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VáÏení obãané,
nejprve mi dovolte, abych Vám popfiál v‰e
nejlep‰í v novém roce. Rok 2015 je jiÏ v plném
proudu a pro nás v‰echny Vámi zvolené zastupitele mûsta zaãíná rok, kdy musíme ukázat,
Ïe jsme jen neslibovali nemoÏné, ale Ïe se dá
s nûkter˘mi problémy pohnout a Ïe dokáÏeme
mûsto posunout dále.
Je‰tû v loÀském roce se se‰la dne 16. 12.
2014 Rada mûsta, aby rozdûlila spolkÛm pÛsobícím na území mûsta finanãní pfiíspûvky na
ãinnost, dále schválila zvefiejnûní zámûru pronajmout prostory v budovû kulturního domu,
které byly dosud provozovány jako kadefinictví
a kde souãasn˘ provozovatel k 28. 2. 2015 konãí. Rada pfiedjednala a doporuãila zastupitelstvu mûsta ke schválení pfiedev‰ím rozpoãet
mûsta na rok 2015 a plán hospodáfiské ãinnosti, jehoÏ podobu projednal v rámci dvou
schÛzí i finanãní v˘bor Zastupitelstva mûsta.
Ostatní projednané majetkoprávní záleÏitosti
najdete v usnesení Rady na webu mûsta. Na zasedání zastupitelstva dne 22. 12. 2014 pak bylo kromû rozpoãtu mûsta schváleno i rozpoãtové opatfiení ã. 4 pro rok 2014. Na pfiíjmové
stranû rozpoãtu máme pro tento rok 46 976
470 Kã, v˘daje jsou naplánovány na 50 169
946 Kã, tfiída 8. financování 3 193 476 Kã. Zastupitelstvo vzalo na vûdomí stav investiãních
akcí a schválilo jejich plán na rok 2015. Samozfiejmû budeme hledat moÏnosti jak vyuÏít
dotací, v leto‰ním roce zaãíná nové programovací období a prozatím není jasné, na co se
budou dotaãní tituly zamûfiovat. Dále zastupitelstvo schválilo v˘‰i odmûn vãetnû cestovních
náhrad pro zastupitele, radní a pfiedsedy komisí a v˘borÛ, jmenovalo ãleny ‰kolské rady,
za zfiizovatele Ing. Oldfiicha ·krabala, Mgr. Milana Hanzelku a pana Roberta ·varce. Finance
pro nejvût‰í ·tramberské spolky muselo posvûtit zastupitelstvo — SdruÏení hudebníkÛ
dechového orchestru mûsta ·tramberka obdrÏelo 40tis. Kã, TJ Kotouã (fotbal, volejbal,
judo) dohromady 65 tis. Kã. V závûru byla
pfiedstavena a schválena obecnû závazná vyhlá‰ka o místním poplatku za provoz systému

shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ
pro rok 2015. Tam jsme zachovali v˘‰i 480 Kã
na osobu a mûsto bude nadále dotovat, protoÏe náklad na jednoho obyvatele je 680 Kã.
Konec zasedání zastupitelstva mûsta se nesl
v duchu parkovacího systému a z diskuse vyplynula nutnost uspofiádat vefiejné projednání
parkovacího systému ve mûstû. Toto vefiejné
projednání se uskuteãní dne 9. 2. 2015 v 17 hod.
v sále KD na námûstí viz pozvánka v tomto ãísle
·trambersk˘ch novinek.
Na webu mûsta jsou novû uvedeny seznamy
radních a zastupitelÛ vãetnû jejich fotografií
a pfiím˘ch kontaktÛ (email ãi telefon). V‰em
Radním mÛÏete zaslat email na rada@stramberk.cz a ZastupitelÛm na zastupitelstvo@stramberk.cz, konkrétní osobû ve tvaru jmeno.prijmeni@stramberk.cz (v‰e bez diakritiky).
Komise Rady mûsta jsou jiÏ jmenovány
vãetnû ãlenÛ (seznamy najdete na webu mûsta), Vy v‰ak máte nadále moÏnost se stát ãlenem. Na webu mûsta najdete v sekci aktuality
seznam komisí s instrukcí, jak postupovat.
Komise jsou nejen poradním, ale také iniciativním orgánem Rady mûsta, z nich by mûly
pfiicházet podnûty od Vás, obãanÛ. Chcete-li
nûco zmûnit, toto je va‰e pfiíleÏitost.
Vedení mûsta jiÏ od prosince minulého roku usiluje o dohodu s provozovatelem areálu
hradu Trúby Vala‰sk˘m královstvím s. r. o.
o pfiedãasné uvolnûní JaroÀkovy útulny pro rekonstrukci, kterou zam˘‰líme v leto‰ním roce
provést. Není zcela jasné, jak dlouho bude rekonstrukce probíhat, promûnnou je zde doba
prÛzkumu archeologÛ, která se mÛÏe protáhnout a v˘znamnû tak ovlivnit celkovou dobu rekonstrukce. Dohoda k termínu uzávûrky novinek prozatím nebyla uzavfiena, doufáme, Ïe se
nám podafií najít cestu, jak zapoãít rekonstrukci
co nejdfiíve a minimalizovat tak vliv rekonstrukce
na turistickou sezónu ve mûstû.
DrÏte nám palce!
David Plandor, starosta mûsta ·tramberka

Městský úřad informuje
Starosta mûsta ·tramberka Vás zve na

Vefiejné projednání parkovacího systému
které se uskuteãní
v pondûlí 9. 2. 2015 v 17 hod.
v sále KD na námûstí.
Cílem je sesbírat ve‰keré podnûty od obãanÛ (tipy, návrhy, moÏnosti), které budou následnû
vedením mûsta a v komisích zpracovány a projednány. Neãekejte prosím, Ïe toto první
projednání pfiedstaví nûjaké konkrétní hotové fie‰ení, opravdu nejprve potfiebujeme
informace od Vás, chceme Vás vyslechnout, mít maximum podkladÛ, které pak vyhodnotíme
a budeme usilovat o vytvofiení co nejlep‰ího systému.
Máte-li zájem se na parkovacím systému podílet, dostavte se!

Informace pro občany
Odpady — informace pro rok 2015
POPLATEK ZA ODPAD V ROCE 2015
Zastupitelstvo mûsta ·tramberka schválilo
dne 22. 12. 2014 Obecnû závaznou vyhlá‰ku
ã. 2/2014 o místním poplatku za provoz
systému shromaÏìování, sbûru, pﬁepravy,
tﬁídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ.

rodinn˘ dÛm, ve kter˘ch není hlá‰ena k pobytu Ïádná fyzická osoba
Sazba poplatku
ZÛstává na stejné v˘‰i jako v loÀském roce:
480 Kã na osobu a rok (poplatník — bod a))
480 Kã na objekt a rok (poplatník — bod b))
Splatnost poplatku — poplatek je splatn˘
jednorázovû nejpozdûji do 28. 2. pfiíslu‰ného
kalendáfiního roku nebo ve dvou stejn˘ch
splátkách do 28. 2. a do 30. 6. pfiíslu‰ného
kalendáfiního roku.

Kdo je poplatníkem?
a) fyzická osoba,
1. která má v obci trval˘ pobyt,
2. které byl podle zákona upravujícího pobyt
cizincÛ na území âeské republiky povolen
trval˘ pobyt nebo pfiechodn˘ pobyt na dobu del‰í neÏ 90 dnÛ,
3. která podle zákona upravujícího pobyt cizincÛ na území âeské republiky pob˘vá
na území âeské republiky pfiechodnû po
dobu del‰í 3 mûsícÛ,
4. které byla udûlena mezinárodní ochrana
podle zákona upravujícího azyl nebo doãasná ochrana podle zákona upravujícího
doãasnou ochranu cizincÛ,
b) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urãenou k individuální rekreaci, byt nebo

Osvobození
a) fyzická osoba, která má ve vlastnictví stavbu urãenou k individuální rekreaci, ve kterém není hlá‰ena k pobytu Ïádná fyzická
osoba, pokud má ohlá‰ené místo pobytu
na území mûsta ·tramberka, platí poplatek jen jako poplatník dle místa trvalého
pobytu
b) fyzická osoba hlá‰ená k trvalému pobytu ve
·tramberku po dobu prokázaného pobytu
v zahraniãí v délce trvání 6 a více mûsícÛ
v daném roce (pracovní, studijní pobyt)
c) fyzická osoba pfiihlá‰ená k pobytu na adrese: Námûstí 9, ·tramberk, která je souãasnû pfiíjemcem dávek pomoci v hmotné

·tramberské novinky 2

nouzi po dobu nejménû 3 po sobû jdoucích
mûsícÛ v kalendáfiním roce
POZOR — obãané hlá‰eni na ohla‰ovnû
(Námûstí 9), kteﬁí nepobírají dávky pomoci v hmotné nouzi od poplatku osvobozeni nejsou!
d) fyzická osoba dlouhodobû pob˘vající (alespoÀ 3 po sobû jdoucí mûsíce v kalendáfiním roce) v ústavech sociální péãe, dûtsk˘ch domovech, domovech dÛchodcÛ,
domovech pro seniory, nemocnicích
e) fyzická osoba dlouhodobû pob˘vající (alespoÀ 6 po sobû jdoucích mûsícÛ v kalendáfiním roce) ve v˘konu trestu odnûtí svobody
f) fyzická osoba, která prokáÏe, Ïe platbu za
odpad provádí v jiné obci, a zároveÀ je pfiihlá‰ena k trvalému pobytu ve ·tramberku
2) DÛkazními prostﬁedky osvûdãujícími skuteãnost zakládající osvobození od poplatku se
pro úãely vyhlá‰ky rozumí zejména pracovní
povolení, pracovní smlouva, potvrzení o studiu v zahraniãí, potvrzení zamûstnavatele,
pojistná smlouva o cestovním poji‰tûní uzavfiená s poji‰Èovnou anebo doklad poji‰Èovny
o úhradû cestovního poji‰tûní, doklad prokazující náklady spojené s bydlením v zahraniãí. DÛkazními prostfiedky osvûdãující skuteãnost zakládající osvobození od poplatku dle
písm. f) je zejména nájemní smlouva
a smlouva s obcí.
PLATBA ZA ODPAD
Vzhledem k tomu, Ïe mûsto ·tramberk zavádí nov˘ informaãní systém, do‰lo ke zmûnû
variabilních symbolÛ. Zaãátkem roku jste obdrÏeli do schránek sloÏenky s dopisem, kde
jsou nové variabilní symboly uvedeny. UpozorÀujeme, Ïe sloÏenky jiÏ v pfií‰tích letech
chodit nebudou, poukázku si tedy uschovejte
nebo variabilní symboly zapi‰te.
Stanovi‰tû:
Pondûlí 13.
Úter˘ 14.
Stfieda 15.
Pondûlí 20.
Úter˘ 21.
Stfieda 22.
Pondûlí 27.

Informace na nich jsou stáhnuté ze základních registrÛ obyvatel, z ministerstva
vnitra âR se sídlem v Praze, kter˘ máme dle
zákona pouÏívat a na kter˘ je nyní celá agenda plateb napojena. Vzhledem k tomu,
Ïe jsme pﬁi zpracovávání sloÏenek do‰li
k mnoh˘m nesrovnalostem, které vychází
z chyb, které v tûchto registrech jsou, prosíme obãany, aby nás informovali o chybách,
jeÏ na sloÏenkách zústaly, abychom je mohli pﬁes na‰i ohla‰ovnu (úsek evidence matriky a evidence obyvatel) opravit.
Platba mÛÏe b˘t provedena:
— Hotovû na pokladnû mûstského úfiadu
(zde nemusíte znát svÛj variabilní symbol).
— Bankovním pfievodem s uvedením
variabilního symbolu na úãet:
19-1765166349/0800.
Prosíme, aby jednotlivá osoba mûla vÏdy jeden pfiíkaz!
— Po‰tovní poukázkou doruãenou do
schránek v tomto roce
SVOZ ODPADÒ V ROCE 2015
V˘vozy komunálního odpadu ve stfiedy v sudém t˘dnu:
leden: 7., 21.; únor: 4., 18.; bfiezen: 4., 18.; duben: 1., 15., 29.; kvûten: 13., 27., ãerven: 10.,
24. ãervenec: 8., 22.; srpen: 5., 19.; záfií: 2.,
16., 30.; fiíjen: 14., 28; listopad:11., 25.; prosinec: 9., 23.
Mobilní svoz nebezpeãného odpadu — oba
realizovány firmou AVE:
Jarní svoz: 24. a 25. dubna 2015
Podzimní svoz: 2. a 3. fiíjna 2015
Mobilní svoz velkoobjemového odpadu:
Jarní svoz: realizován oddûlením technické
správy mûsta ·tramberka
Zahájení sbûru odpadu na stanovi‰ti je vÏdy
ve 12:30 hodin, ukonãení pfievzetí odpadu
v 15:30 hodin.

04.
04.
04.
04.
04.
04.
04.

Bafiiny — u garáÏí; Kozina — u nádob na tfiídûn˘ odpad
Paneláky — pfied ã.p. 803 — 805; DráÏné — u b˘valého obchodu
NádraÏní ulice — malé kor˘tko; Hraniãky — rozcestí u garáÏí
Zauliãí — u staré po‰ty; Námûstí — pod penzionem Stará ‰kola
Dolní ulice — u Klime‰Û
Hornychovice — ve dvofie; Závi‰ická ulice — u nádob na tfiídûn˘ odpad
Libotín — finské domky 13.00 — 14.00 hodin
Libotín — BUS — toãna + paseky u transformátoru 14.00 — 16.00 hodin
Podzimní svoz: 16. a 17. fiíjna 2015 (realizován firmou AVE)
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Sbûr elektroodpadu — 2 sklady na velké i malé elektrospotfiebiãe jsou otevfieny u oddûlení
technické správy na ul. ·ÀÛrková kaÏdé pondûlí 14 — 16 hodin.
âervené kontejnery na malé elektrospotfiebiãe jsou umístûny na Bafiinách (u Bafiinky),
u PanelákÛ na Palárnû a v ulici Dolní u hnízda tfiídûného odpadu.
Vnitfiní boxy na malé elektrospotfiebiãe
jsou v Z· ·tramberk a na Mûstském úfiadû. Na
stejn˘ch místech jsou i boxy na tonery, baterie a osvûtlovací zafiízení.
Tﬁídûné odpady
Na území mûsta ·tramberka je 20 hnízd
tfiídûného odpadu (v roce 2014 pfiibyla 3 nová
hnízda — u ZU· Bafiiny, Novojiãínská
a u zdravotního stfiediska).
Hnízda: Libotín — toãna, Libotín — Finské
domky, Novojiãínská, Závi‰ická, Hornychovice, u zdravotního stfiediska, u Námûstí, Dolní, u po‰ty, ‰kolka — Zauliãí, u Z·, u malého
kor˘tka, na Palárnû, DráÏné, Kozina, ‰kolka
— Bafiiny, u ZU· Bafiiny, Bafiiny — u lesa,
Bafiiny — u ã. p. 784, u Bafiinky,
PLASTY — Ïlut˘ kontejner
Do kontejneru patﬁí: PET — lahve, plastové ãisté kelímky a krabiãky, polystyren, mikrotenové sáãky, igelitové ta‰ky, obalové fólie,
plá‰tûnky, jiné plastové obaly nezneãi‰tûné
pÛvodním obsahem.
Do kontejneru nepatﬁí: podlahové krytiny
a plastové trubky, mastné a zneãi‰tûné obaly,
nádoby od olejÛ a chemikálií, gumové v˘robky a molitan, video a audiokazety, textilie
z umûl˘ch vláken, izolace elektrick˘ch kabelÛ,
bakelit.
Vytfiídûné PET lahve se pouÏívají pro v˘robu polyesterov˘ch vláken (v˘roba tepelné izolace, rouno pro zimní bundy, pro v˘robu textilií). Ostatní vytfiídûné plasty slouÏí pro v˘robu dlaÏdic, plastov˘ch oken, laviãek, kanceláfiského vybavení, pfiepravek.
PAPÍR — modr˘ kontejner
Do kontejneru patﬁí: noviny a ãasopisy, balicí papír, se‰ity a knihy bez vazby, papírové
obaly nezneãi‰tûné pÛvodním obsahem, kartón a lepenkov˘ kartón (napfi. krabice elektrick˘ch spotfiebiãÛ, od obuvi, proloÏky od vajec atd.), reklamní letáky.
Do kontejneru nepatﬁí: mokr˘, mastn˘
a zneãi‰tûn˘ papír, uhlov˘ papír (kopírák),
voskov˘ a dehtov˘ papír, asfaltov˘ a pauzovací
papír, pytle od chemick˘ch látek (cement,
vápno atd.)

Vytfiídûn˘ papír se pouÏívá k v˘robû recyklovaného „‰edého“ papíru. Z nûj jsou dále
vyrábûny kartony, se‰ity, toaletní papír,
obaly na vajíãka atd.
BAREVNÉ SKLO — zelen˘ kontejner
Do kontejneru patﬁí: barevné sklo, barevné
láhve bez kovov˘ch a plastov˘ch uzávûrÛ, barevné tabulové sklo ãiré, barevné sklenûné
nádoby.
Do kontejneru nepatﬁí: Ïárovky a záfiivky,
porcelán, keramika a kamenina, pokovované
sklo (zrcadla apod.), bezpeãnostní sklo s drátûnou v˘plní, TV obrazovky a monitory, automobilová skla, kalené (tfií‰tivé) sklo, lepené
vícevrstvové sklo.
Sklenûn˘ odpad se pfiedává zpracovatelÛm,
ktefií jej pouÏívají jako druhotn˘ materiál pro
v˘robu obalového skla.
BÍLÉ SKLO — bíl˘ zvonov˘ kontejner
Do kontejneru patﬁí: bílé sklo, bílé láhve
bez kovov˘ch a plastov˘ch uzávûrÛ, bílé tabulové sklo ãiré, bílé sklenûné nádoby.
Do kontejneru nepatﬁí: Ïárovky a záfiivky,
porcelán, keramika a kamení na pokovované
sklo (zrcadla apod.), bezpeãnostní sklo s drátûnou v˘plní, TV obrazovky a monitory, automobilová skla, kalené (tfií‰tivé) sklo, lepené
vícevrstvové sklo.
Sklenûn˘ odpad se pfiedává zpracovatelÛm,
ktefií jej pouÏívají jako druhotn˘ materiál pro
v˘robu obalového skla.
Bioodpady: na katastru mûsta je v mûsících
duben — listopad umístûno 28 hnûd˘ch kontejnerÛ o objemu 990 l na 16 místech. Velk˘
kontejner na bioodpad je umístûn u místního
hfibitova. Tyto odpady konãí na kompostárnû
firmy ASOMPO a.s.
Kontejner na biologicky nerozloÏiteln˘ odpad
je umístûn také u místního hfibitova, tento
odpad konãí na skládce.
Kontejner na textil: na katastru jsou umístûny tfii kontejnery na textil: u technické správy,
u PanelákÛ na Palárnû a u ZU· na Bafiinách.
Kovy: Kovov˘ odpad lze odevzdávat na tûchto
místech v nejbliÏ‰ím okolí:
EXPOL TRADE, s.r.o. — tzv. Uhelné sklady
·tramberská 6/71, Kopfiivnice, tel: 556 812
387, 602 370 367
Provozní doba: Po — Pá 7:00 — 11:00 11:30
— 15:30
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PARTR, s. r. o. (vedle Uheln˘ch skladÛ —
plechová zelená budova)
·tramberská 6/71, Kopfiivnice, Tel: 724 790 743

METAL FAKTOR s.r.o. — za nákladov˘m
nádraÏím v Kopﬁivnici
NádraÏní ulice, Kopfiivnice, tel: 734 620 653

Provozní doba:
Po — ât: 7: 00 — 11:00, 12:00 — 15:00
Pá: 7:00 — 11:00

Provozní doba: Po — Pá 6:00 — 18:00
So — Ne 8:00 — 15:00

Vykupují i papírov˘ odpad

Vykupují i papírov˘ odpad

Kulturní dÛm nabízí

MIC poskytuje:

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. Mûsto ·tramberk je plátcem DPH, proto jsou uvedené ceny uÏ s pfiipoãítanou DPH. Sazebník
— www.stramberk.cz:

— vefiejnû pfiístupn˘ internet (1 stanice) —
zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû 2 stanice
— zdarma
— skenování, kopírovací a tiskové sluÏby (kopírka s tiskárnou, DIN max. A3)
zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû tiskárna
a kopírka A4 — 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

Pro spolky a spoleãenské organizace na
území mûsta je cena 50 % a pro dûti na ‰kolní akce nekomerãní je pronájem zdarma. Lze
zapÛjãit také ubrusy, cena se fiídí momentální poptávkou ãistírny.
Dovolujeme si vás upozornit na moÏnost zapÛjãení
dataprojektoru
120 Kã /akce
promítací plátno
100 Kã/akce
flipchartu (psací tabule) 60 Kã /akce
Podmínka zapÛjãení — akce konaná v kulturním domû ve ·tramberku.

Ceník sluÏeb:
Tisk — kopírování
A4 jednostrannû 2 Kã
A4 oboustrannû 5 Kã
A3 jednostrannû 5 Kã
A3 oboustrannû 10 Kã

Vefiejn˘ internet
1 hod. 48 Kã
15 min. 12 Kã
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, nabídnout své sluÏby aj. Inzerát velikosti A5 = 960
Kã, ½ A5 = 480 Kã, ¼ A5= 240 Kã, 1/8 A5
=120 Kã. MÛÏete podat i ﬁádkov˘
inzerát, jehoÏ cena je 18 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: 558 840 616 nebo 739 310 187.
Email a.raskova@stramberk.cz
Anna Ra‰ková
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Městská knihovna informuje
Z kniÏních novinek
Eva Dallasová se dozví, Ïe z vûzení uprchl
obzvlá‰È nebezpeãn˘ psychopat Izák McQueen. Zloãinec, kter˘ je stejnû inteligentní jako
zvrhl˘, se okamÏitû vrhá do víru fiádûní, které
mu pfiedtím znemoÏnila právû Eva. Opût za sebou nechává ‰ÀÛru znásilnûn˘ch a zmuãen˘ch
dívek. Tentokrát má ov‰em v plánu udûlat ve
sv˘ch nezletil˘ch obûtech jednu v˘jimku…
Detektivní román Neomyln˘ instinkt napsala
J. D. Robb, coÏ je pseudonym americké spisovatelky Nory Robertsové.
Kniha Gumiãkománie!, s podtitulem (návody na ozdoby z barevn˘ch gumiãek) od Heike
Rolands a Stefanie Thomas pfiiná‰í 60 zajímav˘ch modelÛ vytvofien˘ch rÛzn˘mi technikami vysvûtlen˘mi krok za krokem, s detailními
popisy a názorn˘mi fotografiemi. Na stavu,
háãkem nebo jen na dvou propiskách si z gumiãek vytvofiíte pestrobarevné náramky, originální pfiívûsky, ãelenky i náu‰nice a spoustu
dal‰ích ozdob.
Dana âermáková ve spolupráci s Michalem
âimerou je autorkou biografie JoÏo RáÏ —
mÛj pﬁíbûh. âermáková v knize pfiibliÏuje
v‰echny odstíny Ïivota a kariéry JoÏa RáÏe,

lídra slovenské skupiny Elán, nejúspû‰nûj‰í
a nejslavnûj‰í ãeskoslovenské rokové kapely
v historii na‰í pop–music. Na samotném kontû má 500 písniãek vãetnû stovky hitÛ, pfies
ãtyfii milióny prodan˘ch nosiãÛ, 26 platinov˘ch alb, megakoncert na Letenské pláni
v Praze, kam pfii‰lo více lidí neÏ na Rolling
Stones, vyprodanou Carnegie Hall, coÏ se nepodafiilo ani Karlu Gottovi.
Ve Three Pines se zase vraÏdí a dokonce
o Vánocích. Tentokrát se obûtí stala zlá,
sobecká, panovaãná CC de Poitiers, která si
v malebné kanadské vísce koupila „proklet˘
dÛm“. Zdá se, Ïe její smrti nelituje vÛbec
nikdo vãetnû nejbliÏ‰í rodiny a Ïe dÛvod zabít
ji, mûl tady snad kaÏd˘. Navíc pachatel zvolil
naprosto originální zpÛsob jak ji sprovodit ze
svûta — tak rafinovan˘, Ïe dokázal zamotat
hlavu nejen místní policii, ale i vrchnímu inspektorovi z quebecké Sureté. Román VraÏedn˘ chlad napsala Luise Pennyová.

Rozvoz knih imobilním obãanÛm
24. února 2015
Libu‰e Bûlunková, MûK ·tramberk

Ze školy
BABYKLUB v DDM ve ·tramberku (na Palárnû)

∞
Od 5. února kaÏd˘ ãtvrtek dopoledne zveme
v‰echny maminky ãi tatínky s mal˘mi dûtmi
k nám do Domu dûtí ve ·tramberku. âeká vás
program od 9:00 do 11:00 hod. Tû‰it se mÛÏete na:
• Cviãení rodiãÛ s dûtmi
• Básniãky, písniãky, rytmizování

• Jednoduché tvofiení
• Základy baby masáÏí
• Spoleãné povídání o v‰em, co nás tû‰í i trápí okolo dûtí, probereme napfi. milníky
psychomotorického v˘voje dûtí, moÏnosti
procviãování hrubé a jemné motoriky
a rÛzná dal‰í témata, která vás (i nás) kolem dûtí zajímají
• Vstupní poplatek: 40 Kã za rodinu (rodiã +
dítû/dûti)
• Aktivity jsou vhodné pro dûti od 1 roku, ale
pfiijít tu strávit ãas, pohrát si a popovídat
mÛÏou i maminky s men‰ími dûtmi.
• Chcete-li se na cokoliv k babyklubu zeptat,
kontaktujte mû na tel. 731 434 661
Jste u nás vítáni J. Na vás i va‰e dûti se tû‰í
vedoucí DDM ve ·tramberku Mí‰a Ra‰ková
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Ekologick˘ program v 1. A

Snûhuláci pro Afriku, 2. A

Ve ãtvrtek 8. ledna se uskuteãnil v 1. A zajímav˘ ekologick˘ program s názvem Od
oveãky ke svetru. Po vyprávûní o lidov˘ch tradicích a zpracování ovãí vlny si dûti samy vyzkou‰ely nûkolik ãinností spojen˘ch s ruãní
v˘robou vlny, napfi. cupování ovãí vlny nebo
pfiedení vlákna pomocí vfiet˘nka. Závûrem si
kaÏd˘ zhotovil pomocí ovãího rouna, lepidla
a pastelek pûknou oveãku.
Mgr. Mária MaÈátková

I pfies nekvalitní podmínky suchého snûhu
se druhákÛm povedlo vyãarovat osm roztomil˘ch snûhulákÛ pro dûti z Afriky. Ke stavbû
pouÏili pfiírodniny, které je obklopovaly v‰ude
kolem. Celí bílí, jako ti snûhuláci, se pak vyfiádili pfii bobování na blízkém kopeãku v parku.
Mgr. ·árka. Kundlová

PrvÀáãci v NOVÉM ROCE
Po pûknû dlouh˘ch zimních prázdninách
pfiicházeli Ïáci 1. A tfiídy do ‰koly s mnoha nov˘mi záÏitky, dojmy a pocity. Prozradili, Ïe se
na vyuãování uÏ tû‰í, protoÏe se nauãí dal‰í
písmena a ve SLABIKÁ¤I pfieãtou více vût.
Nûktefií se radovali z tûlocviku a matematiky.
S velk˘m nad‰ením dûti vyprávûly o ·tûdrém
dnu a vánoãních dárcích, o spoleãn˘ch v˘letech a hrách s rodiãi. V pondûlí 5. ledna jsme
si spoleãnû také zavzpomínali na poslední
‰kolní den roku 2014 — vánoãní besídku
s koledou, lidov˘mi tradicemi, básniãkami
a dáreãkem pro rodiãe.
Vyuãování v NOVÉM ROCE zaãalo moc pfiíjemnû.

Pfiijímacím fiízení na S· ve ‰kolním
roce 2014/2015
VáÏení rodiãe, v tomto ‰kolním roce dochází ke zmûnám v pfiijímacím fiízení na
stfiední ‰koly, které souvisejí se zapojením
vût‰iny stfiedních ‰kol do pilotního testování
jednotn˘ch pfiijímacích zkou‰ek. Zmûny také
doznal samotn˘ formuláfi pfiihlá‰ky. Z tohoto
dÛvodu jsou pro rodiãe a Ïáky pfiipraveny na
na‰em webu podrobnûj‰í informace, které naleznete v záloÏce v˘chovn˘ poradce.
Mgr. Stanislav Pe‰

DruÏina pro zvífiátka
Na podzim ‰kolní druÏina vyhlásila soutûÏ
ve sbûru ka‰tanÛ a ÏaludÛ. Dûkujeme v‰em
dûtem (ale moÏná i rodiãÛm), ktefií se na sbírání podíleli. Nejvût‰í pochvalu v‰ak zaslouÏí
tito Ïáci:
1. místo V. Gor‰anov
2. místo A. Mrvová, J. R˘dl
3. místo M. Kelnarová, V. Vyvialová, K. Mareãková
Celkem se nasbíralo 300 kg. V‰e jsme pfiedali místním myslivcÛm, ktefií nám darovali
finanãní ãástku. Za tu jsme nakoupili odmûny pro dûti. A jako bonus je pfiipravená vycházka s myslivcem a krmení zvífiátek.

Spaní ve ‰kole s angliãtinou
V pátek 9. 1. 2015 se uskuteãnilo „Spaní
ve ‰kole s angliãtinou“ pro Ïáky ãtvrtého roãníku. Bylo to jejich tfietí pfiespání, akce se zúãastnilo 6 ÏákÛ. Îáci byli rozdûleni do tfií skupin. Pro Ïáky byly pfiipraveny tfii 30minutové
bloky v˘uky. Krist˘na Pavlová si pfiipravila
procviãování slovesa „TO BE“ v jazykové
uãebnû, kde vyuÏívala interaktivní tabuli, Sára Selucká procviãovala slovní zásobu
„CLASSROOM“ v mediální uãebnû, kde mûla
k dispozici interaktivní tabuli a pan uãitel
pracoval s Ïáky v PC uãebnû s programem Terasoft Angliãtina 1. Po ukonãení v˘uky Ïáci
poveãefieli a vypravili se na veãerní procházku na Trúbu. Po návratu byla pro Ïáky pfiipravena veãerní pohádka. Ráno jsme se probudili kolem osmé, posnídali, uklidili a v devût se roze‰li domÛ. Dal‰í pfiespání plánujeme na konci ‰kolního roku. Dûkuji moc za
spolupráci Krist˘nû a Sáfie.
Jaroslav Pikulík

Florbalistky ze ·tramberka mezi
tfiemi nejlep‰ími t˘my okresu
Ve ãtvrtek 16. 1. 2015 se vydala na‰e dûvãata ze 7. — 9. tfiídy na okresní finále, které se
hrálo v Odrách za úãasti ‰esti t˘mÛ, které se
do finále kvalifikovaly v pfiedchozích utkáních.
V prvním utkání druÏstvo Z· ·tramberk
narazilo na favorita turnaje Z· E. Zátopka
z Kopfiivnice. Ve vyrovnaném zápase se na‰e
dûvãata nedokázala stfielecky prosadit a nakonec prohrála 3:0. Pfies úvodní prohru si v‰ak
hráãky vûfiily a v druhém utkání porazily domácí t˘m Z· Pohofiská Odry 2:0. Tento v˘sledek udrÏoval druÏstvo ·tramberka stále ve
hfie o finále, o které se utkalo s prvním t˘mem druhé skupiny Z· Komenského Odry.
V divácky atraktivním utkání se stfiídaly ‰ance na obou stranách, pfiestoÏe na‰e dûvãata
inkasovala dva rychlé góly, dokázala na nû odpovûdût a sahala po vyrovnání také za stavu
3:2, bohuÏel v závûru t˘m Z· Komenského
Odry své vedení pojistil a zápas skonãil 4:2.
V zápase o 3. místo se na‰e dûvãata utkala
s druÏstvem Z· Star˘ Jiãín. Tento skonãil po
základní hrací dobû 1:1 a následovaly nájezdy, v nich podrÏela t˘m brankáfika Katefiina
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Doãkalová, a kdyÏ svÛj nájezd promûnila Markéta Hanzelková, bylo rozhodnuto, Ïe t˘m Z·
·tramberk obsadí 3. místo v okrese Nov˘
Jiãín. V˘sledek ukazuje vzestup dívãího florbalu ve ·tramberku, kter˘ se za poslední dva
roky kaÏdoroãnû úãastní okresního finále.
DosaÏen˘ úspûch je v‰ak také v˘zvou pro
mlad‰í hráãky, zda dokáÏí v pfií‰tím roce nahradit opory t˘mu z 9. roãníku Petru Svobodovou, Martinu Sopuchovou a Lucii Krysovou.

Sestava t˘mu: Brankáfiky: Eva ·tefánková,
Katefiina Doãkalová, Hráãky: Petra Svobodová, Martina Sopuchová, Lucie Krysová, Krist˘na Hanzelková, Adéla Rylková, Markéta
Hanzelková, Katefiina ·varcová, Vendula Janková, Beáta a Nikol Marková.
V‰em hráãkám dûkuji za nasazení a vzornou
reprezentaci na‰í ‰koly. Mgr. Stanislav Pe‰

Ze sportu
Jarní ãást volejbalové sezóny se pomalu rozbíhá
Dal‰ími utkáními pokraãuje volejbalová sezóna pro obû ‰tramberská druÏstva. Îeny, prÛbûÏnû na 7. místû, zahájily sezónu uÏ lednov˘mi zápasy s aktuálnû prvními dvûma celky soutûÏe z Oder a z Ostravy. Papírové pfiedpoklady se bohuÏel potvrdily a Ïeny si na první body
roku 2015 je‰tû musejí poãkat. V sobotu 7. 2. pfiivítají na své palubovce hráãky Fren‰tátu,
14. 2. pak zajíÏdûjí do Orlové a 21. 2. hostí ve ·tramberku âesk˘ Tû‰ín.
V sobotu 7. 2. zaãíná jarní ãást sezóny také muÏskému t˘mu, kter˘ zajíÏdí do nedalekého
Fren‰tátu. MuÏÛm patfií prÛbûÏná 5. pfiíãka v Krajském pfieboru II. tfiídy. Zápasová ‰ÀÛra jim
pokraãuje 14. 2. domácím utkáním se PstruÏí a 28. 2. zajíÏdûjí do Krnova.
Domácí utkání zaãínají vÏdy v 10 hodin, druhé utkání zpravidla kolem 12. hodiny.
Jste v‰ichni srdeãnû zváni!
Za TJ Kotouã ·tramberk Mgr. Petra Milichová

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ únor 2015

85 let

70 let

87 let

75 let
80 let
81 let
84 let

Dostál Jaroslav
Miãan Jan
Bûhal Zdenûk
Socha Antonín
BlaÏková Vlasta
Stanislavová Ludmila
Kostelníková Marie
Heãko Otmar
Hoffman Miloslav

90 let
91 let

Svobodová ZdeÀka
Sopuchová Ludmila
Stuchlík Leopold
Hofová Mária
VáÀová Milada
·indeláfiová Jarmila

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

Kam do společnosti a za kulturou
Divadelní spolky ve spolupráci s hasiãi, muzikanty a ostatními angaÏovan˘mi
·tramberáky za laskavé podpory místních podnikatelÛ a vedení mûsta
pofiádají akci na podporu a udrÏení místních lidov˘ch tradic s názvem

MASOPUSTNÍ PRÒVOD MA·KAR ·TRAMBERKEM
Kter˘ se koná 7. 2. 2015
Sraz masek je ve 14 hod. pﬁed restaurací „U mámy“
Trasa prÛvodu povede po cestû kolem ‰koly aÏ na námûstí a Trúbu
a z ní po Dolní Ba‰tû do restaurace „Dallas“, kde ctûné ma‰kary budou poho‰tûny.
·tramberské novinky 10

Z! !tramberk a DDM !tramberk
vás zvou na

Z! !tramberk a DDM !tramberk
D"TSK#
vás zvou na

MA!KARNÍ PLES

D"TSK#
MA!KARNÍ PLES

v pátek 27. 2. 2015 od 15 hodin
v Kulturním dom$ ve !tramberku
%ekají vás na&i klauni, diskotéka, hry
av sout$'e
pro
tane(ní
pátek 27.
2.d$ti,
2015tombola,
od 15 hodin
vystoupení
v Kulturním dom$ ve !tramberku
30 K(
%ekají vásVstupné:
na&i klauni,
diskotéka, hry

a sout$'e pro d$ti, tombola, tane(ní
vystoupení
Vstupné: 30 K(
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1. 2. 2015, od 14. do 17. h
tělocvična ZŠ Štramberk
děti 99 Kč, doprovod zdarma
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V leto‰ním roce vzpomínáme 110. v˘roãí narození svûtoznámého malífie a ilustrátora ZdeÀka Buriana,
jenÏ ãást Ïivota proÏil ve ·tramberku a jehoÏ inspirací se stala proslulá jeskynû ·ipka. U pfiíleÏitosti tohoto v˘znamného jubilea pfiipravuje umûlcovo muzeum akce, o nichÏ vás budeme prÛbûÏnû
informovat na stránkách ·trambersk˘ch novinek.
11. 2. 2015 / Zdenûk Burian — Pásmo filmÛ / 10.00 — 12.00 / 13.00 — 15.00 hodin

Vûdecké umûlecké rekonstrukce ZdeÀka Buriana byly vydány v bezmála dvaceti jazycích svûta.
Karel Zeman, reÏisér slavného filmu CESTA DO PRAVùKU (1955), napsal: „Zaujaly mû Augustovy
a Burianovy kníÏky o pravûké pfiírodû a zejména o pravûk˘ch zvífiatech. Chtûl jsem vyrobit
vûdeckopopulární film pro mládeÏ, ve kterém by oÏily ilustrace a v˘tvarné pfiedstavy ZdeÀka Buriana.
To byl úkol, kter˘ pfiímo vybízel k experimentování.“
·tramberské novinky 14

UpozorÀujeme náv‰tûvníky kina, zaãátek
promítání pro dospûlé je posunut na 18. hodinu. Dûtská pﬁedstavení se posunují na
17. hodinu.

ÚNOR 2015
Nedûle 1. 2. 2015 v 17.00 vst. 60
ÎELVY NINJA
Sci-fi komedie, ãesk˘ dabing, 101 min., pfiístupn˘
Nosí jména slavn˘ch italsk˘ch renesanãních
umûlcÛ, ovládají zbranû japonsk˘ch mistrÛ
a milují pizzu. Îelvy Ninja jsou obrovsk˘
fenomén, kter˘ vznikl právû pfied tfiiceti lety
jako komiks. Nyní znovu na filmov˘ch plátnech s nov˘m pfiíbûhem.
Nedûle 8. 2. 2015 v 18.00 vst. 60
FAKJÒ PANE UâITELI
Komedie, Nûmecko, 117 min., dabing, pfiístupn˘ od 12 let
Zeki Müller nemá na vybranou. Nûkdo totiÏ postavil ‰kolní tûlocviãnu pfiímo nad jeho „úsporami“. Tedy nad místem se zakopan˘mi ukraden˘mi penûzi, které tam pro nûj ukryla jeho
pfiítelkynû. A tak, aby se po propu‰tûní z basy
dostal ke své kofiisti, musí se vydávat za suplujícího uãitele na Götheho gymnáziu. V hl.
roli hrají: Elyas Mbarek a Karoline Herfurth.

Nedûle 15. 2. 2015 v 18.00 vst. 60
CHLAPECTVÍ
Drama USA, 160 min., dabing, pfiístupn˘ od 12 let
Chlapectví je v˘jimeãn˘ film. Pfiíbûh o dospívání jednoho obyãejného kluka chtûl reÏisér
Richard Linklater natoãit co nejpoctivûji,
i proto na nûm pracoval dvanáct let. KaÏd˘
rok, na tfii aÏ ãtyfii natáãecí dny, se se‰la tatáÏ
sestava hercÛ a tvÛrcÛ, aby natoãila dal‰í stfiípek do jedné Ïivotní mozaiky. V˘sledkem je
snímek, kter˘ je neobyãejn˘ svou obyãejností
a také tím, jak neuvûfiitelnû pestrou ‰kálu
emocí dokáÏe ze sv˘ch divákÛ vydolovat. V hl.
rolích: Patricia Arquette, Ellar Coltrane.
Nedûle 22. 2. 2015 v 18.00 vst. 60
LUCY
Akãní, Francie, 90 min., dabing, pfiístupn˘ od
15 let
Lucy je typická „blbá“ blond˘na, co se vÏdycky
zamiluje do toho nejvût‰ího ksindla v okolí.
Ten poslední ji právû zapletl do obchodu
s drogami, kter˘ fiídí v‰ehoschopn˘ pan Jang.
NeÏ se staãí pofiádnû rozkoukat, má v bfii‰e
za‰it˘ balíãek obsahující extrémnû silnou
syntetickou drogu, kter˘ má propa‰ovat do
Evropy, pokud chce pfieÏít. V patách v‰ak má
Janga a jeho zabijáky, ktefií nechtûjí o svou
kur˘rku za Ïádnou cenu pfiijít. V hl. rolích:
Scarlett Johansson a Morgan Freeman.
NA MùSÍC B¤EZEN P¤IPRAVUJEME:
DRÁKULA
• NEZNÁMÁ
LEGENDA
• VET¤ELEC

Pﬁipravujeme:

XVIII. ·tramberská divadelní pfiehlídka
amatérsk˘ch divadelních souborÛ 2015
pátek 6. 3. 2015
v 19.30 hodin

Liga proti nevûfie
Zdenûk Podskalsk˘/Divadelní soubor VENTYL Hranice—Drahotu‰e

pátek 13. 3. 2015
v 19.30 hodin

Tﬁi bratﬁi v nesnázích… a je to v pytli
Ray a Michael Cooney/Divadelní soubor CHAOS Vala‰ská Bystﬁice

pátek 20. 3. 2015
v 19.30 hodin

Agentura Drahou‰ek aneb SÀatky v‰eho druhu
Rudolf Trinner/Divadelní soubor BERANI Tû‰kovice

pátek 27. 3. 2015
v 19.30 hodin

Na‰i furianti
Ladislav StroupeÏnick˘/Divadlo Pod VûÏí ·tramberk
·tramberské novinky 15

pátek 10. 4. 2015
v 19.30 hodin

Vala‰i letí na Mars
Ivana Bublíková/Divadlo SCHOD Vala‰ské Meziﬁíãí

pátek 17. 4. 2015
v 19.30 hodin

Nejstar‰í ﬁemeslo
Paula Vogel/Divadelní spolek Kotouã ·tramberk

pátek 24. 4. 2015

Závûreãn˘ veãer — vyhodnocení pﬁehlídky

v 19.00 hodin
Stanley´s Dixie Street Band
Jednotlivé vstupné: dospûlí 90 Kã, dûti 40 Kã
Permanentní vstupenka: 500 Kã
Doprovodn˘ program pro dûti:
sobota 21. 3. 2015
Náv‰tûva u Aniãky
v 15.00 hodin
Dûtsk˘ divadelní soubor MINIDRAMA Vala‰ská Bystfiice
sobota 18. 4. 2015
v 15.00 hodin

O ãarovném kameni
Divadelní soubor KuKo Fr˘dek–Místek

Jednotné vstupné: 40 Kã
Pﬁedprodej vstupného: Mûstské informaãní centrum ve ·tramberku, tel. 558 840 617
Poﬁadatel: Divadelní spolek Kotouã ·tramberk

Inzerce

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 1/2015.
Uzávěrka 18. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 18 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 558 840 616, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí Beatris.

