkovice B, Dolní Bene‰ov
a Kozlovice. DruÏstvo muÏÛ zahájí svou sezónu na domácí palubovce v sobotu 29. 9. 2012
v 10 hodin proti soupeﬁi z Kozlovic. V podzimní ãásti sezóny se ‰tramber‰tí hráãi pﬁedvedou na domácím hﬁi‰ti jiÏ pouze jednou, kdyÏ
v sobotu 10. 11. 2012 sehrají utkání s t˘mem Palkovic B. V‰echna utkání zaãínají oficiálnû v 10
a 14 hodin.
Tímto zveme v‰echny pﬁíznivce volejbalu,
aby pﬁi‰li domácí hráãky a hráãe podpoﬁit v jejich domácích utkáních.
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová
TJ Kotouã ·tramberk odbor „sport pro
v‰echny“ zahajuje 3. 9. 2012 opût pravidelné

cviãení Ïen aerobic
Cviãíme kaÏdé pondûlí od 19 hod.
a stﬁedu od 18.30 hod.
Tû‰í se na vás cviãitelky Monika a Dorka
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POZVÁNKA
Relaxaãní centrum na ulici Zauliãí (vedla
po‰ty) si Vás dovoluje pozvat a nabídnout
moÏnost vyuÏít kromû stávajících sluÏeb také
➢ rekondiãní cviãení pro dospûlé (podzimní
cyklus)
— nenároãné cviãení pro v‰echny vûkové
kategorie zamûﬁené zejména na protaÏení
svalÛ
— kaÏd˘ ãtvrtek od 4. 10. 2012 v 17:30
hodin v prostorách tûlocviãny juda v místní
tûlocviãnû
— jednotliv˘ vstup 60 Kã/hod., moÏnost
zakoupení permanentky na 10 lekcí za
500 Kã
➢ skupinové cviãení pro dûti ‰kolního vûku
(podzimní cyklus)
— aktivní cviãení zamûﬁené na protaÏení
zkrácen˘ch svalÛ, posílení oslaben˘ch
svalov˘ch skupin a celkové ovlivnûní vadného drÏení tûla
— kaÏdou stﬁedu od 3. 10. 2012 ve 14
hodin v prostorách Relaxaãního centra na
ulici Zauliãí (vedle po‰ty)
— 10 lekcí, cena 480 Kã (moÏn˘ i jednotliv˘
vstup 60 Kã/hod.)
➢ rekondiãní dopoledne
— nenároãné aktivní cviãení zamûﬁené
zejména na uvolnûní svalového napûtí,

udrÏení pohyblivosti kloubÛ a poznání
vlastního tûla (vhodné i pro seniory)
— kaÏdé pondûlí od 1. 10. 2012 v 9 hodin
v prostorách Relaxaãního centra
— jednotliv˘ vstup 60 Kã/hod
➢ suché uhliãité koupele
Jedná se o prvek lázeÀské léãby, kdy je
aplikován medicinální oxid uhliãit˘, kter˘
dlouhodobû zlep‰uje krevní obûh, prokrvení mozku, srdce a cév. Dále má pozitivní
vliv na nervov˘ systém, koÏní onemocnûní
aj. Tûlo pacienta je uzavﬁeno do v˘‰e podpaÏí, nebo lépe aÏ pod krk do speciálního
plastového vaku, kter˘ se napustí medicinálním oxidem uhliãit˘m, hlava zÛstává
trvale mimo vak. Plastov˘ vak kaÏdému
klientovi
zÛstává
pro
opûtovné
pouÏití.Pro dosaÏení pozitivního úãinku
se doporuãuje vyuÏít celou kúru.
— objednávky telefonicky na tel. ã. 723
002 255, koupele probíhají v prostorách
Relaxaãního centra
— zavádûcí cena v mûsíci záﬁí:
2 vstupy
200 Kã + 50 Kã vak
6 vstupÛ
540 Kã + 50 Kã vak
10 vstupÛ
850 Kã + 50 Kã vak
BliÏ‰í informace a objednávky smûﬁujte,
prosím, na tel. ã. 723 00 22 55 nebo e-mail
PetraMilichova@seznam.cz.
Na Va‰i úãast se tû‰í Mgr. Petra Milichová,
fyzioterapeutka

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ záﬁí 2012

Blahopﬁejeme

89 let Lacinová BoÏena
85 let Juráková Marie
Gilarová Amálie
84 let Janisch Josef
Urbánovská Stanislava
83 let Konãitík Jan
82 let Holub Alois
BartoÀová Ludmila
80 let Marek Stanislav
Rajnochová AneÏka
75 let ·imek Jan
Plachtová Anna
70 let ·imek Stanislav
Orihel Emil
Materová Vlasta
Hyklová Marie
Halamíková Vûra
Tichavská BoÏena

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

Narozené dûti:
Hynek âernoch
Adam Holub
Mikulá‰ Ry‰av˘

Zemﬁeli:
Marie Turská
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Kam do společnosti a za kulturou
Ve dnech 15. — 16. 9. 2012 zveme v‰echny
zájemce o prohlídku památek i jin˘ch zajímav˘ch míst mûsta ·tramberka na Dny evropského dûdictví (EHD). K prohlédnutí budou
otevﬁeny tyto památky:
Muzeum ZdeÀka Buriana:
Adresa: Námûstí ãp. 31,
www.zdenekburian.cz
Ve dnech EHD 2012 otevﬁeno:
15. 9. —16. 9. 2012 9.00—12.00, 13.00 — 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Doprovodná akce:
Zdenûk Burian a jeho svût, v˘stava
Datum a ãas konání akce 25. 6. — 2. 10. 2012
Bezbariérov˘ pﬁístup: ano
Mûstská galerie pod námûstím
(budova Mûstského informaãního centra)
Adresa: Zauliãí 456, www.stramberk.cz
Ve dnech EHD 2012 otevﬁeno:
15. 9.—16. 9. 2012 9.00—12.00, 13.00— 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pﬁístup: ne
Doprovodná akce:
·trambersk˘ ‰tûtec II, v˘stava
Datum trvání akce: 21. 8. — 4. 11. 2012
Hrad ·tramberk s vûÏí Trúba:
www.stramberskatruba.cz
Ve dnech EHD 2012 otevﬁeno:
15. 9. —16. 9. 2012 9.00 — 19.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pﬁístup: ano — ãást objektu
Doprovodná akce:
Zpﬁístupnûna Slámová sluj a sklepení hradu
Stálá expozice z historie hradu ·tramberka
ve vûÏi Trúba
Datum a ãas konání akce: celoroãnû —
ot. doba shodná s Trúbou
Vstupné: zdarma
Jeskynû ·ipka
Památka bûÏnû pﬁístupná veﬁejnosti
otevﬁeno celoroãnû
Ve dnech EHD 2012 otevﬁeno:
15. 9. — 16. 9. 2012 0.00 — 24.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pﬁístup: ne
Stará vûÏ — Zvonice kostela sv. Bartolomûje:
Adresa: Námûstí 2, www.stramberk.cz
Památka bûÏnû nepﬁístupná veﬁejnosti

Ve dnech EHD 2012 otevﬁeno:
15. 9. — 16. 9. 2012 10.00 — 18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pﬁístup: ne
Doprovodná akce:
V sobotu 15. 9. ve 14.00 a v 15.30 hod. sehraje
Dûtsk˘ soubor Pod vûÏí pohádku Bambulu,
Bembule, Bimbule
Muzeum Novojiãínska:
Adresa: Námûstí 31, www.stramberk.cz ,
www.muzeum.novy-jicin.cz
Ve dnech EHD 2012 otevﬁeno:
15. 9.—16. 9. 2012 9.00 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pﬁístup: ano
Pivovárenská studna:
Adresa: Námûstí, www.stramberk.cz
Památka zcela uzavﬁená veﬁejnosti
Ve dnech EHD 2012 otevﬁeno:
15. 9. — 16. 9. 2012 10.00 — 18.00 hod.
Vstupné: zdarma
Bezbariérov˘ pﬁístup: ano — cel˘ objekt
Radvanická ‰tola
Adresa: Horeãky ve ·tramberku
MoÏnost procházky do pokusn˘ch ‰tol na Horeãce. Ukázky v˘bu‰nosti nûkter˘ch látek jako
napﬁ. cukru, mouky, uhelného a dﬁevného
prachu. Ukázky budou probíhat kaÏdou lichou
hodinu, tzn. v 9.00, v 11.00, v 13.00
a v 15.00 hod.
Památka zcela uzavﬁená veﬁejnosti
Ve dnech EHD 2012 otevﬁeno:
15. 9. 2012, 9.00 — 15.00 hod.
16. 9. 2012 — zavﬁeno
Doprovodn˘ program:
15. 9. a 16. 9. 2012 — otevﬁeny v‰echny pamûtihodnosti mûsta
— Farmáﬁsk˘ trh (11.00 — 18.00 hod.)
— Magické svûty ZdeÀka Buriana — v˘stava
k 20. v˘roãí zaloÏení MZB
— Mûstská galerie — ·trambersk˘ ‰tûtec II
— v prostorách chodby v kulturním domû je
instalována v˘stava nov˘ch fotografií ze
·tramberka
— moÏnost nahlédnutí do v˘roben ·trambersk˘ch u‰í na námûstí
— doprovodné tiskoviny — povûsti s tématikou
nejstar‰ích dûjin a k nim souvisejících památek ve ·tramberku, pohádky a povûsti
ze ·tramberka, kde hraje roli nejstar‰í
historie
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— doprovodné tiskoviny se struãnou historií
jednotliv˘ch zpﬁístupnûn˘ch památek
— v sobotu kulturní program na námûstí: vystoupí Camerata, Rattus Rattus, Rabu‰a,
skupiny historického ‰ermu — probûhne
oslava 20. v˘roãí skupiny historického ‰ermu ze ·tramberka Allegros, 20.00 hod.
ohÀová show — Historika
— v sobotu 15. 9. zaji‰tûny u Radvanické ‰toly
pro náv‰tûvníky a turisty ukázky v˘buchÛ
a nahlédnutí do ‰tol
— v sobotu 15. 9. pojede z Ostravy historick˘
parní vlak, kter˘ bude také pﬁipomenutím
130. v˘roãí zaloÏení Ïelezniãní trati Studénka — ·tramberk — s Ïivou kapelou
— v sobotu 15. 9. projíÏìky na koních na
hﬁi‰ti u Penzionu stará ‰kola
— Amfiteátr pod Starou vûÏí — dûtsk˘ divadelní soubor divadla Pod vûÏí — 14.00
a 15.30 hod. pohádka Bambule, Bembule,
Bimbule
— novû nainstalována stálá expozice k historii Trúby a hradu ·tramberk
— nedûle 16. 9. v 15.30 hod. Kostel sv. Kateﬁiny — Divadlo Pod vûÏí sehraje divadelní
pﬁestavení Pilátova Ïena (benefiãní pﬁedstavení)

Divadlo Pod vûÏí ·tramberk
vás srdeãnû zve
na divadelní hru Jiﬁího âapouna

Strakatá komedie
Pﬁedstavení se uskuteãní dne 7. 9. 2012
v amfiteátru pod Starou vûÏí
(v pﬁípadû nepﬁíznivého poãasí v Kulturním domû)
Zaãátek v 19.00 hod.
Vstupné 50 Kã

* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Pozvánka
na jednání Valné hromady Honebního
spoleãenstva Závi‰ice — ·tramberk,
které se koná dne 14. 9. 2012 v 17.00 hod.
v restauraci u KremlÛ v Závi‰icích.
Zve v˘bor H. S.
Mûsto ·tramberk — Mûstské informaãní
centrum — Mûstská galerie ve ·tramberku
vás srdeãnû zvou na II. prodejní v˘stavu

·trambersk˘ ‰tûtec II
do 4. 11. 2012
V˘tvarná díla inspirovaná ·tramberkem
(oleje, grafiky, pastely, akvarely)
od v˘tvarníkÛ napﬁ. JaroÀka, Sládka,
Kolátka, Hrnãárka, Treuchela
Budova Mûstského informaãního centra:
Otevﬁeno:
do záﬁí út — ne
8.30 — 12.00, 13.00 — 17.00 hod.
od ﬁíjna út — so
8.30 — 12.00, 13.00 — 16.00 hod.
ne 10.00 — 12.00, 12.30 — 15.00 hod.
Vstupné: dospûlí 20 Kã, dûti od 6 let 10 Kã

Hrad ·tramberk — CK Vala‰ské království
vás srdeãnû zve

Zátopkovy schody
Srdeãnû zveme v‰echny pﬁíznivce sportovních
aktivit v sobotu 15. záﬁí na hrad, kde probûhne dal‰í roãník sportovnû zamûﬁené akce Zátopkovy schody. Hlavní soutûÏ v bûhu do
schodÛ z námûstí aÏ do areálu bude probíhat
v ãase 10:00 — 12:00 Vyhlá‰ení v˘sledkÛ hlavní
soutûÏe probûhne na námûstí ve 13:00 h. Vedlej‰í
program a men‰í soutûÏe pak budou probíhat
v areálu od 10:00 do cca 16:00 a mÛÏete se tû‰it na bûh do mal˘ch schodÛ k JaroÀkovû útulnû, soutûÏ ve ‰plhu na ·tramberskou Trúbu
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a dal‰í men‰í doprovodné soutûÏe. Doprovodn˘
program bude patﬁit rovnûÏ i tolik oblíbenému
slaÀování z Trúby. Navíc v rámci dnÛ evropského dûdictví bude vstup na ·tramberskou Trúbu zcela zdarma a proto neváhejte a pﬁijìte si
uÏít krásnou sportovní sobotu!

Relax v podhÛﬁí Beskyd a mûsto ·tramberk
Vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert
z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
ve ãtvrtek 27. záﬁí 2012

CHANTAL POULLAIN
a ·tûpán Markoviã trio
v 19:00 hodin do kulturního domu
ve ·tramberku
vstupné 150 Kã
Pﬁedprodej vstupenek:
Recepce v Penzionu JaroÀkova pekárna,
Námûstí 7, 742 66 ·tramberk
PO — PÁ 10:00 — 21:00,
SO — NE 8:00 — 21:00
Tel.: 556 808 843
MIC Kopﬁivnice, ·tramberk,
Pﬁíbor a Nov˘ Jiãín

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

JAZZ U PÍSA¤Ò

vystoupí Boris Urbánek a jeho hosté
v nedûli 9. 9. 2012 od 17 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísaﬁÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)
rezervace míst:
recepce v Penzionu JaroÀkova pekárna
PO —PÁ 10:00 — 21:00,
SO — NE 8:00 — 21:00
(Tel: 556 808 843, Námûstí 7, ·tramberk)
www.relaxvpodhuri.cz
Vstupné: 130 Kã, v cenû zákusek s kávou
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *
Jednota Orla ·tramberk poﬁádá v pátek dne
28. 9. 2012 tradiãní

Svatováclavskou pouÈ
Program:
m‰e svatá ve farním kostele sv. Jana
Nepomuckého
10.30 BohosluÏba slova u KﬁíÏe a u sochy
sv. Václava na Kotouãi
12.00 pﬁátelské posezení s kulturním programem a obãerstvením v Kulturním domû
8.45

Srdeãnû zveme v‰echny své ãleny a pﬁíznivce
k úãasti na této slavnosti a budete vítáni i na
dal‰ím programu v Kulturním domû.
Petr David — starosta , za v˘bor jednoty Orla

Pozvánka k pﬁátelÛm:
Obec Kunín a Muzeum Novojiãínska, p.o. —
Správa zámku Kunín si Vás dovolují pozvat na
oslavy narozenin hrabûnky Marie Walburgy
a v˘roãí chrámu v Kunínû v sobotu 15. a nedûli
16. záﬁí 2012.
Paní hrabûnka slaví narozeniny
Sobota 15. záfií od 10.00 hodin aÏ nedûle 16.
záfií od 9.00 hodin
Oslava 250. narozenin hrabûnky Walburgy na
zámku, v parku, v kostele Pov˘‰ení svatého
KﬁíÏe. Oslavy se konají pod zá‰titou Jeho Osvícenosti Franze Josepha hrabûte Waldburg–Zeila, majitele paláce Hohenems a pravnuka císaﬁe Franti‰ka Josefa I. âekají na Vás v˘stavy,
slavnosti rÛÏí, jiﬁinek, kulturní vystoupení,
prohlídky zámku s dûtsk˘mi prÛvodci, hry pro
dûti v zámeckém parku, pohádky, ‰ermíﬁi, vypu‰tûní horkovzdu‰ného balónu na památku
vypu‰tûní balónu v zámeckém parku v Kunínû roku 1786. V Kunínû je pouÈ.

Znamenitá paní hrabûnka
Sobota 15. záfií od 10.00 hodin
VernisáÏ reprezentativní v˘stavy, dokumentující Ïivot nejslavnûj‰í zámecké paní v pokojích
2. patra zámku. Na v˘stavû se mimo Muzea
Novojiãínska budou podílet Národní muzeum
Praha, Mûstské muzeum a galerie Poliãka,
Zemsk˘ slezsk˘ archiv Opava a Okresní státní
archiv v Novém Jiãínû.
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Slavnosti rÛÏí
Sobota 15. záfií od 11.00 hodin a nedûle 16.
záfií od 9.00 hodin
Slavnost rÛÏí na poãest dobré hrabûnky Walburgy. AranÏmá rÛÏí v zámeck˘ch pokojích
v podání pﬁedního ãeského floristy Slávka Rabu‰ice, známého sv˘mi skvostn˘mi vazbami
a aranÏmá kvûtin ze v‰ech velk˘ch hradÛ
a zámkÛ âeské republiky.
Slavnosti jiﬁinek
Sobota 15. záfií od 9.00 hodin a nedûle 16. záfií
od 11.30 hodin
V˘stava a aranÏmá jiﬁinek v kostele Pov˘‰ení
svatého KﬁíÏe k 200. v˘roãí kostela a na pa-

NA ZÁ¤Í 2012
Nedûle 2. 9. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
BITEVNÍ LOë
Akãní, váleãné sci-fi, 136 min., titulky, pﬁístupn˘
Hopper, nikdy nechtûl slouÏit u váleãného námoﬁnictva jako jeho star‰í bratr. KvÛli velkému prÛ‰vihu ale musel. Nechtûlo se mu ani
poÏádat o ruku své holky. Její otec je shodou
ne‰Èastn˘ch náhod jeho nejvy‰‰ím velitelem.
Bude muset. Nikdy také nechtûl bojovat proti
Ïádné invazi. I k tomu ho okolnosti donutí.
Pokud ne, v‰ichni konãíme. Hrají: Taylor a Liam
Neeson.Kitsch
Nedûle 9. 9. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
TADY HLÍDÁM JÁ
âeská rodinná komedie, 110 min., pﬁístupná
Úspû‰n˘ chemik je donucen vrátit poukazy na
svatební cestu do ¤ecka. Jeho nastávající totiÏ
poﬁídila svojí hyperaktivní dcerce pﬁes jeho
nesouhlas psa. Celá rodina se díky spiknutí
holãiãky a psa ocitne na prázdninách uprostﬁed ‰umavské „divoãiny“. Zpoãátku vypadá
alternativní dovolená idylicky. Ve‰keré plány
ambiciózního otce i starostlivé matky berou
postupnû za své ve chvíli, kdy dcerka se psem
potkají nûkoho, kdo jim rozumí. A ten má
v penzionu, kde rodina bydlí, své kamarády.
Hrají: Luká‰ Vaculík, Simona Sta‰ová, Vladimír Javorsk˘ a dal‰í.

mátku prvního ‰iﬁitele jiﬁinek v ãesk˘ch zemích a prvního kunínského faráﬁe P. Josefa
Turka — letos v provedení zahradníka Jaroslava Kubálka.
Kunínská pouÈ
Nedûle 16. záfií od 10.00 hodin
Velkou m‰i v kostele Pov˘‰ení svatého KﬁíÏe
k 200. v˘roãí kostela a 250. v˘roãí narození
hrabûnky Walburgy bude celebrovat Jeho Jasnost Franti‰ek Václav princ Lobkowicz,
ostravsko–opavsk˘ biskup a Jeho Milost Luká‰
EvÏen Martinec, opat na Starém Brnû. BohosluÏba bude doprovázena Korunovaãní m‰í
Wolfganga Amadea Mozarta.
Jaroslav Zezulãík, kastelán zámku Kunín
Nedûle 16. 9. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
MUÎI V âERNÉM 3
Sci-fi komedie, 104 min., dabing, pﬁístupn˘
Ve filmu MuÏi v ãerném 3 jsou známí agenti J
(Will Smith) a K (Tommy Lee Jones) zpût.
A opût vãas. J bûhem svého patnáctiletého fungování v agentuﬁe MuÏi v ãerném vidûl spoustu nevysvûtliteln˘ch vûcí, ale nic — ani mimozem‰Èané — ho nedokáÏe tak zmást jako jeho
sarkastick˘ tajnÛstkáﬁsk˘ partner. Ale kdyÏ je
Ïivot agenta K i osud planety Zemû v ohroÏení,
musí agent J cestovat v ãase zpût do minulosti,
aby dal v‰e do poﬁádku. J zjistí, Ïe existují tajemství vesmíru, o kter˘ch mu K nikdy neﬁekl.
Nedûle 30. 9. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
VRTùTI ÎENOU
Romantická, historická komedie, 110 min.,
titulky, od 12 let
Pﬁíbûh mladého lékaﬁe Mortimera Granvilleho
(Hugh Dancy) se odehrává ve viktoriánské
Anglii. Pokrokovému Mortimerovi vadí, Ïe vût‰ina nemocnic ignoruje nejnovûj‰í lékaﬁské teorie a v˘zkumy a nadále léãí pacienty pomocí
pijavic a pou‰tûním Ïilou. KdyÏ ho vyhodí z posledního místa, skonãí jako zamûstnanec
Dr. Roberta Dalrympleyho (Jonathan Pryce),
kter˘ se specializuje na léãbu Ïen trpících „hysterií“. Doktor Dalrympley spolu se sv˘m nejlep‰ím pﬁítelem (Rupert Everett) jsou k nov˘m
metodám léãení naopak velmi otevﬁení a kaÏd˘
experiment a novinku vítají s nad‰ením. Spoleãnû sestrojí dÛmysln˘ nástroj /vibrátor/, kter˘ Ïenám podivuhodnû rychle a efektivnû
umoÏÀuje dosáhnout vytouÏené úlevy a klidu.
NA ¤ÍJEN 2012 P¤IPRAVUJEME
SNùHURKA A LOVEC, LOVE
VE STÍNU, EXTÁZE
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Inzerce
Oddělení technické správy a bytového hospodářství města
Štramberka hledá pracovníka na pozici dělník.
Požadavky: řidičský průkaz B, C a T
Předpokládaný nástup: říjen 2012
Platové zařazení: plat. třída 5
Předpoklady: občan s trvalým pobytem v ČR, dosažení věku
18 let, způsobilost k právním úkonům, bezúhonnost.
Požadované doklady: doklad o dosaženém vzdělání.
Přihlášku s požadovanými doklady doručit nejpozději do 10. 9. 2012
na adresu: Městský úřad Štramberk, Náměstí 9, 742 66 nebo osobně
buď na podatelnu městského úřadu nebo vedoucí oddělení OTSBH
paní Procházkové na adrese K očnímu 45, Štramberk, tel. 558 840 621.

Chcete se cítit lépe?

www.hubnete.cz/chm
tel. 702 029 242
Atraktivní
www.podnikejzdomova.cz/chm

VODO — TOPO — PLYN

Zpracování cenových nabídek a poradenství zdarma.

Více na www.chemij.cz
nebo tel. 606 276 745
Chemij Viliam, Drážné 868, Štramberk

České oblečení
ze Štramberka Forestík
Výroba a prodej českého oblečení pro děti
Více na www.forestik.cz nebo na tel. 607 208 750
Těšíme se na Vás
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Pro toho, kdo chce nasmûrovat cviãení na konkrétní potíÏe, se otevírá
v Kopﬁivnici (ul. Sokolovská)
nov˘ kurz jógy
ASTMA a NEMOCI D¯CHACÍCH CEST
První setkání je ve stﬁedu 5. záﬁí 2012
v 9 hod. Podle náplnû cviãencÛ se mÛÏe
termín pravidelného cviãení zmûnit. Pﬁi
zájmu, ãi nevyhovující hodinû volejte.
Informace: Martina 608 304 424,
606 726 557, narayani@post.cz

• Tradiãní

prodej Chlebovick˘ch
brambor k zimnímu uskladnûní.
Objednávky a prodej Michal Dostál,
Dolní 217, ·tramberk.
Tel. 737 473 300 nebo 603 562 087

• Soukromá v˘uka angliãtiny, pﬁíprava
k maturitní zkou‰ce, douãování z AJ.
Mgr. Karolína Marková
(tel. 606 628 120)

• Rekreaãní jeÏdûní a voÏení dûtí na
koni nabízí Kavalo klub na Libotínû.
BliÏ‰í info.:Sumarová Zuzana 731
464 761, www.kavaloklub.wbs.cz

• Nabízím dovoz a odvoz mal˘m nákladním automobilem, valník 2 × 4 m.
Josef Petrá‰, ·tramberk, pod námûstím, mobil: 728 869 392
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