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Městský úřad informuje
Poplatek za odpad na rok 2010
Podle Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta ·tramberk ã. 1/2009 z 14. 12. 2009 byla stanovena sazba místního poplatku za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání
a odstraÀování komunálních odpadÛ ve v˘‰i
460 Kã na rok za osobu, která má v obci trval˘
pobyt nebo která má ve vlastnictví stavbu na katastrálním území mûsta ·tramberk urãenou
nebo slouÏící k individuální rekreaci.
Platbu na rok 2010 je moÏno provést na MûÚ
·tramberk v úfiední dny dvûma zpÛsoby:
1. ve dvou stejn˘ch splátkách: 230 Kã za osobu
nejpozdûji do
28. 2. 2010

2. jednorázovû na cel˘ rok:

230 Kã za osobu
nejpozdûji do
30. 6. 2010
460 Kã za osobu
nejpozdûji do
28. 2. 2010

Svozy popelnic budou probíhat kaÏd˘ sud˘
t˘den ve stfiedu.

Poplatek ze psÛ na rok 2010
Podle Obecnû závazné vyhlá‰ky mûsta ·tramberk ã. 2/2003 z 15. 12. 2003 byla stanovena sazba poplatku ze psÛ a to ve v˘‰i: sazba poplatku
ze psa chovaného v rodinném domû (za prvního psa 400 Kã, za kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele 600 Kã), sazba poplatku ze psa chovaného v bytovém domû (za prvního psa 1000 Kã, za

kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele 1500 Kã),
sazba poplatku ze psa, jehoÏ drÏitelem je poÏivatel invalidního, starobního, vdovského nebo
vdoveckého dÛchodu, kter˘ je jeho jedin˘m
zdrojem pfiíjmÛ, anebo poÏivatel sirotãího dÛchodu (za prvního psa 200 Kã, za kaÏdého dal‰ího psa téhoÏ drÏitele 300 Kã).
Poplatník je povinen zaplatit poplatek bez vymûfiení, neãiní-li poplatek více neÏ 400 Kã roãnû a to nejpozdûji do 31. 3. kalendáfiního roku,
a ãíní-li poplatek více neÏ 400 Kã roãnû, pak ve
dvou stejn˘ch splátkách, a to vÏdy nejpozdûji do
31. 3. a do 31. 8. pfiíslu‰ného kalendáfiního roku.
Poplatky se vybírají v pokladnû MûÚ ·tramberk, v prvním poschodí, dvefie ã. 7.
Úfiední hodiny MûÚ ·tramberk: po a st 8—12,
13—17 hodin, út a ãt 8—12, 13—13.30 hodin,
pátek je neúfiední den.

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.
Zastávky vozidla:
Pátek 5. bfiezna 2010
Bafiiny u restaurace Bafiinka
Bafiiny prostor u garáÏí
Paneláky u Domu mládeÏe
DráÏné u vlakového nádraÏí
Zauliãí parkovi‰tû u ‰koly
Sobota 6. bfiezna 2010
Námûstí
Závi‰ická ulice
Libotín u Petfikovsk˘ch
Rybské paseky u zásobníku
plynu

15.00—15.20 hod.
15.25—15.45 hod.
16.00—16.20 hod.
16.30—16.50 hod.
17.00—17.20 hod.
8.00—8.20 hod.
8.30—8.50 hod.
9.00—9.20 hod.
9.30—9.45 hod.

Mezi nebezpeãné sloÏky patfií: rozpou‰tûdla,
kyseliny, zásady, fotochemikálie, pesticidy, záfiivky a jin˘ odpad obsahující rtuÈ, vyfiazená zafiízení obsahující chlorofluorouhlovodíky (chladniãky, mrazáky), oleje a tuky — kromû jedl˘ch, barvy, tiskafiské barvy, lepidla a pryskyfiice obsahující nebezpeãné látky, detergenty obsahující nebezpeãné látky, nepouÏitelná léãiva, baterie
a akumulátory, vyfiazené elektrické a elektronické zafiízení obsahující nebezpeãné látky (televizory, poãítaãe), dfievo obsahující nebezpeãné látky, dále budou pfiijímány pneumatiky.

Podûkování
Jako kaÏd˘ rok jsme se zúãastnili veletrhu cestovního ruchu Regiontour v Brnû. Chci podûkovat na‰im pekafiÛm u‰í Martinu Bárovi, manÏelÛm Hanzelkov˘m, Karle Harrandové, Ladislavu Hezkému, Václavu Sochovi a Marii ·uterové za sponzorské dary v podobû u‰í.
Moc dûkujeme.
Anna Ra‰ková

Mûstská knihovna informuje
KniÏní novinky
Mladá fotografka Kristin bezstarostnû proplouvá Ïivotem aÏ do chvíle, kdy ji zaãne suÏovat dûsivá noãní mÛra. Zdá se, Ïe zlé sny, které
se vracejí kaÏdou noc, jsou v˘strahou pfied skuteãnou hrozbou. Knihu napsal James Patterson
a jmenuje se V˘straha.
Hodiny tikají a cesta k záchranû je je‰tû otevfiená, jen rozlu‰tit rébus stop, zanechan˘ch pachatelem. Policie v‰ak zatím pfiichází vÏdycky
pozdû. Detektivní román napsala Lisa Gardner
a má název Hodina zabíjení.
April se tû‰í na poklidn˘ Ïivot v malebném
mûsteãku, kde nastoupila jako zdravotní sestra
v ordinaci místního doktora. Zpoãátku se jí
zdej‰í malomûstská idylka jeví stejnû ãistû jako
její na‰krobená bílá uniforma. Postupnû v‰ak
mladá Ïena odkr˘vá ‰pinavá tajemství poãestn˘ch obãanÛ, skrytá za dokonalou fasádou
a o tom je kniha Dorothy Garlock Rozmarná fieka.
Od praotce âecha, pfies Horymíra a ·emíka,
aÏ k legendû o propasti Macocha. Celkem 21 povûstí najdete v knize Jany Eislerové — Staré povûsti ãeské. Jsou pfievyprávûny tak, aby jim pomocí krásn˘ch ilustrací Antonína ·plíchala porozumûly i malé dûti.
Libu‰e Bûlunková, vedoucí MûK ·tramberk

Dal‰í sbûr nebezpeãného odpadu probûhne
15.—16. fiíjna 2010
Cena za sbûr nebezpeãného odpadu je zahrnuta v poplatku za komunální odpad.
Ing. Marta Marková
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Kulturní dÛm nabízí
Pro oÏivení pamûti si dovolujeme obãanÛm ·tramberka nabídnout kromû kulturních akcí také
komerãní vyuÏití kulturního domu. MÛÏete si pronajmout prostory KD pro pofiádání jakékoliv soukromé ãi vefiejné akce. Mûsto ·tramberk je od loÀského roku plátcem DPH, proto jsou uvedené ceny uÏ s pfiipoãítanou DPH. Sazebník:
Akce
Zábavy, plesy, spoleãenské
akce, stolová úprava
Pohfiby, posezení, svatby,
veãírky, bez vybírání
vstupného, stolová úprava
Divadlo, koncerty, hledi‰tû
SchÛzová ãinnost,
pfiedná‰ky, semináfie
V˘stavy (Kã/den)
Prodejní akce

Sál
Kã/hod.
300,—

Zasedaãka
1 m. x obû
Kã/hod.
180,— x 264,—

KuchyÀ ·atna
úãinkujících
Kã/akce Kã/akce
432,— 72,—

·atna
náv‰tûvníkÛ
Kã/akce
72,—

144,—

72,—x 156,—

288,—

72,—

72,—

144,—
144,—

72,—x 156,—
72,—x 156,—

144,—
144,—

72,—
72,—

72,—
72,—

144,—
384,—

120,— x 204,—
144,— x 264,—

144,—
144,—

72,—
72,—

72,—
72,—

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

Inzerce ve ·trambersk˘ch novinkách
Nabízíme pro ‰irokou vefiejnost moÏnost inzerce ve ·trambersk˘ch novinkách. Toto periodikum ãte kaÏd˘ ·tramberák a stává se zdrojem
informací pro obãany, ktefií potfiebují opravit ãi
zmodernizovat domek, byt aj. Inzerát velikosti
A5 = 960 Kã, 1/2 A5 = 480 Kã, 1/4 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: 556 812 085 nebo 739 310 187
Anna Ra‰ková

MIC poskytuje:
— zdarma informace o mûstû — osobnû, prostfiednictvím webov˘ch stránek, písemnû, e-mailem, telefonicky (ãesky, ãást. anglicky, nûmecky, polsky, rusky a francouzsky): historie, památky, zajímavá místa, pfiírodní zajímavosti,
ubytování, sluÏby, firmy, kulturní, spoleãenské
i sportovní aktivity, turistické stezky a cyklotrasy, dopravní spoje aj.
— vefiejnû pfiístupn˘ internet (1 stanice) —zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû 2 stanice — zdarma

— faxové, kopírovací a tiskové sluÏby (kopírka s tiskárnou, DIN max. A3) zpoplatnûná sluÏba, v knihovnû tiskárna a kopírka A4 — zpoplatnûná sluÏba
— ãtecí sluÏby pro digitální karty fotoaparátÛ vãetnû zálohování dat — zpoplatnûná sluÏba
— zálohování dat z PC na CD — zpoplatnûná sluÏba
— ‰irok˘ sortiment prodeje pohlednic, propagaãních letákÛ, broÏur, reprezentativních knih,
map a jin˘ch pfiedmûtÛ vztahujících se k cestovnímu ruchu a mûstu ·tramberku, resp. regionu
(triãka, ta‰ky, mince, turistické známky, aj.)
— prodej vstupenek na akce pofiádané na
území mûsta
— novû zafiazen katalog s prodejem zboÏí
MIC a MZB na internetov˘ch stránkách mûsta.
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

Zálohování foto na CD-R z digitálních fotoaparátÛ 100 MB za 24 Kã a 12 Kã medium (CD)
Anna Ra‰ková
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Ze školy
Zápis do 1. roãníku
Zápis do 1. tfiíd pro ‰kolní rok 2010/2011 se
uskuteãnil na základní ‰kole 15. ledna 2010 od
12.30 do 17.00 hod. Pfies pohádku do ‰kolních
lavic se nakonec usadilo velmi dobfie pfiipraven˘ch 45 pfied‰kolákÛ. Pohádkové hry si pro nû
pfiichystaly Ïákynû VI. B. Dûti se seznámily se
‰kolním prostfiedím, pfiedvedly své znalosti
a vypracovaly pracovní list. Rodiãe se mohli seznámit s dal‰ími moÏnostmi, jak dûtem usnadnit nástup do ‰koly — s kurzem grafomotoriky
a s projektem „Tû‰íme se do ‰koly“. Pro dûti i rodiãe bylo pfiipraveno obãerstvení ve ‰kolní druÏinû, které jim zpfiíjemnilo chvíle ãekání.
Na nové ‰koláãky se tû‰í uãitelé prvního stupnû.
·árka Kundlová

Stfiípky událostí z M· ve ·tramberku —
Zauliãí
·kolní rok 2009—2010 jsme zahájili 1. 9.
2009 pfiivítáním dûtí i rodiãÛ.
9. zavítalo do M· divadlo dvou hercÛ s maÀásky s pohádkou „Jak si my‰ka hledala nové
kamarády“.
SchÛzka p. fiídící uãitelky Pavly Bergerové
s rodiãi, ktefií tímto dostali ve‰keré informace,
t˘kající se provozu M·, byla 9. záfií.
Dne 8. 10. uspofiádala mot˘lková tfiída mal˘ch dûtí „Ka‰tánkové odpoledne“ pro rodiãe
a dûti. Spolu s rodiãi si dûti vyrobily housenku
z ka‰tanÛ a ‰pejlí, zahráli si spolu hry.
Dále 12. 10. jsme s dûtmi zajeli do kopfiivnického KD na pohádku „Jak se Honza uãil ãarovat“. Byla to klasická pohádka, hraná osobami
— herci, kterou doprovázely hezké písniãky
a ve sluníãkové tfiídû velk˘ch dûtí p. uã. uspofiádaly odpoledne na v˘robu „bramboráãkÛ“
z brambor a pfiírodnin (jefiabiny, ‰i‰ky, vûtviãky…). Úãast rodiãÛ, dûtí i jejich sourozencÛ byla veliká, v˘robky se povedly a byly moc pûkné
a nápadité.
Poãátkem listopadu se konala brigáda na
‰kolní zahradû, kde rodiãe uklidili laviãky, stoly, hrabali listí atd. V‰em, ktefií se zúãastnili,
tímto dûkujeme za pomoc.
V listopadu také pfiijelo do M· divadlo „My‰ka“ s maÀáskovou pohádkou „Smolíãek“, malovaly se nûkteré prostory M· (‰atny, chodba), dûti na‰i M· nav‰tívil ma‰ér s psím spfieÏením
z Hranic n. Mor. seznámil dûti s pejsky, jejich
jmény, fiekl, jak se o nû stará, jak je trénuje atd.
A protoÏe nebyl sníh — naopak, bylo teplé a sluneãné poãasí — svezl postupnû v‰echny dûti ve

vozíku, taÏeném psy. Dûti byly nad‰ené, tato akce mûla u nich velk˘ úspûch.
Prvního prosince jsme pozvali rodiãe na
pfiedvánoãní pracovní dílnu, kde si mohli vyrobit a vystfiihnout vánoãní ozdoby, svícny atd. JiÏ
tradiãnû byla velká úãast rodiãÛ i dûtí, které rády vyprávûjí a pomáhají a také se na tuto akci
tû‰í.
Pfied Mikulá‰em jsme s dûtmi za‰li do KD ve
·tramberku na divadlo „Ka‰párkovy ãertoviny“,
kde zároveÀ dûti obdaroval Mikulá‰, andûl
a ãert. V sobotu 5. 12. byl v na‰í M· Den otevfien˘ch dvefií u pfiíleÏitosti oslav 650. v˘roãí zaloÏení mûsta ·tramberka. Kdo chtûl, mûl moÏnost si prohlédnout prostory M·, která byla uÏ
vánoãnû vyzdobená v˘robky dûtí i p. uãitelek.
Kdo pfii‰el, dostal poho‰tûní i dáreãek vyroben˘
dûtmi. Vánoãní besídka byla 17. 12., rodiãe mohli ochutnat cukroví, které dûti s pomocí p. uã.
napekly, zhlédli program ml. i st. dûtí, dostali
dáreãky a pfiáníãka od dûtí k VánocÛm. Pfiedvánoãní program jsme ukonãili 21. 12. odpoledním v˘letem do Rybího do místního KD na
ukázku Vánoãních zvykÛ. Pfiivítala nás p. Janeãková, která mûla pro dûti pfiipraveny rÛzné hry
s vánoã. námûtem (napfi. hledání oveãky podle
cinkání zvoneãku), dûti si prohlédly betlémy,
ochutnaly vánoãní cukroví, dostaly ãaj a vyrobily si hezké ko‰íãky ze skofiápek ofiechÛ a such˘ch kvûtin a také andûlíãka z borové ‰i‰ky.
Po novém roce nás ãekají dal‰í události,
o kter˘ch Vás budeme opût informovat. Také
v‰em, ktefií na‰í M· pomáhají a projevují jí pfiízeÀ, touto cestou srdeãnû dûkujeme.
Za kolektiv M· Ludmila Mechlová

Ze sportu
Zpráva z juda
10. roãník Malé ceny Tfiince ÏákÛ otevfiel soutûÏní kalendáfi judo roku 2010. Mimofiádná
úãast témûfi dvou stovek dûtí 20 oddílÛ Moravy
a Slovenska pfiilákala také pûtici zástupcÛ
‰tramberského oddílu, z nichÏ 3 benjamínci zde
zaÏili svÛj první start. A právû ti byli nejlep‰í.
Nejdfiíve zasáhl do bojÛ Daniel ·imek do 23 kg.
Vedl si zdatnû a právem stanul na stupínku nejvy‰‰ím. Skvûlá byla i jeho sestra Nikola ·imková do 30 kg. Vítûzila vÏdy pfied ãasov˘m limitem
a pfiidala si dal‰í prvenství. Oba nezapfieli pfiíbuzensk˘ vztah se sestrami Janou a StaÀou
·imkov˘mi, které sbíraly úspûchy aÏ na evropském tatami zhruba pfied 15—20 lety.
Srdce bojovníka pfiedvedl Vincent Skurka do
24 kg. Po úvodní prohfie s Rakytou z Martina
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(SK), kdy nezvládl zaãátek zápasu a pak tûÏce
dotahoval, uÏ nedal Ïádnému ze ãtyfi soupefiÛ
‰anci a odvezl si stfiíbrnou medaili. Káju Hofmanna do 27 kg nezastihl turnaj v pohodû, pfiesto jeho v˘kon staãil na 3. místo. Hodnû nervózní byl Martin Jurák do 38 kg. Jeho pasivní
pojetí nestaãilo na domácího Hvozdoviãe a proto vypadl v 1. kole. âtyfii získané cenné kovy pomohly ‰tramberskému druÏstvu k celkovému 9.
místu. Zvítûzila SKP Ostrava.
Josef ·tábl, trenér

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ leden 2010
95 let Jaromír Šigut

Kam do společnosti
a za kulturou
Mûstsk˘ pivovar ·tramberk
a Relax v podhÛfií Beskyd
vás srdeãnû zvou na

6. ·TRAMBERSK¯ MASOPUST
v sobotu 13. února 2010
od 11.00 hod. do 16.00 hod.
s masopustní muzikou, zabijaãkov˘mi hody
a masopustním medvûdem!
Ukázka tradiãní domácí zabijaãky,
peãení boÏích milostí, masopustní soutûÏe
Ve 14.00 hod. prÛvod masopustního reje
ve spolupráci s ochotníky
ze ‰tramberského divadla Pod vûÏí

91 let Božena Řeháková
88 let Markéta Hoffmannová
Marie Jiříčková

Masopust také v JaroÀkovû pekárnû
V akci domácí koblíÏky, ‰kvarková pomazánka
s cibulí, svafiáãek a slivoviãka.
K poslechu v prostorách JaroÀkovy pekárny
a Anglického klubu hraje harmonikáfi.

85 let Milada Váňová
84 let Jiřina Omelková
Anna Rašková
83 let Ludmila Seibertová

Více informací na www.relaxvpodhuri.cz

82 let Mária Hofová
80 let Zdeňka Svobodová
Ludmila Sopuchová
75 let Jiří Student
Vlasta Blažková
Božena Brandštadterová
70 let Zdeněk Běhal
Antonín Socha
Erich Beier
Svatoslav Petráš

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

Dûti:

Hrad ·tramberk, Vala‰ské království
vás zve na

The Greatest Valentines Parody
aneb Valent˘n jak˘ svût nevidûl!

Viktor Vašíček

Zemfieli:
Oldřich Hanzelka
Marta Kopečná
Růžena Sochová

V nedûli 14. února zveme v‰echny
zamilované i nezadané na chatu Dr. Hrstky.
Speciální valent˘nsk˘ program
a hlavnû atmosféra, jakou jste je‰tû nezaÏili
·tramberské novinky 5

Projekt Regenerace sídli‰tû ·tramberk
Bafiiny dostal zelenou
Minulý týden obdrželo město Štramberk opožděný dárek k 650. výročí města. Regionální rada Moravskoslezsko na
svém zasedání 20. 1. 2010 doporučila
náš projekt Regenerace sídliště Štramberk Bařiny k financování z Regionálního operačního programu pro region
Moravskoslezsko v rámci dotačních
programů Evropské unie. Regenerace
sídliště Bařiny bude podpořena finančními prostředky z Evropské unie ve výši
43,3 mil. Kč z celkových nákladů na realizaci tohoto projektu, které činí 47,7
mil. Kč. Město Štramberk musí proto
přispět ze svého rozpočtu částkou 4,4
mil. Kč. Jedná se vůbec o největší projekt
v posledních 20 letech a také o nejvyšší
částku, která byla v rámci Regionálního
operačního programu pro oblast Rozvoj
venkova uvolněna. Tímto dostává realizace tohoto projektu po letech přípravy
reálnou podobu.
V rámci Regenerace sídliště Štramberk Bařiny bude

dokončena do konce měsíce dubna
2010. Pak bude nutné vybrat dodavatele
celé stavby výběrovým řízením podle
zákona o veřejných zakázkách, což si
může vyžádat i několik měsíců. Pokud
by vše proběhlo bez velkých komplikací,
plánuje se zahájení této stavby ještě v letošním roce.
Realizace této investiční akce bude
probíhat v několika etapách v rámci celého sídliště tak, aby nebyl příliš narušen normální život na sídlišti, je však
nutno počítat s tím, že se stavební práce v takovém rozsahu zcela určitě dotknou každého zde bydlícího občana.
Termíny jednotlivých aktivit, realizace
jednotlivých dílčích stavebních objektů
a postup prací v jednotlivých oblastech
sídliště bude ještě předmětem jednání s
budoucím dodavatelem stavebních a
instalačních prací.
Vzhledem k rozsáhlosti projektu je
jasné, že realizace bude probíhat delší
časové období. Podle plánu by měl být
projekt dokončen v roce 2012.

• provedena obnova všech komunikací
o celkové výměře téměř 10 000 m2
• vybudováno 227 nových parkovacích
míst o celkové rozloze 2 800 m2
• provedena obnova a vybudováno celkem téměř 4 600 m2 chodníků s bezbariérovou úpravou
• vybudováno v celém areálu sídliště
nové veřejné osvětlení v hodnotě 5,6
mil. Kč
• provedena komplexní obnova sídlištní zeleně a sadové úpravy
• doplněn a modernizován městský
mobiliář jako jsou lavičky, odpadkové
koše, místa pro nádoby na odpad
apod.
• vybudováno víceúčelové hřiště a pět
menších dětských hřišť
Aby bylo možno zahájit realizaci této
investiční akce, je nutné ještě zpracovat
realizační prováděcí projektovou dokumentaci, která by měla být podle plánu
·tramberské novinky 6

Ing. Pavel Podolsk˘, místostarosta

Divadelní spolek KOTOUČ a město Štramberk srdečně zve na
XIII. ročník

Štramberské divadelní přehlídky
amatérských souborů,
která se koná od 5. 3. 2010 do 16. 4. 2010
v Kulturním domě ve Štramberku vždy od 19.30 hod.
s následujícím programem:
XIII. Štramberská divadelní přehlídka amatérských
divadelních souborů 2010
5. 3. 2010
pátek
19.30 hod.

Hrobka s vyhlídkou

12. 3. 2010
pátek
19.30 hod.

Zdravý nemocný

19. 3. 2010
pátek
19.30 hod.

Ještě jednou, profesore
Antonín Procházka
DS Kozlovice

26. 3. 2010
pátek
19.30 hod.

Eric Assous
DS ŠAMU Štítina

9. 4. 2010
pátek
19.30 hod.
16. 4. 2010
pátek
19.30 hod.

Norman Robbins
Divadlo U lípy Ostrava
Moliére
DS VICENA Ústí nad Orlicí

Příbuzné si nevybíráme

Paní ministrová
Branislav Nušič
DS Kotouč Štramberk
Závěrečný večer – vyhodnocení

Manžel na výpomoc
Ruda Mařík
DS Kotouč Štramberk

Vstupné: 60 Kč jednotlivé vstupné, 30 Kč děti
300 Kč permanentka na 6 večerů
Předprodej vstupného v Městském informačním centru od 15. 2. 2010
Prodej vstupného v den představení půl hodiny před začátkem.
Pořadatelé: Divadelní spolek Kotouč Štramberk
Sponzoři: Město Štramberk, Foto Morava Kopřivnice, Hotel Šipka Štramberk, RELAX v podhůří Beskyd Štramberk, Severomoravská stavební společnost Nový Jičín, Květinářství Jana Hrivňáková Štramberk, Kadeřnictví DUO Zdeňka Hanzalová Štramberk, Josef Hrček Štramberk,
Vratislav Lo‰ák – Obecní hospoda ·tramberk
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Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U PísafiÛ
v nedûli 14. února 2010 v 17.00 hod.
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ (Námûstí 30, ·tramberk)
Pozvání jazzmana
Borise Urbánka (piano) pfiijali
Dája ·imíãková (saxofon, zpûv), Jarek ·imíãek (kontrabas)
Petr Kroutil (zpûv), (interpreti ze skupiny Sestry Havelkovy)
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)

JaroÀkova pekárna ·tramberk vás srdeãnû zve na

V˘klad karet a posílení ãaker
v prostorách Anglického klubu
16. února 2010 od 17.00 do 20.00 hod.
(Námûstí 7, ·tramberk)
Komorní posezení pfii svíãkách, povídání o zpÛsobech v˘kladu karet ãi jak posílit auru
energetick˘ch ãaker; moÏnost osobního v˘kladu karet a práce s energií.
Od 17.00 teoretická ãást, od cca 18.00 hod. praktická ãást.
Z dÛvodu omezené kapacity míst rezervace na:
Tel.: +420 556 808 843
rezervace@hotel-stramberk.cz

DÛm dûtí a mládeÏe ·tramberk pofiádá

Ma‰karní ples pro rodiãe s dûtmi
v pátek 26. 2. 2010 v Kulturním domû ve ·tramberku
od 15.00 hod do 18.00 hod.
Vstupné 20 Kã. Pro dûti jsou pfiipraveny hry soutûÏe, taneãky
Srdeãnû zvou pofiadatelé
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Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk vás srdeãnû zvou
na dal‰í koncert z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Le‰ek Semelka
Comeback se skupinou S.L.S.
Jifií Jirsa — bicí, Standa Jelínek — kytara,Vladimír Guma Kulhánek — basa
ve ãtvrtek dne 25. února 2010 v 19.00 hodin
v Kulturním domû ve ·tramberku
Na koncertû zazní kromû nové tvorby i hity z dob dfiívûj‰ích:
Jména, ·aty z ‰átkÛ, Zvlá‰tní máma a dal‰í.
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej vstupenek od 4. února: Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd (tel. 556 801 935),
MIC Kopfiivnice, ·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Hrad ·tramberk, Vala‰ské království vás zve na

Série cestovatelsk˘ch pfiedná‰ek na chatû Dr. Hrstky
Od února zaãne na chatû Dr. Hrstky série cestovatelsk˘ch pfiedná‰ek a promítání.
Ze zaãátku se mÛÏete tû‰it na Jaroslava Jindru — DobrodruÏství zvané Dakar, MBãkem
(„embeãkem“) kolem svûta, David Fojtík — Dhaulagiri, VíÈa Dostál — Na kole kolem svûta.
Ve‰keré podrobnosti o programu a termínech se dozvíte na na‰ich webov˘ch stránkách
www.stramberskatruba.cz

mus, hudba vás zcela pohltí a hlavním protagonistÛm pfievrátí Ïivot vzhÛru nohama. V hlavních rolích Izabella Miko a Mateusz Damiecki.
Nedûle 21. 2. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

Zemsk˘ ráj to na pohled

Program kina Štramberk
NA ÚNOR
Nedûle 7. 2. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

2012
Thriller, titulky, 158 min., pfiístupn˘
V˘pravné dobrodruÏství o zkáze svûta. V historii neexistovalo datum, které by bylo pro tolik
kultur, náboÏenství, vûdcÛ a vlád v˘znamnûj‰í.
V hlavni roli John Cusack.
Nedûle 14. 2. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

Love and Dance
Romantick˘, titulky, 123 min., od 12 let
V rytmu tance se zrodí láska, která na parketu
strhne sled neãekan˘ch událostí. Vá‰eÀ, ryt-

Komedie, 119 min., pfiístupn˘
Mrazivá komedie o tom, jak se dalo Ïít v 70. letech. Dospívání b˘vá sloÏité, zvlá‰È kdyÏ se pí‰e
rok 1968, venku se prohánûjí cizí tanky, doma
se stfiídají tatínkové v mnoha rÛzn˘ch polohách. A maminka, navzdory své vnitfiní síle, na
v‰echno nestaãí. V hlavních rolích: Vilma Cibulková, Tereza Vofií‰ková. Miroslav Etzler,
Ondfiej Vetch˘ a dal‰í.
Nedûle 28. 2. 2010 v 18.30 vst. 49 Kã

3 SEZÓNY V PEKLE
Historicko-romantické drama, 110 min., od 12
let
Pí‰e se rok 1947 a doba pfieje smyslnosti, extravaganci, humoru a nekoneãnému oãekávání.
Ivanu Heinzovi, pohlednému dandymu a vtipnému provokatérovi je právû devatenáct. Utíká
z domova, aby se vydal na nekonvenãní pouÈ
oslavující svobodu a umûlecké ideály. V hlav-
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ních rolích filmu v reÏii Tomá‰e Ma‰ina hrají:
Kry‰tof Hádek, Karolína Gruszka, Jan Kraus,
Martin Huba a dal‰í.

NA B¤EZEN P¤IPRAVUJEME
ÎIVOT V RUINÁCH
PRINC A ÎABÁK
STMÍVÁNÍ — NOV¯ MùSÍC
SHERLOCK HOLMES

Řádková inzerce
• Nabízím pronájem bytu ve Štramberku.
Zájemci volejte na č. tel. 603 214 304

Hanzlíková Naďa
vás všechny zve
na výprodej zboží v prodejně
na Náměstí č. 13
ve Štramberku.
Slevy až 50 %.
Po—Pá 8.30—16.30 hod.,
So — zavřeno.
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Naše závodní kuchyně se nachází
v areálu firmy Kotouč Štramberk a nabízí závodní
stravování, včetně dovozu obědů až na místo určení.
Dále vaříme houskové knedlíky.
Rozsah denní nabídky: dva druhy obědů včetně polévky a k vybraným jídlům jsou podávány
zeleninové saláty kompoty
Váha masa v syrovém stavu a přílohy pro oběd č. 1 a č. 2 100 g/porce. Váha přílohy 200 g
Váha masa v syrovém stavu a přílohy pro oběd č. 3 120 g/porce. Váha přílohy 250 g
Jen v pondělí vaříme jedno levnější jídlo a druhé dražší. Rozdíl v dražším jídle je v gramáži
viz nahoře
Dopravy obědů, DPH 10% jsou zahrnuty v cenové kalkulaci.
Protože vaříme pro důchodce, kteří šli na důchod z firmy Kotouč Štramberk, a ta jim přispívává na oběd, mají oběd
levnější.:
Ceny: Oběd č. 1 a č. 2 pro důchodce firmy Kotouč
42 Kč
oběd č. 3
52 Kč
pro ostatní zájemce
56 Kč
oběd č. 3
66 Kč
Objednávky obědů přijímáme den předem do 12.00 hod. na telefonním čísle 556 873 229.
nebo od 12.00 do 15.00 na čísle 733 393 305
Případné mimořádné změny v den výdeje je možno provést do 6.30 hod. na čísle 556 873 229 nebo 733 393 305.
Dále se zabýváme výrobou a dovozem houskových knedlíků vařených ve vodě dle domácí receptury. S možností vyzvednutí přímo v naší provozovně nebo jsou dováženy dle předem dohodnutých objednávek na místo určení.
Váha knedlíků
váha 750 g
váha 500g
váha 375 g
Cena knedlíků
21 Kč
15Kč
10 Kč
Je zde možno platit i gastrostravenkama tipu SODEXO.
Další informace na telefoně 556 873 229 nebo na 733 393 305 nebo na emailu jidelnakotouc@seznam.cz

VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1570 ks, číslo 1/2010.
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.

