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…z jednání rady
Ubûhl uÏ nûjak˘ ãas, co jsem vás naposledy
informovala o probûhl˘ch jednáních rad i zastupitelstev, jsem zpátky po del‰í nemoci, a tak
to musím napravit.
Rada se za uplynulé období se‰la celkem ãtyfiikrát. Na 63. schÛzi rady 29. 12. 2009 se projednalo a schválilo rozpoãtové opatfiení ã.
5/2009 a byl schválen nov˘ nájemník bytu na
Bafiinách.
Na 64. schÛzi dne 26. ledna 2010 radní vzali
na vûdomí zprávu o bezpeãnostní situaci na
území pÛsobnosti OO PâR Kopfiivnice v roce
2009 vãetnû srovnání s rokem 2008 a anal˘zy situace na území mûsta ·tramberka, kterou zpracoval a pfiedloÏil velitel OO PâR Kopfiivnice
nadporuãík Bc. Ivan Pilát, zprávu o ãinnosti MP
ve ·tramberku za rok 2009, kterou zpracoval
a pfiedloÏil velitel MP Franti‰ek Vavru‰, zprávu
o problematice komise k projednávání pfiestupkÛ za rok 2009 zpracovanou a pfiedloÏenou
pfiedsedkyní komise Katefiinou Sochovou, Dis.
a zprávu o ãinnosti zásahové JPO II mûsta
·tramberka za rok 2009 zpracovanou a pfiedloÏenou velitelem JPO II Jifiím Juraãákem. Byl
uloÏen úkol starostce mûsta v˘raznû omezit
pouÏívání vozidla MP ve ·tramberku pro potfieby MÚ ·tramberk s vyhodnocením do 30. 6.
2010, vedoucí OKSCR Annû Ra‰kové zpracovat
vyjádfiení k zabezpeãení prezentace ·tramberka
na veletrhu CR Region tour a GO v Brnû. Rada
vzala na vûdomí kontrolu úkolÛ ke dni 26. 1.
2010. Byly schváleny hlavní body programÛ rady mûsta a doporuãeny ke schválení hlavní body zastupitelstva mûsta na rok 2010 a dohoda
o partnerství s mûstem Kopfiivnicí. Radní vzali
na vûdomí informaci o pfiípravû 20. obecního
bálu, byly projednány záleÏitosti s pozemky
a pfiijata usnesení ve vûcech zvefiejnûní zámûrÛ
prodeje a rozdûlení pozemkÛ. Rada nesouhlasila se zpevnûním místní komunikace na náklady
mûsta v lokalitû Libotín, schválila zvefiejnûní
pronájmu nebytového prostoru v domû ã. 820,
schválila dodatky ke smlouvû o nájmu v domû
ãp. 820 s nájemcem, dodatek ã. 2 ke smlouvû

o nájmu nemovitostí s Vala‰sk˘m královstvím,
s. r. o., byla schválena smlouva o uzavfiení budoucí smlouvy o zfiízení vûcného bfiemene ve
vûci stavby zemní kabelové sítû NN s âEZ Distrubuce a. s. Referentce úseku správy majetku
mûsta Petfie Filipové byl uloÏen úkol zajistit vyhlá‰ení vefiejné soutûÏe na pronájem objektu
Penzionu Stará ‰kola na Námûstí, byla schválena smlouva s Telefónicou O2 Czech Republic,
a. s. na pfiekládku vefiejné telekomunikaãní sítû
v souvislosti s realizací stavby regenerace sídli‰tû Bafiiny. Zastupitelstvu mûsta bylo doporuãeno schválit smlouvu o spolupráci k zaji‰tûní
ostatní dopravní obsluÏnosti s mûstem Nov˘m
Jiãínem. Byl povolen prÛjezd motoristického
podniku Vala‰ská rally 2010 a byla schválena
pomoc pfii zabezpeãení dojezdu do cíle 1. etapy
mezinárodního cyklistického závodu Ïen GRACIA âEZ-EDù. Rada vzala na vûdomí Ïádost
Sjednocené organizace nevidom˘ch a slabozrak˘ch v Novém Jiãínû o finanãní pfiíspûvek na
ãinnost a zastupitelstvu doporuãila schválení
revitalizace DDM — sníÏení energetické nároãnosti a schválení celkov˘ch nákladÛ projektu.
Zastupitelstvu bylo doporuãeno schválit finanãní prostfiedky na spolufinancování dle podmínek dotaãního programu, schválit financování
realizace projektu pfied ãerpáním dotaãních
prostfiedkÛ, schválit financování provozu projektu a realizaci bankovního pfieklenovacího
úvûru pro zaji‰tûní realizace projektu revitalizace DDM, dále bylo zastupitelstvu doporuãeno
souhlasit s budoucím pfievodem pozemkÛ od
firmy EKOBAU INVEST a. s. za kupní cenu 1 Kã
mûstu a schválit smlouvu o budoucí kupní
smlouvû na tyto pozemky. Jedná se vlastnû
o nové inÏen˘rské sítû (osvûtlení, komunikace),
které budou v rámci v˘stavby RD v Pískovnû vybudovány firmou EKOBAU INVEST a. s. 65. rada se konala dne 9. 2. 2010. Projednala kontrolu úkolÛ k tomuto dni a vzala ji na vûdomí. Doporuãila zastupitelstvu mûsta k projednání hospodafiení mûsta k 31. 12. 2009, kterou zpracovala a pfiedloÏila vedoucí finanãního oddûlení
Ing. Andrea Hlávková, stejnû jako rozpoãtové
opatfiení ã. 1/2010. Rada vzala na vûdomí zprávu k podané Ïádosti na projekt regenerace Bafiiny a návrh na dal‰í postup. Byla schválena

smlouva o dílo se spoleãností Aqualia Infraestructuras InÏen˘ring, s. r. o. Ostrava na vybudování kanalizace na Kozinû, byly projednány záleÏitosti kolem pozemkÛ a pfiijata odpovídající
usnesení a doporuãení pro zastupitelstvo a byly schváleny dodatky se v‰emi nájemci nebytov˘ch prostorÛ z dÛvodu zmûny DPH. Zastupitelstvu bylo doporuãeno k projednání návrh
zmûny stanov spoleãnosti ASOMPO, a.s. Îivotice u Nového Jiãína, schválení povolení mûsta,
jako zfiizovatele pfiíspûvkové organizace Z·
a M· ·tramberk, úãtovat ve zjednodu‰eném
rozsahu. Byla schválena úprava ceny parkovného pro osobní auta s ohledem na DPH, bylo
schváleno vrácení ãástky za prodej bytové jednotky a ãástky za zhodnocení bytu formou stavebních úprav v domû ãp. 444 kupujícímu. Byla schválena smlouva o podmínkách zfiízení
stavby — úprava tlakov˘ch pomûrÛ na Vápenkách s Sm VaK Ostrava a bylo schváleno zaji‰Èování v˘vozu odpadu v pytlích oddûlení TS v plném rozsahu. 66. rada se konala dne 15. 2. 2010
a na jejím jednání byl schválen v˘sledek hodnocení nabídek, v˘bûr nejvhodnûj‰í nabídky
Ing. Lubomíra Nováka, Avona projekce a mandátní smlouva s vítûzem pro v˘kon technického dozoru pro stavbu dokonãení kanalizaãní sítû na Kozinû.
Ti, ktefií milují zimu a zimní sporty se jistû
vyfiádili na sjezdovkách, na bûÏkafisk˘ch trasách, nebo okolních kopcích. Na‰i zamûstnanci
oddûlení TS se také letos vyfiádili pfii nekoneãném odklízení snûhu, ãi‰tûní silnic i chodníkÛ,
díky za to, Ïe mohla projíÏdût auta, autobusy
a chodit lidé. Urãitû to nebylo jednoduché. Ale
jaro se snad uÏ brzy ozve a tak se máme na co
tû‰it a z ãeho radovat. „Tajemství, jak si uchovat veselou mysl, spoãívá v umûní neznepokojovat se hloupostmi a nadchnout se i tûmi nejmen‰ími náhodn˘mi radostmi“ (Smiles).
Vûra Michnová

projektu a realizace bankovního pfieklenovacího úvûru pro zaji‰tûní realizace projektu revitalizace DDM, pfievedení stavby a pozemkÛ
a smlouva o budoucí smlouvû s firmou EKOBAU INVEST a. s. Hradec nad Moravicí v lokalitû Pískovna. 29. zasedání zastupitelstva probûhlo dne 15. 2. 2010. Zastupitelé vzali na vûdomí
kontrolu úkolÛ ke dni konání, schválili hlavní
body programÛ zastupitelstva mûsta na rok
2010, byla schváleno rozpoãtové opatfiení ã.
1/2010 s pfiipomínkou, zastupitelé vzali na vûdomí v˘sledky hospodafiení k 31. 12. 2009. Byly schváleny plány ãinností v˘boru finanãního
a kontrolního na rok 2010, smlouva o spolupráci v oblasti vedení elektronické spisové sluÏby a digitalizace dokumentÛ s mûstem Kopfiivnicí. Byly projednány záleÏitosti t˘kající se pozemkÛ a pfiijata usnesení, byl schválen zjednodu‰en˘ rozsah úãetnictví pro Z· a M· ·tramberk, byly schváleny zmûny stanov spoleãnosti
ASOMPO, a. s. Îivotice u Nového Jiãína. Zastupitelé vzali na vûdomí seznam nemovitostí —
budov ve vlastnictví mûsta ·tramberka ke dni
30. 11. 2009. Referentce majetku mûsta Petfie
Filipové byl uloÏen úkol zajistit vypracování
znaleckého posudku pro zji‰tûní odhadní ceny
obvyklé (trÏní) za nemovitost dÛm ãp. 280.
Vûra Michnová

Městský úřad informuje
Sbûr nebezpeãného odpadu
V pátek 5. bfiezna a v sobotu 6. bfiezna 2010
se uskuteãní na katastru na‰eho mûsta sbûr nebezpeãného odpadu. Svoz bude provádût firma
AVE komunální sluÏby s. r. o.

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelstvo se se‰lo za uplynulé období
celkem dvakrát. Na 28. zasedání dne 26. 1. 2010
bylo projednáno a schváleno: smlouva o spolupráci obcí k zaji‰tûní dopravní obsluÏnosti na
území okresu Nov˘ Jiãín s mûstem Nov˘m Jiãínem, realizace investiãní akce Revitalizace
DDM — sníÏení energetické nároãnosti, byly
schváleny celkové náklady projektu do 4,7 mil.
Kã, zaji‰tûní finanãních prostfiedkÛ na spolufinancování dle podmínek dotaãního programu,
financování realizace projektu pfied ãerpáním
dotaãních prostfiedkÛ, financování provozu
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Zastávky vozidla:
Pátek 5. bfiezna 2010
Bafiiny u restaurace Bafiinka
15.00—15.20 hod.
Bafiiny prostor u garáÏí
15.25—15.45 hod.
Paneláky u Domu mládeÏe
16.00—16.20 hod.
DráÏné u vlakového nádraÏí
16.30—16.50 hod.
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly
17.00—17.20 hod.
Sobota 6. bfiezna 2010
Námûstí
8.00—8.20 hod.
Závi‰ická ulice
8.30—8.50 hod.

Libotín u Petfikovsk˘ch
9.00—9.20 hod.
Rybské paseky u zásobníku plynu
9.30—9.45 hod.
Mezi nebezpeãné sloÏky patfií: rozpou‰tûdla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluorouhlovodíky
(chladniãky, mrazáky), oleje a tuky — kromû
jedl˘ch, barvy, tiskafiské barvy, lepidla a pryskyfiice obsahující nebezpeãné látky, detergenty
obsahující nebezpeãné látky, nepouÏitelná léãiva, baterie a akumulátory, vyfiazené elektrické
a elektronické zafiízení obsahující nebezpeãné
látky (televizory, poãítaãe), dfievo obsahující nebezpeãné látky, dále budou pfiijímány pneumatiky.
Dal‰í sbûr nebezpeãného odpadu probûhne
15.—16. fiíjna 2010
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.

V˘zva Mûstského úfiadu ve ·tramberku
Mûsto ·tramberk vyz˘vá v‰echny zájemce
(vlastníky kulturních památek ve ·tramberku,
které jsou zapsány v Ústfiedním seznamu kulturních památek a nacházejí se pouze mimo
území mûstské památkové rezervace ·tramberk) o pfiidûlení finanãní podpory z dotaãního
programu „Podpora obnovy kulturních památek prostfiednictvím obcí s roz‰ífienou pÛsobností“, aby v termínu do 30. 4. 2010 podali na
Mûstsk˘ úfiad Kopfiivnice, odbor stavebního fiádu, územního plánování a památkové péãe, ·tefánikova 1163/12, 742 21 Kopfiivnice Ïádost
o poskytnutí pfiíspûvku. Dotaãní program, kter˘ byl vyhlá‰en Ministerstvem kultury âR,
umoÏÀuje získat finanãní podporu na zachování a obnovu kulturní památky. BliÏ‰í informace
poskytne zájemcÛm pracovnice útvaru památkové péãe MûÚ Kopfiivnice paní Ing. Alena Ra‰ková, tel.: 556 879 683, 739 685 371, e-mail: ale
na.raskova@koprivnice.cz.
Jan Kozlovsk˘, investor mûsta

·tramberk. Pfiíroda a pravûk
Právû vy‰la dal‰í kniha k 650. v˘roãí mûsta
·tramberka. Jedná se o unikátní knihu ti‰tûnou
na kfiídovém papífie, doplnûnou velk˘m mnoÏstvím barevn˘ch fotografií, náãrtÛ, map apod.
Zámûrem knihy je komplexnû pfiedstavit ‰irokému okruhu ãtenáfiÛ pfiírodovûdné zajímavosti a zvlá‰tnosti jak z pohledu geologie, botaniky, zoologie, tak i ochrany pfiírody a v neposlední fiadû nastínit i archeologické zajímavosti

·tramberka. Jsou to pfiedev‰ím geomorfologicky ãlenité území a dominující vápencové útvary, které dûlají ·tramberk atraktivním ve v‰ech
smûrech vûdeckého bádání.
V úvodním pfiíspûvku se ãtenáfi seznámí s geomorfologick˘m ãlenûním ·tramberka a v˘vojem reliéfu ve ãtvrtohorách. V nûkolika kapitolách vûnovan˘ch geologii je podán pfiehled historie geologick˘ch a paleontologick˘ch v˘zkumÛ, sloÏit˘ geologick˘ v˘voj a geologická stavba území doplnûné o grafické pfiílohy. Následující kapitoly o zkamenûlinách, minerálech
a krasov˘ch útvarech jsou opatfieny bohat˘m
obrazov˘m materiálem, a to zejména kapitola
vûnovaná ‰trambersk˘m zkamenûlinám. Snahou je pfiedstavit ãtenáfiÛm ·tramberk jako nejbohat‰í evropskou paleontologickou lokalitu
s bezmála tisíci druhy fosilních organismÛ.
Botanické pfiíspûvky pfiibliÏují vegetaãní pomûry ·tramberka a okolí. Za velmi cenná se zde
povaÏují stanovi‰tû s teplomiln˘mi, suchomiln˘mi a vápnomiln˘mi druhy na v˘chozech jursk˘ch vápencÛ. Skalní stûny osidlují vzácné
a ohroÏené druhy rostlin. Mnohé ohroÏené
a zvlá‰tû chránûné druhy jsou vázány i na mokfiadní biotopy, napfi. masoÏravá rostlina tuãnice
obecná. Dozvíme se dále, Ïe v bohatém bylinném podrostu lesÛ je zastoupena fiada orchidejí. Text je doplnûn fotografiemi a pfiehledn˘mi
tabulkami s v˘ãtem vyhynul˘ch a nezvûstn˘ch
druhÛ a aktuálním v˘skytem v˘znamn˘ch rostlin.
V publikaci nejsou opomenuty ani mykologické zvlá‰tnosti — nûkteré houby patfií k druhÛm chránûn˘ch zákonem.
¤ada zoologick˘ch pfiíspûvkÛ seznámí ãtenáfie nejprve s poãetnou skupinou bezobratl˘ch
ÏivoãichÛ, napfi. mûkk˘‰Û, váÏek, broukÛ, mot˘lÛ atd. a obratlovci. Poznáme v˘znaãné druhy
ÏivoãichÛ, z nichÏ nûktefií se ve ·tramberku vyskytují jako na jediném místû v âR, ale i druhy
nezvûstné, napfi. endemického brouka nosatce.
Samostatná kapitola je vûnována ochranû
pfiírody, zejména chránûn˘m územím, ochranû
druhÛ rostlin a ÏivoãichÛ, památn˘m stromÛm
a nakonec úspû‰né repatriaci jasonû ãervenookého.
Kapitoly vûnované archeologick˘m nálezÛm
z Kotouãe se snaÏí co nejpfiístupnûj‰ím jazykem
popsat snahu ãlovûka o vyuÏití tohoto v˘razného vrchu. Ten je (ãi spí‰e byl) kromû jiného také nejv˘znamnûj‰í archeologickou lokalitou
kraje. Sledujeme neandertálce, ktefií sem pfii‰li
na sklonku doby ledové i poãátek souvislého
osídlení kraje prvními zemûdûlci. Barevné fotografie pomohou získat pfiedstavu o v˘znamném
postavení zdej‰ího hradi‰tû v dobû bronzové
i laténské, kdy zde Ïili Keltové.
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Na vzniku publikace se textovû podíleli pracovníci odborn˘ch pracovi‰È Muzea Novojiãínska a vûdeãtí pracovníci Ostravské univerzity.
Pomocnou ruku podala fiada jednotlivcÛ, jejichÏ zásluhy jsou zmínûny je‰tû pfied samotn˘m úvodem do publikace. V‰em patfií velk˘
dík, ale nejvût‰í patfií paní RNDr. Oldfii‰ce Frühbauerové, která se ujala redaktorské práce.
Kniha je k dostání na Mûstském informaãním
centru ve ·tramberku za 300 Kã. Na jafie bude
kniha slavnostnû pokfitûna a souãástí kfitu bude
také autogramiáda.
Veliké podûkování patfií panu Ing. Pavlu
·mírovi a také firmû HOLCIM âesko a. s. Prachovice za finanãní podporu na‰i ediãní ãinnosti. Jejich zásluhou jsme mohli obû knihy
k historii i pfiírodû ·tramberka u pfiíleÏitosti
650 let mûsta vydat.
Anna Ra‰ková

Jaro je za dvefimi
Jaro je pro mnohé z nás to nejhezãí období
v roce, ale hasiãÛm v tuto dobu ãasto pfiidûlává
vrásky na ãele prudké tání snûhu spojené s de‰tiv˘m poãasím, které zpÛsobuje na mnoh˘ch
místech záplavy. KdyÏ se zvládne voda, nastává
období, kdy vût‰ina lidí vyráÏí buì za jarním
úklidem na zahrádky a nebo na vycházky do pfiírody… a tady mohou nejen pro hasiãe nastat
perné chvíle.
Mnozí lidé si chtûjí usnadnit práci na zahrádce nebo pfii odstraÀování staré trávy na loukách a zatravnûn˘ch plochách v okolí rodinn˘ch domÛ a pou‰tûjí se do vypalování suchého
travního porostu, aniÏ by si uvûdomovali, Ïe
tím nejen poru‰ují zákon, ale rovnûÏ ohroÏují
své okolí. Plo‰né vypalování trávy je zakázáno
nejen na zahrádkách, ale i jinde. Pfii nedodrÏení tohoto zákazu hrozí obãanovi za tento pfiestupek pokuta aÏ 25 000 Kã.
Pokud pálení dfievního odpadu, listí apod. nezakazuje místní vyhlá‰ka, mûli by lidé vûnovat
velkou pozornost zakládání ohÀÛ pfii úklidov˘ch pracích na zahrádkách. Pálení je moÏno
provádût pouze na ohni‰ti, které je bezpeãnû
ohraniãeno napfi. kameny. Dále je vhodné mít
v blízkosti ohni‰tû pfiipraveny prostfiedky k ha‰ení napfi. konev s vodou, resp. nádobu s pískem
a lopatku, aby se dal pfiípadn˘ poÏár jiÏ v zárodku uhasit a v Ïádném pfiípadû neodcházet od
ohni‰tû, pokud není dostateãnû uha‰eno. Pálení se nesmí provádût v dobû, kdy fouká vítr
a hrozí tak roz‰ífiení ohnû do okolí. A to ani
v pfiípadû, Ïe ohni‰tû bude pod neustál˘m dohledem.
Pfii pálení odpadu musí b˘t vÏdy postupováno v souladu s dal‰ími zákony, napfiíklad záko-

nem o ovzdu‰í, zákonem o lesích, zákonem
o odpadech nebo s vyhlá‰kami obcí. Pálení klestí a dal‰ích hofilav˘ch látek na volném prostranství je nutno v pfiedstihu nahlásit Hasiãskému záchrannému sboru buì telefonicky
Sektorovému operaãnímu a informaãnímu
stfiedisku Fr˘dek–Místek na ãíslo 950 720 010
nebo elektronick˘m formuláfiem, kter˘ obãané,
právnické osoby a podnikající fyzické osoby najdou na webov˘ch stránkách Hasiãskému záchrannému sboru Moravskoslezského kraje
www.hzsmsk.cz pod názvem „Pálení klestí“. Na
základû tûchto vãasn˘ch informací tak hasiãi
u‰etfií finanãní prostfiedky a ãas za zbyteãné v˘jezdy, kdy jsou voláni k poÏáru a na místû samém zjistí, Ïe jde o bezpeãné pálení. Pfii poru‰ení této povinnosti se dopustí právnická nebo
podnikající fyzická osoba správního deliktu, za
kter˘ jim mÛÏe b˘t uloÏena pokuta aÏ do v˘‰e
500 000 Kã. RovnûÏ po cel˘ rok platí zákaz
rozdûlávání ohÀÛ v lesích mimo vyhrazená tábofii‰tû. KaÏd˘, kdo se pohybuje v pfiírodû by se
mûl chovat obezfietnû. Nerozdûlávat ohnû mimo vyhrazená místa, neodhazovat nedopalky
cigaret apod. Rodiãe by mûli vûnovat pozornost
tomu, jak a s ãím si dûti venku hrají, aby nedocházelo ke zbyteãn˘m poÏárÛm a následn˘m
úrazÛm nebo v krajním pfiípadû ztrátám na Ïivotech. V pfiípadû vzniku poÏáru zapfiíãinûného
dûtmi zákon postihuje odpovûdné osoby pokutou aÏ do v˘‰e 25 000 Kã.
Nprap. Dagmar Bene‰ová,
vrchní inspektorka — v˘chova obyvatelstva
Hasiãsk˘ záchrann˘ sbor
Moravskoslezského kraje
územní odbor Nov˘ Jiãín

Městská knihovna
informuje
Z kniÏních novinek
AÈ uÏ pracujete na pln˘ nebo ãásteãn˘ úvazek, v kanceláfii nebo z domova, nebo aÈ jste maminka v domácnosti, Slepiãí polévka pro pracující mámu od Jacka Canfielda, Marka Victora Hansena a Patty Auberyové je urãená právû
vám. Pfiíbûhy obsaÏené v této knize vás zahfiejí
u srdce. Vypráví je Ïeny, které se den za dnem
snaÏí zvládat a udrÏet v rovnováze svoje zamûstnání i rodinu. Po nároãném pracovním dni
spûchají s dûtmi do hudební ‰koly nebo na fotbalov˘ trénink, pfiipravují veãefii, pomáhají
s domácími úkoly a pak se s dûtmi mazlí a ukládají je k spánku. Pracující maminka je pofiád
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v jednom kole, ale souãasnû vede bohat˘ a uspokojiv˘ Ïivot. Pfiíbûhy v této knize dokazují, Ïe
pracující maminka nemusí b˘t „super Matka“
za v‰ech okolností. Staãí, kdyÏ je taková alespoÀ
obãas!
Honba za vysnûn˘m muÏem se stala pro Juditu jedním velk˘m groteskním dobrodruÏstvím. ·estadvacetiletá Judita je absolutnû nespokojená se sv˘m Ïivotem. Její pfiítel je zcela
nepouÏiteln˘, zajímá ho uÏ jen sport, a jiní muÏi, se kter˘mi se ãas od ãasu schází, se jí zdají
úplnû k niãemu. Ani Juditiny kamarádky na
tom nejsou lépe. Susanna odhodila ve‰keré zábrany a pro peníze se zaãala spou‰tût se star˘m,
nudn˘m panákem. Katja se nechává sv˘m pfiítelem obelhávat a podvádût a Mila se zamilovala do notorického je‰ity. Pfiíbûhy dívek ve svûtû
muÏÛ, které vrcholí pfiekvapivû a neoãekávanû,
vypráví autorka Kerstin Gier velice vtipnû, duchaplnû, poutavû a ãtivû v románu MuÏi a jiné
katastrofy.
Kolumbie, Ekvádor, Peru, Chile, Argentina,
Bolívie, jsou jména, pfii jejichÏ vyslovení na Evropana d˘chne kouzlo tajemn˘ch dálek, neznám˘ch krajÛ a dobrodruÏn˘ch v˘prav. To v‰e najdete v cestopisné knize Václava Petra — Za potomky dávn˘ch InkÛ.
Libu‰e Bûlunková,
vedoucí Mûstské knihovny ·tramberk
Mûstská knihovna ve ·tramberku
vyhla‰uje
celoroãní soutûÏ

Pfiihlas svého kamaráda
za ãtenáfie knihovny
Na ty nejúspû‰nûj‰í ãeká hezká odmûna
v pololetí a na konci roku.

Termíny oãkování:
Oãkování bude provedeno dne 15. 4. 2010.
Dopoledne:
technické sluÏby
8.00—18.30 hod.
mûsto ‰kola u parku
8.40—19.15 hod.
Kozina (Ïel. pfiejezd)
9.15—19.45 hod.
Libotín — autobusová
zastávka (u koupali‰tû)
10.00—10.15 hod.
Odpoledne:
mûsto ‰kola u parku
Kozina (Ïel. pfiejezd)

15.15—16.00 hod.
16.00—16.30 hod.

Oãkování je poplatné a cena za oãkování 1 psa
(koãku) bude 100 Kã.
MVDr. Milan Pfiibil,
praktick˘ veterinární lékafi

Ze školy
Tfiídní soutûÏ v nûmecké konverzaci
V pátek 22. ledna probûhla v hodinû nûmeckého jazyka konverzaãní soutûÏ.
Îáci 8. a 9. tfiídy si vyzkou‰eli tématick˘ rozhovor, ve kterém si provûfiili schopnost orientovat se v cizím jazyce, rychle reagovat na otázky a vybírat správná slovní spojení. Procviãili si
slovní zásobu se zamûfiením na správnou v˘slovnost a vyuÏili sv˘ch znalostí o nûmecky
mluvících zemích pfii fie‰ení zadan˘ch úkolÛ
a rébusÛ.
SoutûÏ byla doplnûna v˘bûrem a voln˘m pfiekladem zajímav˘ch nûmeck˘ch textÛ.
Nejlep‰ích v˘sledkÛ dosáhli Nikola Vítková
z 9. B a Richard Konupka z 8. B tfiídy. Pochvalu zaslouÏí i ostatní Ïáci, ktefií mûli snahu splnit v‰echna zadání a úkoly.
Mária MaÈátková

Na‰i Ïáci recitují

Oãkování psÛ proti vzteklinû
15. dubna 2010 probûhne ve ·tramberku
povinné oãkování psÛ a koãek proti vzteklinû,
které se kaÏdoroãnû opakuje. Povinností majitelÛ psÛ a koãek je nechat naoãkovat psy/koãky proti této nákaze. Pfii této akci si mohou zakoupit majitelé psÛ a koãek pfiípravky na odãervení, odble‰ení nebo nechat naoãkovat zvífie sdruÏen˘mi vakcínami.

Na na‰í ‰kole v hodinách ãeského jazyka vûnujeme neustálou pozornost mluvnímu projevu
dûtí. Procviãování v˘slovnosti, hlasové intonace,
v˘razného ãtení a pfiednesu vãetnû celkového
jevi‰tního projevu pfiiná‰í stále lep‰í v˘sledky.
Pravidelná vystoupení pro rodiãe u pfiíleÏitosti
Dne otevfien˘ch dvefií ukazují vysokou úroveÀ
na‰ich ÏákÛ. Dále se jiÏ tradiãnû koná jarní pfiehlídka dûtsk˘ch recitátorÛ na‰í ‰koly, na které
vystupují dûti z 1. stupnû, které si chtûjí vyzkou‰et, jak zvládnou recitovat pfied publikem
a porotou (letos probûhne koncem bfiezna).
Proto jsme se v loÀském i leto‰ním roce rozhodli vyslat nûkteré dobré recitátory i na okrskovou pfiehlídku do DDM Kopfiivnice. Loni se
na‰i druháãci oÈukávali, ale letos jiÏ do pfiehlíd-
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ky, která se konala 16. února, jako tfieÈáci zasáhli a reprezentovali ‰kolu i ·tramberk v˘bornû. Marie Baìurová ze 3. A i Tadeá‰ Pe‰at ze
3. B za své v˘kony sklidili pochvalu a Tadeá‰ Pe‰at postoupil do okresního kola pfiehlídky dûtsk˘ch recitátorÛ.
Srdeãnû jim blahopfiejeme a dûkujeme zároveÀ i jejich rodiãÛm za pomoc pfii nácviku básní a pfii organizaci jejich úãasti na pfiehlídce recitátorÛ v Kopfiivnici.
Vûfiíme, Ïe budou mít své následovníky
i v dal‰ích letech.
Za uãitelky 1. stupnû Z· ·tramberk
Mgr. Jitka JalÛvková

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ bfiezen 2010
92 let BoÏena R˘dlová
91 let Ludmila Dobeãková
86 let Josef Hru‰kovsk˘
85 let Miloslav Kulhav˘
84 let Julie VáÀová
83 let Marie Sopuchová
82 let âestmír VáÀa

Tû‰íme se do ‰koly

81 let Karolína Szabová

Dne 9. 2. 2010 jsme zahájili projekt „Tû‰íme
se do ‰koly“. Ve ‰kole se se‰lo tfiicet rodiãÛ a tfiicet dûtí. Pfied námi jsou ãtyfii setkání. Pro rodiãe máme pfiipraveny zajímavé pfiedná‰ky a dûti
poznají budoucí uãitelky prvních tfiíd. O prÛbûhu vás budeme informovat pfií‰tû.
ZdeÀka Svobodová, Z· ·tramberk

80 let Emil Kelnar

Ze sportu
Karviná se stala 13. února dûji‰tûm Valent˘nského turnaje nejmlad‰ích judistÛ (8—10 let).
Asi osmdesátku startujících doplnila trojice dûtí ze ‰tramberského oddílu. A opût si nevedla
‰patnû. Do 29 kg dûvãat znovu zazáfiila Nikola
·imková, která tuto v této hmotnostní kategorii suverénnû zvítûzila. Neohrozila ji ani papírová favoritka Bubíãková z SKP Ostrava.
Její bratr Daniel ·imek startoval do 23 kg. Také zaãal skvûle. Ze ãtyfiãlenné skupiny se probojoval aÏ do finále. Ostravsk˘ Filipec ale byl
nad jeho síly. I tak lze stfiíbrnou medaili a v˘kon hodnotit velice pozitivnû.
Poslední zasáhl do bojÛ Vincent Skurka do 26
kg. Z 16 startujících v této hmotnosti se prodral
aÏ do finále, ale tûsnû prohrál s Labsk˘m z Tfiince. V opravném zápase o bronz nestaãil na Vraje z Mittalu a zÛstal tûsnû pod „bednou“.
Josef ·tábl, trenér

70 let Ludmila Sykalová
Marie Hromadová

Blahopfiejeme

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

Narozené dûti:
Veronika Geryková
Renata Boháãová
Jifií Zátopek

Zemfieli:
Vûra Knápková
Anna Purmenská
Vilém ¤ehák
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Kam do společnosti a za kulturou
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5. 3. 2010 Hrobka s vyhlídkou
pátek
Norman Robbins
19.30 hod.
Divadlo U lípy Ostrava
Kulturní dÛm

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve
na jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu
Jazz U PísafiÛ
v nedûli 7. bfiezna 2010 v 17.00 hodin
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)

Farní sbor
âeskobratrské církve evangelické
ve ·tramberku
Srdeãnû vás zveme
na divadelní pfiedstavení

Barabá‰
v provedení ‰tramberského divadelního
souboru „Pod vûÏí“
ReÏie: Josef Marek
Zpívá: chrámov˘ sbor pod vedením
Pavla Hykla
ve stfiedu 17. bfiezna 2010 v 17.30 hod.
ve Sborovém domû evangelické církve,
·tramberk, Zauliãí 473

19. 3. 2010 Je‰tû jednou, profesore

Pozvání jazzmana
Borise Urbánka (piano)
pfiijali
ãlenové uskupení
RHYTHM DESPERADOS
Michal Hejna (bicí),
Martin Lehk˘ (baskytara)
a Michal Îáãek (saxofon)

pátek
Antonín Procházka
19.30 hod.
DS Kozlovice
Kulturní dÛm

Písafii milují jazz — a vy?
Vstupné: 120 Kã
V cenû zákusek s kávou.
Rezervace vstupenek:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)

Veãer s CIMBÁLOVOU muzikou
v sobotu 20. bfiezna 2010
od 19.00 do 23.00 hodin
v Zámeckém sále v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)

12. 3. 2010 Zdrav˘ nemocn˘
pátek
Moliére
19.30 hod.
DS VICENA Ústí nad Orlicí
Kulturní dÛm

Pfiíjemné posezení u cimbálové muziky
pod vedením primá‰e
Jana Pustky z Kozlovic.
Pfiijìte si zazpívat a nûco dobrého si dát.
Bohatá nabídka vín, obloÏen˘ch talífiÛ
a slaného peãiva.
Vstupné: 110 Kã
Omezená kapacita míst.
Rezervace vstupenek v Infocentru
Relax v podhÛfií Beskyd
(Námûstí 40; ·tramberk), Tel.: 556 801 935
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Mûsto ·tramberk
si dovoluje pozvat v‰echny dûti na pohádku

Zimní pfiíhody vãelích medvídkÛ
Pfiedstavení zahraje Divadlo Krapet o. s. z Prahy
dne 23. bfiezna 2010
v Kulturním domû ve ·tramberku v 10.00 hod.
Pfiedstavení je urãeno pro matefiské a základní ‰kolu.
Pfiivítáme v‰ak i zájemce z fiad obãanÛ.
Vstupné 30 Kã

Areál La‰sk˘ch pivních kúpelí srdeãnû zve v‰echny Ïeny, kter˘m záleÏí na jejich vzhledu,
do Anglického klubu v prostorách JaroÀkovy pekárny ve ·tramberku
na veãer pln˘ kosmetick˘ch rad, nejnovûj‰ích fíglÛ a praktick˘ch ukázek
CHVILKA PRO ÎENY
v úter˘ 23. bfiezna 2010 od 18.00 do cca 19.30 hodin
v Anglickém klubu JaroÀkovy pekárny ve ·tramberku

Pofiadem kouzeln˘ch promûn Ïen provází
profesionální kosmetiãka a vizáÏistka Katefiina Hladká
(z KG STYLE kosmetického studia v areálu La‰sk˘ch pivních kúpelí).
Omezená kapacita míst. Rezervace na:
Penzion JaroÀkova pekárna
Námûstí ã. 7, ·tramberk
Tel.: 556 808 843
Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou
na dal‰í koncert z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem
JUDr. Ivo Jahelka

Písniãky zpod taláru
ve ãtvrtek dne 25. bfiezna 2010 v 19.00 hodin v Kulturním domû ve ·tramberku

Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek od 5. bfiezna 2010:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín
E-mail: jaronek@relax-vpodhuri.cz
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26. 3. 2010 Pfiíbuzné si nevybíráme
pátek
Eric Assous
19.30 hod.
DS ·AMU ·títina
Kulturní dÛm

ho prince. Na polibek ve filmu dojde také, ale
v˘sledek je zcela odli‰n˘, a to je pouze první
z celé fiady pfiekvapení, kter˘mi tato nová, rozverná pohádka opl˘vá.
Nedûle 21. 3. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

TWILIGHT SÁGA: NOV¯ MùSÍC

Nedûle 7. 3. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

Romantick˘ fantasy-horor, titulky, 140 min, od
15 let
Poté, co se Bella zotaví z útoku upíra, kter˘ ji
málem stál Ïivot, chystá se s Edwardem a jeho
rodinou oslavit své 18. narozeniny. Ne‰Èastnou
náhodou se v‰ak Bella pfii oslavû poraní a pohled na ãerstvou krev je pro rodinu Cullenov˘ch aÏ pfiíli‰ lákav˘. Rozhodnou se pro Bellino
bezpeãí opustit mûsteãko Forks. To v‰ak Belle
zlomí srdce. UÏ se zdá, Ïe se ze svého smutku
nikdy nedostane, ale nov˘ smysl Ïivota pfiekvapivû nachází v nezodpovûdném chování a stále
hlub‰ím pfiátelství s Jacobem Blackem. Nebezpeãí v‰ak na ni stále ãíhá v rÛzn˘ch podobách.
V hl. rolích Kristen Stewart a Robert Pattinson.

MÒJ ÎIVOT V RUINÁCH

Nedûle 28. 3. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

Komedie, ·panûlsko — USA, titulky, 95 min,
pfiístupn˘
V pohodové komedii MÛj Ïivot v ruinách, najde
turistická prÛvodkynû Georgia sama sebe
i opravdovou lásku právû ve chvíli, kdy to nejmíÀ ãeká.

SHERLOCK HOLMES

Nedûle 14. 3. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

NA MùSÍC DUBEN P¤IPRAVUJEME
NA SVATÉHO VALENT¯NA
KAWASAKIHO RÒÎE
LÍTÁM V TOM
AVATAR

Program kina Štramberk
NA B¤EZEN 2010

PRINCEZNA A ÎABÁK
Rodinn˘, animovan˘ s ãesk˘m dabingem, 91
min, pfiístupn˘
Walt Disney pfiichází s klasickou animovanou
pohádkou, ve které spanilá princezna políbí nevzhledného Ïabáka, a ten se promûní v krásné-

Akãní, krimi, titulky, 128 min, od 12 let
Nové dynamické zpracování nejznámûj‰ího díla Sira Arthura Conana Doyla. V hl. rolích Robert Downey a Jude Law.
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Hanzlíková Naďa
vás všechny zve
na výprodej zboží v prodejně
na Náměstí č. 13 ve Štramberku.
Slevy až 50 %.
Po — zavřeno
út—pá — 8.30—16.30
so 10—16
ne 10—16

Mgr. Petra Valãíková Boráková
advokátka
obchodní, obãanské,
rodinné a pracovní právo
Kunín 310, 742 53 Kunín
mobil: 607 924 659
tel.: 556 770 810
e-mail: info@advokat-borakova.cz

Nabízíme:
Trubkové a rámové le‰ení
Rodinné domky, bytové domy
panelové domy.
Josef Petrá‰
Zauliãí 242
·tramberk
Tel. 728 869 392

Stavební firma Gašper Kopřivnice
Nabízíme:
Zateplování rodinných domků,
obklady, dlažby, zednictví.
Kompletní vyřízení programu
„Zelená úsporám“.
Tel. 605 401 146
734 492 126

Prodej a v˘mûna autoskel.
Karosáfiské a mechanické práce.
Bezplatná v˘mûna autoskel
z poji‰tûní.

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

Prodej náhradních dílÛ Auto Kelly.
Tomá‰ Va‰íãek

Tomá‰ Va‰íãek

Libotín 684

Libotín 684

Tel: 608 885 751

Tel: 608 885 751
e-mail: t.vasicek@svet-pneu.cz

www.svet-pneu.cz
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POTŘEBUJETE RYCHLE PENÍZE?

ZASTAVÁRNA
v Tatrovance ul. Štefanikova Kopřivnice
VÁM VÁŠ PROBLÉM VYŘEŠÍ IHNED!
Půjčíme Vám hotovost na zlato elektroniku,
mobilní telefony, fotoaparáty, LCD televize aj.
TAKÉ VÁM VYKOUPÍME ZLATO I ZLOMKY
za 150 až 200 Kč za 1 gram.
Po—Pá 9.00—12.00 13.30—16.00 hod.

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 2/2010.
Uzávěrka 20. každého měsíce. Pro Štramberáky zdarma, jinak 5 Kč. Cena inzerátu 15 Kč/řádek. Městský úřad si vyhrazuje právo
výběru příspěvků a stylistické úpravy. Zodpovědná redaktorka Anna Rašková, tel. 556 812 085, e-mail: a.raskova@stramberk.cz.
Vyrábí tiskárna Beatris, Dobrá.

