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Z jednání orgánÛ mûsta
Rada mûsta jednala v ﬁíjnu 2× 4. 10. 2012
mûla na programu seznámení s kronikou
mûsta, dále pak záleÏitosti sportu ve mûstû,
vyuÏití volného ãasu dûtí a mládeÏe. V bloku
o kronice radní seznámil kronikáﬁ Josef Marek s událostmi zaznamenan˘mi do kroniky
za rok 2011. Kronika mûsta vûrnû zachycuje
dûní ve mûstû a je zpracována pﬁehlednû a téÏ
v digitální podobû. Velk˘ dík panu kronikáﬁi.
V bloku o sportu a VVâ popsaly paní Anna Ra‰ková
a radní zodpovûdná za tuto oblast Vûra Hanzlíková situaci ve sportu, poãty aktivních cviãencÛ
a vybavení mûsta pro sportovní a volnoãasové
aktivity. Ve ·tramberku je registrováno celkem 849 ãlenÛ sportovních oddílÛ, z toho pod
TJ Kotouã 677, TJ Sokol 33, Jednota Orel 65,
KâT 32, ostatní 42 osob. Mimo‰kolní ãinnost
organizuje zejména DÛm dûtí a mládeÏe,
kde je ve 21 krouÏcích aktivnû zapojeno 286 dûtí.
Volnoãasové aktivity doplÀují téÏ dal‰í kluby
a spolky a obãanská sdruÏení: vãelaﬁi, hasiãi,
zahrádkáﬁi, kynologové, chovatelé po‰tovních
holubÛ, ââK, horolezci a speleologové, dechovka,
scénick˘ ‰erm Allegros, junáci, ochránci pﬁírody,
divadelníci a jiní.
Na území mûsta jsou kromû víceúãelov˘ch
tûlocviãen na Zauliãí 3 dûtská hﬁi‰tû, 2 dûtské
koutky a víceúãelové hﬁi‰tû na Baﬁinách,
rekreaãní areál na Libotínû, asfaltové hﬁi‰tû
u Z· a dal‰í neoficiální hﬁi‰tû u PanelákÛ, na
Pískovnû a dûtské koutky v parku, na DráÏném a u staré ‰koly. Asi jste si v‰imli, Ïe díky
TJ Sokol se zaãíná dávat dohromady prostor
venkovního hﬁi‰tû u tûlocviãny na Zauliãí pro
roz‰íﬁení nabídky mj. o tenis.
Radní v dal‰ím programu vybrali firmu na
opravu a vymalování vchodÛ v obytn˘ch domech Baﬁiny 814— 819 (za 253 790 Kã),
schválili smlouvu o získání úãelové dotace pro
JPOII od MsK, schválili nové nájemníky bytÛ,
schválili zadání na vypracování Programu regenerace MPR ·tramberk na období 2013 —
2017, schválili vítûze veﬁejné zakázky v˘mûna
oken a dveﬁí na DDM, a to spoleãnost NOSTA
s.r.o. N. Jiãín, schválila vítûze veﬁejné zakázky
malého rozsahu na modernizaci webov˘ch
stránek mûsta, a to spoleãnost as4u.cz s.r.o.,
pob. z Liberce, schválila téÏ firmu na pﬁeloÏku
kanalizaãního potrubí u M· Baﬁiny, a to
J. Kratochvíla, ·tramberk. RM schválila téÏ
SOD na zpracování Ïádosti o lesní techniku
u SZIF s firmou Agrotec a.s. Hustopeãe.

JiÏ 40. jednání Rady mûsta dne 23. 10. 2012
mûlo v hlavních bodech na poﬁadu stav domÛ
a bytÛ v majetku mûsta, pﬁípravu technick˘ch
sluÏeb na zimní údrÏbu a záleÏitosti odpadového hospodáﬁství.
Jenom v leto‰ním roce se investovalo do
údrÏby nemovitostí mûsta 985 600 Kã. Ve
mûstû je 433 svûteln˘ch bodÛ veﬁejného
osvûtlení, o které se staráme. Bytov˘ fond má
133 bytÛ, z toho 121 na Baﬁinách vãetnû 24
b.j. DPS a 12 na DráÏném. V souãasné dobû
evidujeme 31 Ïádostí o byt. V pﬁí‰tím roce se
pﬁipravuje dokonãení rekonstrukce v‰ech
zb˘vajících koupelen v obytn˘ch domech
816 — 819 na Baﬁinách. Technické sluÏby
mûsta jsou na zimní údrÏbu pﬁipraveny jak
sv˘mi, tak externími pracovníky a technikou.
Radní se obsáhle zab˘vali ekonomickou
stránkou provozu systému shromaÏìování,
sbûru, pﬁepravy, tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ. Za rok 2011 ãinily
náklady na odpadové hospodáﬁství mûsta
2 537 578 Kã, v˘nosy 2 220 385 Kã, rozdíl
317 193 Kã doplácí mûsto za obãany a podnikatele ze sv˘ch zdrojÛ. Celkov˘ poplatek pro fyzickou osobu a rok by mûl b˘t dle skuteãn˘ch
nákladÛ 619 Kã. Souãasn˘ poplatek je 480 Kã.
Rada mûsta navrhuje, aby se poplatek za odpady
pro obãany nezvy‰oval a zÛstal na stávající
úrovni 480 Kã/rok. Radní doporuãili pro‰etﬁit
ãetnost a rozmístûní hnízd na tﬁídûn˘ a biologicky
rozloÏiteln˘ odpad. Radní se zab˘vali opût vysok˘mi nedoplatky zejména obãanÛ za odpady. Od ASOMPO a.s. mûsto získalo 400 ks souprav ta‰ek do domácností na tﬁídûn˘ odpad
a zab˘valo se, jak˘m klíãem tyto soupravy
rozdûlí mezi rodiny. O poplatku i o rozdûlení
souprav definitivnû rozhodne zastupitelstvo
mûsta na svém prosincovém jednání.
V dal‰ích bodech programu RM mj. nabídla
k odprodeji nevyuÏívanou techniku TS, a to
AVII A 31.1 L s HR 2000, multikáru (bliÏ‰í viz
na úﬁední desce), zab˘vala se peticí obãanÛ
Baﬁin na problémy zpÛsobené nájemkyní bytu
v BD ã. 816, schválila pﬁíkaz k provedení
inventarizace za rok 2012, také smlouvu o nájmu nebytov˘ch prostor na Baﬁinách pro
MUDr. Danu Gilarovou s.r.o. a dal‰í (viz. www).
Rada mûsta byla starostou mûsta informována o pﬁipravovan˘ch veﬁejn˘ch schÛzích
s obãany a také o anketû k dopravnímu systému mûsta na www.stramberk.cz.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

VE¤EJNÉ SCHÒZE
VáÏení spoluobãané, po dvou letech budete mít opûtovnou moÏnost podebatovat s vedením
mûsta o plnûní programu rozvoje mûsta a o Va‰ich problémech v jednotliv˘ch lokalitách.
VyuÏijte, prosím, této pﬁíleÏitosti v termínech:
Pondûlí 05. 11. 2012 v 17 hod. v ZU· Baﬁiny
Pondûlí 12. 11. 2012 v 17 hod. v salonku restaurace Maestro v Domû sluÏeb
Pondûlí 19. 11. 2012 v 17 hod. v zasedací místnosti KD na Námûstí
Pondûlí 26. 11. 2012 v 17 hod. v sále restaurace Dallas
Pondûlí 03. 12. 2012 v restauraci Na koupali‰ti v Libotínû
JelikoÏ se v této dobû pﬁipravuje a tvoﬁí rozpoãet mûsta na rok 2013 a chystá se krátkodobá
i dlouhodobá vize rozvoje mûsta mohou Va‰e adresné podnûty b˘t do tûchto materiálÛ
zakomponovány.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
Zmûny v oblasti úpravy danû z nemovitostí
platné od 1. 1. 2013

ANKETA K NOVÉMU DOPRAVNÍMU
SYSTÉMU

V souvislosti s úãinností zákona ã. 456/2011
Sb., o Finanãní správû âeské republiky dochází od 1. 1. 2013 ke vzniku 14 finanãních
úfiadÛ s krajskou územní pÛsobností a zániku
199 finanãních úﬁadÛ, které budou pﬁetransformovány na územní pracovi‰tû. Tyto zmûny
se promítnou do správy daní z nemovitostí,
neboÈ se mûní místní pﬁíslu‰nost správce danû. Od zdaÀovacího období roku 2013 bude
poplatníkÛm vymûﬁována jedna daÀ z nemovitostí za v‰echny nemovitosti v kraji a kompletní spis danû z nemovitostí bude uloÏen
pouze na jednom územním pracovi‰ti v místû
toho finanãního úﬁadu, v jehoÏ pÛsobnosti se
sídlo/bydli‰tû nachází.
Ing. Andrea Hlávková, povûfiena vedením MûÚ

Na www.stramberk.cz — http://www.vyplnto.cz/
databaze-dotazniku/parkovani-ve-stramberku/
máte moÏnost zhodnotit nov˘ dopravní a parkovací systém, sv˘mi poznatky pﬁispût k odstranûní jeho nedostatkÛ a pﬁíp. ãásteãnû ovlivnit
v˘‰i poplatkÛ za rezidentní a abonentní karty na
pﬁí‰tí rok. V˘sledky ankety konãící 12. 11. 2012
poslouÏí k rozhodování orgánÛ mûsta o dal‰ím
osudu tohoto systému.
Ing. Jan Socha, starosta mûsta ·tramberka

Uzavfiení obfiadní sínû
UpozorÀuje obãany, Ïe z technick˘ch dÛvodÛ
bude do konce roku 2012 uzavﬁena obﬁadní síÀ
Mûstského úﬁadu ve ·tramberku. Na jin˘ch
místech se svatební obﬁady konat mohou.
Ing. Andrea Hlávková, povûfiena vedením MûÚ

Informace pro občany
Prosba — upozornûní
Dne 28. 11. 2012 bude z dÛvodÛ konání
akce Pfiedadventní koledování aneb Vánoce
buìteÏ vítány ãásteãnû omezen nebo zakázán
vjezd motorov˘ch vozidel na námûstí. Prosíme v‰echny obyvatele námûstí i ulic nad námûstím o shovívavost a souãinnost s mûstskou policií a organizátory akce. Jedná se
hlavnû o bezpeãnost vystupujících dûtí.
Dûkujeme za pochopení.
Anna Ra‰ková
U této pﬁíleÏitosti prosíme náv‰tûvníky, aby
si s sebou na námûstí vzali svût˘lka, baterky
apod. Dûtem je dobré dát reflexní pásky. Kdo

pravidelnû nav‰tûvuje tuto akci, víte, Ïe námûstí
je v tuto dobu ponoﬁeno do tmy. Zvy‰me tak
bezpeãnost na‰ich dûtí.
Dûkujeme

Prosba
Jako vÏdy bude v Mûstském informaãním
centru pro vás pﬁipravena a otevﬁena v˘stava
s názvem ·tramberské Vánoce. VernisáÏ probûhne 18. 11. Abychom trochu osvûÏili a oÏivili v˘stavu betlémÛ, dovolujeme si poÏádat
v‰echny ·tramberáky o laskavé zapÛjãení staroÏitn˘ch pﬁedmûtÛ, které mají souvislost
s domácností, kuchyní, Vánoci apod. Napﬁ.
máselnice, obrázky, Ïehliãky, formy na peãení
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bábovek, vánoãek, v˘‰ivky, staré kuchaﬁky
apod. Za takto poskytnuté exponáty pﬁedem
dûkujeme a slibujeme, Ïe po ukonãení v˘stavy je ihned vrátíme. Telefonovat mÛÏete na
mûstsk˘ úﬁad, oddûlení kultury, A. Ra‰kové,
tel 558 840 616 nebo Petﬁe Dobeãkové do
Mûstské galerie (MIC) 558 840 617.
Anna Ra‰ková

Kotlíková dotace
Rád bych Vás informoval o moÏnosti stále
získat dotaci v rámci Spoleãného programu
kraje a MÎP na podporu v˘mûny stávajících
ruãnû plnûn˘ch kotlÛ na tuhá paliva.
Rada kraje schválila vyhlá‰ení 2. spoleãné
v˘zvy k podávání Ïádostí o poskytnutí dotace
ze „Spoleãného programu Moravskoslezského
kraje a Ministerstva Ïivotního prostﬁedí na
podporu v˘mûny stávajících ruãnû plnûn˘ch
kotlÛ na tuhá paliva za nové nízkoemisní automatické kotle na uhlí, biomasu nebo uhlí
a biomasu v Moravskoslezském kraji“.
Oficiální web kampanû www.lokalni-topeniste.cz, kde získají v‰echny potfiebné informace k získání „Kotlíkové dotace“. Cílem
kampanû je informování veﬁejnosti o moÏnosti
ãerpání „Kotlíkov˘ch dotací“.

S pﬁípadn˘mi dotazy a Ïádostmi se obraÈte,
prosím, na Ing. Simonu ·ebestovou, tel. 595
622 690, mail: simona.sebestova@kr-moravskoslezsky.cz, Mgr. Josefa Zicha, tel. 595 622
641, mail: josef.zich@kr-moravskoslezsky.cz,
Karin Veselou, tel. 724 125 830, mail:
karin.vesela@kv-advisory.cz.
Pﬁedem dûkuji za spolupráci a s pozdravem
Miroslav Novák, námûstek hejtmana
Moravskoslezského kraje

Kalendáfi s fotografiemi ·tramberka
Je to tak, zase se nám blíÏí Vánoce a s nimi
konec roku. Kritick˘ den 20. 12. snad pﬁekonáme bez pohrom. UÏ teì v‰ak mÛÏete myslet
na své blízké, a vlastnû i na sebe. Máme pro
vás na Mûstském informaãním centru, kromû
knih, pﬁipraven ke koupi krásn˘ kalendáﬁ s fotografiemi ·tramberka za 155 Kã. Neváhejte,
je jich jen omezen˘ poãet kusÛ.
Dále mÛÏete nakoupit v Muzeu ZdeÀka Buriana knihy s mistrov˘mi ilustracemi. Pro zajímavost pﬁikládáme v˘bûr tûch nejlep‰ích
autorÛ: Eduard ·torch, Josef Augusta, Karel
Maye, Jules Verne, Jaroslav Foglar, Josef Záruba, Arthur Ransome, Rudyard Kipling, Daniel
Defoe a dal‰í. Kdo sbírá nebo má rád cínové
vojáãky, nechÈ zavítá tamtéÏ.
Anna Ra‰ková

Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Kniha Hany Marie Körnerové — Ve stínu
erbu, se odehrává ve Francii za vlády Ludvíka
XV. Raymond je druhorozen˘m synem vlivného
hrabûte, Frederika zase dcerou bohatého
sicilského vévody. Zasnoubili je uÏ v dûtském
vûku. RaymondÛv otec potﬁebuje finance, Frederiãin zase politick˘ vliv. Dûti se upﬁímnû
nenávidí. Pﬁesto k sÀatku o deset let pozdûji
dojde. NeÏ si novomanÏelé staãí urovnat nepﬁátelské vztahy, odjíÏdí Raymond do války a Frederika zÛstává na opu‰tûném loveckém
zámeãku. Musí se vypoﬁádat nejen se sloÏit˘mi
Ïivotními podmínkami, ale i s intrikami Raymondovy rodiny.
Tûsnû pﬁed zahájením olympijsk˘ch her
v Lond˘nû je zabit ãlen v˘boru a následují dal‰í
mrtví. Nûkdo, kdo si ﬁíká Kronos, tvrdí, Ïe vrátí
olympijsk˘m hrám jejich slávu a zniãí v‰echny,
kteﬁí je svou chamtivostí po‰pinili. Detektiv
Nigel Steel zjistí, Ïe narazil na geniálního zloãince, a zdá se, Ïe zabiják je témûﬁ nepolapiteln˘. Knihu Soukromé hry napsal James
Patterson.
Kniha Petra Macka — Helena Vondráãková,
s podtitulem KaÏdá trampota má svou mez,
seznámí ãtenáﬁe s Ïivotem ãeské zpûvaãky,

které její fanou‰ci dÛvûrnû ﬁíkají Helena a na
‰pici ãeské populární
hudby se uÏ drÏí bezmála padesát let. Za svoji
kariéru nazpívala více
neÏ 798 písní a poﬁídila
1056 nahrávek.
Kniha Skautské století vás v jedenácti kapitolách provede sto lety skautingu v ãesk˘ch
zemích od jeho vzniku, dobách rozmachu
a úspû‰ích i o zákazech, kter˘m byl skauting
vystaven za nacismu a komunismu.
Napjatá atmosféra uvnitﬁ italské enklávy
v newyorském Bronxu. Neúnavní hazardní
hráãi v kasinech, kolotoã penûz a sexu ve filmov˘ch studiích Hollywoodu. Don Domenico
Clericuzio, jehoÏ rodinn˘ zloãineck˘ klan je
právû na vrcholu moci, chce jednou provÏdy
skoncovat s korupcí, podvody a vraÏdami a nechat svou poãetnou rodinu splynout s ﬁádnou
americkou spoleãností. Ale dokáÏou Pippi,
Cross, Petie, Vincent — muÏi poznamenaní
smrteln˘mi hﬁíchy, pﬁekroãit svÛj stín? Knihu
Poslední kmotr napsal Mario Puzo.
Libu‰e Bûlunková,
MûK ·tramberk
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Ze školy
Miniprojekt

Îáci z Novojiãínska pí‰ou pohádky

Mal˘ miniprojekt ke „Dni bez aut“.
âas sledování byl 15 minut.
20. 9. 2012 se tﬁídy 3. A a 3. B rozhodly monitorovat dopravní situaci kolem ‰koly.
No a tady jsou údaje, které jsme zjistili
(Údaje jsou z jedné skupiny).

Urãitû jste si v‰imli v Regionu — Novojiãínském
deníku, Ïe od 25. záﬁí tam vycházely pohádky, které psali Ïáci ze ‰tramberské ‰koly. Tyto pohádky
psaly tﬁídy 3. A, 3. B, 4. A, 5. A. Mûla v nich b˘t slova
mot˘l, u‰i, vûÏ, jeskynû. A snad tam taky jsou!
A jak jsme postupovali? Na zaãátku se 3. A rozdûlila do skupinek, pak jsme psali a ãetli si pohádky,
pak jsme ãtyﬁi nejhezãí je‰tû rozvinuli a ve v˘tvarné
v˘chovû nakreslili.
Ve 3. B jsme se rozdûlili do skupin, kaÏdá skupina napsala
pohádku a nakreslila obrázek a budeme to mít v Deníku.
Ve 4. A jsme se rozdûlili do dvojic a psali i kreslili pohádky. V‰echny jsme je pﬁedali do Deníku.
V 5. A jsme psali po jednom — kaÏd˘ sám. ¤íkali jsme
si znaky pohádky — pohádka mûla mít tﬁi odstavce.
A nakreslen˘ obrázek. A nadpis. VÏdyÈ uÏ jsme páÈáci.
A jak se nám to povedlo? To uÏ necháme na ãtenáﬁích Novojiãínského deníku.
Terezka StaÀová, Monika Klop‰toková,
Krist˘nka Sosíková ze 3. A

Projelo:
Pro‰lo dûtí:
Pro‰lo dospûl˘ch:
Poãet pﬁestupkÛ:
Zajímavosti:

30 aut
2
16
4
1 veverka

Cel˘ monitoring jsme vyhodnotili v následující hodinû prvouky.
Na závûr jsme kreslili auta budoucnosti,
která budou ‰etrnûj‰í k na‰í pﬁírodû. Nejhezãí
v˘kresy budou vystaveny na ekologické
nástûnce na poãest „Dne bez aut“.
Îáci 3. A a 3. B

Ze sportu
Volejbalová sezóna 2012/2013 zaãala
jiÏ pro v‰echny kategorie
I pro leto‰ní volejbalovou sezónu vystupují pod
hlaviãkou TJ Kotouã ·tramberk tﬁi druÏstva. Jedno
mládeÏnické — Ïaãky a dvû druÏstva dospûl˘ch
Ïen a muÏÛ, v‰echna hrají krajské soutûÏe.
DruÏstvo Ïaãek se bohuÏel pot˘ká s nízk˘m
poãtem mlad˘ch ‰trambersk˘ch volejbalistek,
proto byla navázána spolupráce se sousední
Kopﬁivnicí právû v této vûkové kategorii. Premiérov˘ kvalifikaãní turnaj probûhl 23. 9.
2012 v Bílovci. Krajská soutûÏ Ïaãek se hraje
turnajov˘m zpÛsobem, na 2 vítûzné sety, kdy
je 20 druÏstev rozdûleno do 4 skupin dle v˘konnosti. V kvalifikaãním turnaji se ‰tramberské Ïaãky utkaly s t˘mem Fr˘dku – Místku
B, TJ Nov˘ Jiãín, Happy Sport Opava a poﬁádajícími hráãkami ·SK IR — PROGRES Bílovec A. Díky jedinému vítûzství nad Fr˘dkem –
Místkem B obsadila ‰tramberská dûvãata
4. místo, a tím se kvalifikovala do skupiny C.
Druh˘ turnaj se konal v Opavû 7. 10. 2012.
Ve skupinû C zmûﬁily místní Ïaãky síly postupnû s TJ Ostrava B, s TJ Sokol StﬁíteÏ,
s Happy Sport Opava a s TJ Zlaté Hory. BohuÏel
se jim ani jednou nepodaﬁilo zvítûzit, av‰ak je
nutné zdÛraznit, Ïe mnohdy chybûlo opravdu
uÏ jen tro‰ku více ‰tûstí. První utkání s TJ Ostrava
B i druhé se StﬁíteÏí dospûlo dokonce do tiebreaku, v následujících utkáních zvítûzily

vÏdy jen tûsnû soupeﬁky. Poslední místo ve
skupinû C bohuÏel znamená sestup do
skupiny D, ale vûﬁme, Ïe se brzy vrátí zpût.
·tramberské Ïeny zaãaly svou leto‰ní sezónu spolu s dal‰ími 7 druÏstvy také v záﬁí.
V˘jimeãnû v pátek, na sv. Václava, zajíÏdûly
‰tramberské Ïeny na vÏdy horkou pÛdu Kozlovic. O zajímavé okamÏiky v úvodním utkání
sezóny nebyla nouze, bohuÏel i o ty smutnûj‰í,
kdy se zranila ‰tramberská blokaﬁka Mare‰ová.
Vyrovnaná hra na obou stranách tak pﬁinesla
tie-break, kter˘ se vcelku jednoznaãnû stal koﬁistí ‰trambersk˘ch volejbalistek, a ty se tak
radovaly z vítûzství 3:2. Druhé hrané utkání
uÏ ale bylo jednoznaãnû v reÏii volejbalistek
Kozlovic, jeÏ si vítûzství 3:0 nenechaly vzít.
Následující víkend konkrétnû 6. 10. pﬁivítaly
‰tramberské hráãky na domácí palubovce sousední Kopﬁivnici. V obou hran˘ch utkáních se
jednalo o zaslouÏená vítûzství domácích 3:0
a pﬁipsání plného poãtu bodÛ.
V sobotu 13. 10. jely ‰tramberské Ïeny na
hﬁi‰tû Palkovic C. Soupeﬁky zatím v úvodních
dvou dvojutkáních nezískaly ani bod a ·tramberk jim je taky nedaroval. Hra sice na obou
stranách ne vÏdy vypadala volejbalovû, ale
projevila se vût‰í zku‰enost ‰trambersk˘ch volejbalistek a opût si pﬁipsaly pln˘ bodov˘ zisk.
V dal‰ím kole hraném 20. 10. ‰tramberské volejbalistky zajíÏdûly na pÛdu Metylovic.
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Dospûlí volejbalisté ·tramberka zaãali svou
sezónu na domácím hﬁi‰ti, kdyÏ také v pátek
28. 9. uvítali volejbalisty z Kozlovic. MuÏsk˘m
uÏ se tolik nedaﬁilo a podlehli soupeﬁi dvakrát
1:3. V sobotu 6. 10. zajíÏdûli muÏi do Oder,
kde se ale bohuÏel také z vítûzství neradovali,
opût prohráli dvakrát 3:1. O t˘den pozdûji mûli
volejbalisté volno, v systému 7 druÏstev vÏdy
jeden hrací víkend má jedno z druÏstev volno.
20. 10. zajíÏdûli ‰tramber‰tí muÏi na hﬁi‰tû
Fren‰tátu. Doufejme, Ïe se jim podaﬁí získat
potﬁebné body, aby se v konkurenci dal‰ích
6 druÏstev neztratili.
Pﬁijmûte tímto pozvání k domácím utkáním
v mûsíci listopadu, zaãátek vÏdy v 10 a 14 hod.:
Sobota 3. 11. Ïeny ·tramberk — Ra‰kovice
Sobota 10. 11. muÏi ·tramberk — Palkovice B
Nedûle 18. 11. Ïeny ·tramberk — Tﬁinec
Mgr. Petra Milichová,
za TJ Kotouã ·tramberk

Cviãení zumby
V‰echny zájemce o cviãení zumby zveme
na první lekci, která se bude konat v úter˘
6. 11. od 18 do 19 hodin. Cviãení povede
Klára Procházková a hodina bude stát 50 Kã.
VyuÏijte tuto jedineãnou nabídku
Anna Ra‰ková

Judo
Poslední záﬁijov˘ víkend se zúãastnili dva
nejstar‰í ãlenové ‰tramberského oddílu judo
mistrovství âR v Praze Vr‰ovicích. Oba zabojovali vcelku dobﬁe a mezi úãastí asi 270 borcÛ z 9 státÛ Evropy dovezli dokonce medaile.
Do 70 let získal Karel Îársk˘ stﬁíbrnou medaili do 90 kg a 60 let zdej‰í trenér Josef ·tábl
stanul na bronzovém stupínku ve stejné váze.
UÏ o t˘den pozdûji nastoupili i 4 ‰tramber‰tí Ïáci. V Karviné roz‰íﬁili poãet startujících
dûtí severní Moravy v Malé cenû na 114. Snad
nejlep‰í v˘kon podal Václav Mrva, kter˘ zvítûzil v hmotnosti do 34 kg benjamínkÛ vcelku
suverénním zpÛsobem. Pozadu nezÛstal ani
Petr ·tichauer do 27 kg a pﬁidal dal‰í první
místo. O stejnou pﬁíãku bojoval i Adam Bajer
do 34kg mlad‰ích ÏákÛ, ale ve finále nestaãil
na KáÀu z Orlové. Radek Kostelník pﬁes ve‰kerou snahu vypadl v 1. kole.
Oddíl judo TJ Kotouã ·tramberk zároveÀ
upozorÀuje rodiãe, Ïe do sv˘ch ﬁad pﬁibírá nové zájemce. Vítáni budou dûti od 4 do 7 let.
Cviãení probíhá ve ãtvrtek od 16:30 — 17:30.
Îáci do 13 let pak cviãí v pondûlí a stﬁedu od
16:00 — 17:30 a dorost cviãí ve stejné dny od
17:30 — 19:00. Podmínkou u ÏákÛ a dorostu
je kromû zájmu i zvládnutí základních gymnastick˘ch prvkÛ a pﬁijatelná fyzická kondice.
Josef ·tábl, trenér

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ na listopad 2012

Blahopfiejeme

90 let Jefiábková Drahoslava

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

88 let Davidová Anna
84 let Bárová Sylva
83 let R˘dlová Marie
82 let ·karka Josef
81 let Bajer Vladimír
Svoboda Josef
Mindák Rudolf
Kyselá Julie
Tyleãková Karla
75 let Lacka Antonín
Vításek Karel
70 let Hanzlík Ferdinand
Ludková Marie

Narodili se:
Kozlová Ema
Sykala Ondﬁej

Zemfieli:
Bajerová Jena
Bur˘‰ek Slavomil
Jiﬁíãek Ferdinand
Kamarádová Marie
Sopuch Oldﬁich
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Kam do společnosti a za kulturou
Zimní ãas na Trúbû
Od 1. listopadu nastává na ·tramberské Trúbû ãas „zimního spánku“ a tak bude Trúba otevﬁena uÏ pouze o víkendech od 10 do 16 hodin.
Podobnû na tom bude i chata Dr. Hrstky, která
ov‰em bude otevﬁena uÏ od pátku a bude otevﬁena tak, jak jste zvyklí — do posledního (nespícího)
zákazníka :-) Tento zimní ãas bude tradiãnû vyplnûn mnoha hudebními veãery, koncerty a tû‰it
se znovu mÛÏete na seriál cestovatelsk˘ch pﬁedná‰ek. Novinkou bude letos na chatû promítání
zajímav˘ch dokumentÛ z festivalu Jeden svût,
kter˘ kaÏdoroãnû poﬁádá âlovûk v tísni.
Více o aktuálním dûní se vÏdy dozvíte na na‰ich
webov˘ch stránkách www.stramberskatruba.cz
Jan Barto‰

Mûsto ·tramberk vás zve
na XIX. roãník

Posezení u cimbálu,
které se koná v pátek 16. 11. 2012
v sále Kulturního domu
na Námûstí ve ·tramberku
od 18.00 hod. do 24.00 hod.
Hraje cimbálová muzika
Ladislava Koke‰e z Fren‰tátu p. R.,
Vstupné místenkové 110 Kã
Pﬁedprodej vstupenek
v Mûstském informaãním centru ve ·tramberku
od pátku 9. 11. 2012 dennû mimo pondûlí
otevﬁeno
út—so 8.30 — 12.00 a od 12.30 — 16.00 hod.,
ne 10:00—12:00, 12:30 — 15:00 hod.
Pfiedprodej bude ukonãen 16. 11. 2012 ve 12.00 hod.
Tû‰íme se na vás, pﬁijìte se pobavit, potû‰it,
zazpívat si a ochutnat leto‰ní
úrodu vín z jiÏní Moravy, které vám
nabídnou manÏelé Stﬁechovi
z Galerie vín pod radnicí
Mûsto ·tramberk
vás zve na v˘stavu betlémÛ
a v˘tvarn˘ch prací dûtí ‰trambersk˘ch ‰kol

·tramberské Vánoce,
!
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Relax v podhÛﬁí Beskyd vás srdeãnû zve na
jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U PísafiÛ
V poﬁadu vystoupí Boris Urbánek a jeho hosté
Nedûle 11. 11 2012 od 17.00 hodin
Zámeck˘ sál v domû U PísaﬁÛ
Vstupné 130 Kã
V cenû zákusek s kávou
Rezervace míst:
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, Mob.: 724 356 285

která bude zahájena slavnostní vernisáÏí
v nedûli 18. 11. 2012 v 15.00 hod.
v Mûstské galerii
(budova Mûstského informaãního centra,
b˘valé MZB)
V programu vystoupí hudební skupina Ogafii
se ‰trambersk˘mi koledami.
V˘stava potrvá do nedûle 16. 12. 2012
Otevírací doba:
út — so 8.30 — 12.00 hod., 12.30 — 16.00 hod.
ne 10.00 — 12.00, 12.30 — 15.00 hod.
Urãitû pfiijìte v‰ichni, jste srdeãnû zváni!
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Pﬁijmûte pozvání na v˘stavu
ªubomíra Peruãic´ Smolinská

TIMELINE
obrazy, kresba
23. 10. 2012 — 25. 11. 2012
K– Galerie, ·ustalova vila
·tefánikova 226, Kopﬁivnice
út 11.00 — 17.00 hod.
st — ne 10.00 — 17.00 hod.

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

VLADIMÍR MERTA a Hromosvod
v úter˘ 27. 11 2012 v 19,00 hodin
v Kulturním domû 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 08:00 — 21:00
Tel.: +420 556 808 843
Mob.: +420 724 356 285
MIC Kopﬁivnice, ·tramberk, Pﬁíbor a Nov˘ Jiãín
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

Dne 14. 11. 2012 (stfieda) od 16.00 — 19.00
poﬁádáme „Vánoce — enkaustická vánoãní
pfiání“, ãeká nás tvorba vlastnoruãních
enkaustick˘ch pﬁání pro na‰e pﬁátelé
a známé. Semináﬁ pro pokroãilé.
Dne 18. 11. 2012 (nedûle) od 11.00 — 19.00
poﬁádá floristka Pavlína Vitková Pracovní semináfi
urãen˘ pro floristy s komerãním zamûfiením
i pro ‰ikovné uchazeãe z vefiejnosti.
Dne 20. 11. 2012 (úter˘) od 16:00 — 19:00
poﬁádá floristka Pavlína Vitková pracovní semináfi
— Dekorace velk˘ch interiérÛ — sály,
kostely, vstupní haly, hotely, prostory firem.
Dne 17. 11. 2012 (stfieda) od 16:00 — 19.00
poﬁádáme „Rozbor enkaustické kresby“.
Semináﬁ pro pokroãilé.
Více informací najdete na www.studiorelaxace.com

Loutkové divadélko Perníkovka

Mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zve na páté

Uvádí:

Pohádky starého divadla
Program na listopad 2012:
Ne 4. 11.
v 10:00 a 16:00 h: Jak o‰kubal Ka‰párek ãarodûje
Ne 11. 11. v 10:00 h: Perníková chaloupka
Ne 18. 11. v 10:00 h: Jak o‰kubal Ka‰párek ãarodûje
Ne 25. 11. v 10:00 a 16:00 h: Perníková chaloupka
* * * * * * * * * * * * * * * * * * *

POZVÁNKA
Dovoluji si Vás pozvat na odbornou pﬁedná‰ku
t˘kající se problematiky dolních konãetin,
chodidla a dal‰ích struktur souvisejících
s dan˘m regionem s názvem

„Informátor jménem NOHA“
Pﬁedná‰ka se uskuteãní
ve stfiedu 21. 11. 2012 od 18.00 hodin
v prostorách Relaxaãního centra na ulici
Zauliãí 265 (vedle po‰ty).
Na Va‰i úãast se tû‰í Mgr. Petra Milichová,
fyzioterapeutka.
Vstupné dobrovolné

Pfiedadventní koledování
aneb Vánoce buìteÏ vítány,
které se koná na námûstí ve ·tramberku
28. listopadu 2012 v 17.00 hod.
Souãástí programu bude slavnostní
rozsvícení vánoãního stromeãku
a vánoãního osvûtlení ‰tramberského námûstí,
vánoãní jarmark na námûstí a v kulturním
domû (zaãátek 14.00 hod.)
V programu vystoupí dûti Základní ‰koly ve
·tramberku, druháci budou hrát na zvonky
vánoãní písniãky a hudební skupina Ogaﬁi
Obãerstvení zaji‰tûno
Pfiijìte si zazpívat, pobavit se, porozprávût
a pfiivítat tento nejkrásnûj‰í pfiedvánoãní ãas
Mûsto ·tramberk, Z· a M· ·tramberk
zve v‰echny maminky, tatínky, babiãky,
dûdeãky, str˘ãky a tetiãky, bratry, sestry,
prostû v‰echny pﬁátelé na

Pfiedvánoãní jarmark
Námûstí a sál kulturního domu
na námûstí ve ·tramberku
28. listopadu 2012 ve 14.00 hod.
Îáci základní ‰koly a mateﬁsk˘ch ‰kol pro vás vyrábûjí
rÛzné vánoãní pozornosti, které budou prodávat
na jarmarku pﬁi Pﬁedadventním koledování.
V˘tûÏek akce jde na konto prodávajících tﬁíd a dûtí.
ZároveÀ vám nabídneme malé dáreãky
vlastnoruãnû vyrobené zamûstnankynûmi
MûÚ s tématikou Vánoc. V˘tûÏek vûnujeme ‰trambersk˘m mateﬁsk˘m ‰kolkám a na charitu
„V‰ude tam, kde je ãlovûk, je místo
pro dobr˘ ãin.“ Seneca
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Pfiipravujeme:
Mûsto ·tramberk a divadlo Pod vûÏí vás srdeãnû zve na pohádku,
kterou sehraje v sobotu 8. prosince 2012
Divadlo „Pod vûÏí“ ·tramberk

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

n˘ ãlovûk. B˘val˘ ‰piãkov˘ vládní agent Snow
je svéhlav˘ a nekompromisní. Jeho souãasná
pozice na ‰pionáÏním trhu je, mírnû ﬁeãeno
‰patná. Film nabízí strhující podívanou plnou
pﬁekvapiv˘ch zvratÛ. V hl. rolích Maggie Grace
a Guy Pearce.
NA LISTOPAD 2012
Nedûle 4. 11 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
DOBA LEDOVÁ 4: ZEMù V POHYBU
Animovaná komedie, 95 min., dabing, pﬁístupn˘
Do kin se po tﬁech letech vrací oblíbená mamutí
rodinka Mannyho, Ellie, jejich teenagerské
dcerunky Broskviãky, lenochoda Sida, ‰avlozubého tygra Diega a potﬁe‰tûného krysoveverãáka Scratta, aby proÏili nové napínavé dobrodruÏství. Právû Scratt, se svou vá‰ní pro
Ïaludy a jejich ukr˘váním totiÏ zpÛsobí
katastrofu nevídan˘ch rozmûrÛ. Podaﬁí se mu
zasadit svÛj Ïalud takov˘m zpÛsobem, Ïe pradávná Pangea zaãne praskat a lámat se na jednotlivé kontinenty a díky pohybu litosférick˘ch desek dojde i k rozdûlení na‰í prehistorické party. Ellie a Broskviãka zÛstanou na
jednom kontinentu a Many, Sid a Diego jsou
uná‰eni proudem na ledové kﬁe hluboko do ‰irého oceánu. AÈ to stojí, co to stojí, na‰i tﬁi odváÏní
pﬁátelé se musí dostat zpátky domÛ a pﬁi tom
na nû ãeká nejedno velké dobrodruÏství.
Nedûle 11. 11 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
ÚTùK Z MS – 1
Akãní sci-fi thriller, titulky, 95 min., od 12 let
Lidstvo na‰lo zpÛsob, jak ochránit svût pﬁed
zloãinci. Ti nejhor‰í z nejhor‰ích jsou drÏeni
na místû, ze kterého není úniku. Mimo Zemi,
uprostﬁed hlubokého vesmíru. Prezidentova
dcera Emilie Warnock nav‰tíví v rámci humanitární mise vesmírnou vûznici MS One. Ale
krvavá vzpoura vûzÀÛ z Emilie uãiní to nejcennûj‰í rukojmí. Ven ji mÛÏe dostat jen jedi-

Nedûle 18. 11. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
LOL
Komedie, 103 min., dabing, pﬁístupn˘
Ve slovníku internetem Ïijící mládeÏe znamená zkratka „lol“ kopec legrace a metrák veselosti navrch. Stejnû tak se ov‰em za spojením
tûchto tﬁí písmen mÛÏe skr˘vat lidská bytost.
A patnáctiletá francouzská dívka Lola, které
v‰ichni její pﬁátelé pﬁezdívají Lol, rozhodnû
lidská bytost je. Jen do smíchu jí momentálnû
moc není. Její prozatím pozvolné a plaché
rozkoukávání se po krajinû lásky narazilo na
první velkou pﬁekáÏku. Konãí prázdniny, mûla
by se zaãít tû‰it do dal‰ího roku na stﬁední
‰kole, ale jediné, co se Lole momentálnû honí
hlavou, jsou problémy s jejím klukem Arturem. Dospívání zkrátka není jednoduchá vûc.
A kdyÏ ho opepﬁíte generaãními stﬁety se stejnû
nezralou matkou, je jasné, Ïe na cestû k dospûlosti zaÏijete nejedno dobrodruÏství. V hl. roli
Sophie Marceau a Christa Theret.
Nedûle 25. 11. 2012 v 18.30 vst. 59 Kã
MADAGASKAR 3
Animovaná komedie, 92 min., dabing, pﬁístupn˘
Madagaskar 3 zaãíná právû tam, kde pﬁedchozí
dva díly skonãily. Lev Alex, zebra Marty, hro‰ice Glorie a Ïirafa Melman se snaÏí dostat
zpátky do zoo v New Yorku, odkud utekli.
Shodou úsmûvn˘ch náhod skonãí v Evropû,
kde se stanou souãástí pojízdného cirkusu.
NA PROSINEC 2012 P¤IPRAVUJEME
OKRESNÍ P¤EBOR — POSLEDNÍ ZÁPAS
PEPÍKA HNÁTKA • MODR¯ TYGR • YUMA
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Inzerce

GARÁŽOVÁ VRATA
PLOTY, PLETIVA
THUJE, OKRASNÉ DŘEVINY

Vrata od 9 999 Kč vč. 20% DPH.
Výklopná, dvoukřídlá, sekční.
PLOTY: široký sortiment: pletiva,
svařované sitě, průmyslové panely atd.
THUJE a další okrasné dřeviny.

Stínící tkanina různé druhy.

www.KANCLIR.cz
Tel.: 722 550 000, 732 650 203
Ostrava – Nová Bělá, Hrabovská 5/39,

Doprava materiálu po CELÉ ČR.
ZDARMA doprava při nákupu nad 7 000 Kč.

• 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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Ze !iroké nabídky slu"eb vybíráme ...
Podzimní "antibacilová" nabídka
! suché uhli#ité koupele
zv$hodn%ná podzimní cena:

6 vstup!
10 vstup!

540,- K" + 50,- K" vak
850,- K" + 50,- K" vak

! manuální lymfatická masá" s podzimní 10% slevou (platí do 30. 11. 2012)
! antistresová masá" hlavy a !íje

150,- K#

! skupinová rekondi#ní cvi#ení pro v!echny v%kové kategorie a pohlaví
- dosp#lí, senio$i
pond#lí 9 - 10 hod.
Relaxa"ní centrum (vedle po%ty)
- d#ti
st$eda 14 - 15 hod.
Relaxa"ní centrum (vedle po%ty)
- dosp#lí
"tvrtek 17:30 - 18:30 hod.
t#l. juda v místní sportovní hale
! mo"nost zakoupení dárkov$ch a váno#ních poukaz&
Na Va%i náv%t#vu se t#%í Mgr. Petra Milichová, fyzioterapeutka.
Pro více informací a pro objednání volejte na tel. "íslo 723 00 22 55.
Relaxa"ní centrum ve &tramberku, Zauli"í 265, vedle po%ty.

VINOTÉKA
ViniSSime
wine& more
VáÏení milovníci vína, srdeãnû vás zveme
do na‰í nové vinotéky
V pﬁíjemném prostﬁedí na‰í kamenné prodejny vás seznámíme
s na‰ím sortimentem.

V souãasnû dobû vám nabízíme:
•
Zahraniãní vína z Moldávie, Francie, Chile, Argentiny, Uruguaje, JAR.
•
RÛzné pochoutky, pﬁíslu‰enství k vínu
a také dárkové balení na víno
pro kaÏdou pﬁíleÏitost.
Tû‰íme se na va‰i náv‰tûvu.
Otevírací doba:
Stﬁeda — Nedûle 11.00 — 18.00 hodin
Námûstí 14, 742 66 ·tramberk.
Tel.: 556 852 693, Mob.: 777 697 108
e-mail: info@vinissime.cz nebo info@loteks.cz
web: www.vinissime.cz nebo www.loteks.cz
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Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
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