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…z jednání rady
UÏ se blíÏí Hromnice, coÏ pro nás znamená
o hodinu více. Máme první mûsíc roku 2009 za
sebou a plesová sezona je v plném proudu.
Rada mûsta se se‰la na svém 39. jednání dne
30. prosince 2008, kde projednala jedin˘ bod,
a to rozpoãtové opatfiení ã. 5, které schválila. Na
své 31. schÛzi dne 12. ledna 2009 projednala
smlouvu o poskytnutí dotace z rozpoãtu MSK na
pofiízení projektové dokumentace zámûru dokonãení kanalizaãní sítû mûsta ·tramberka s napojením na âOV — 2. etapu, darovací smlouvu
na ãtyfii kusy pfietlakov˘ch vzduchov˘ch izolaãních pfiístrojÛ vãetnû pfiíslu‰enství pro na‰e hasiãe od Moravskoslezského kraje, obû smlouvy
rada schválila a povûfiila starostku podpisem
tûchto smluv. Byly schváleny hlavní body programÛ Rady mûsta ·tramberka na rok 2009
s pfiipomínkami, byly projednány hlavní body
programÛ Zastupitelstva mûsta ·tramberka
a doporuãeny ke schválení zastupitelstvu. Rada
vzala na vûdomí informaci o organizaãním zaji‰tûní 19. obecního bálu dne 30. ledna 2009
s pfiipomínkami.
Obãas ãekáme, Ïe se stane zázrak, ale opravdu málokdo se doãká. Ale ãeho se urãitû doãkáme — jara a pfiíjemn˘ch vûcí s ním spojen˘ch, jako slunce, tepla a zlep‰ení nálady.
„Svût je nádherná kniha, ale nemá cenu pro toho, kdo neumí ãíst“ (Goldoni).
Vûra Michnová

…z jednání zastupitelstva
Zastupitelé na svém 18. zasedání dne 12.
ledna vzali na vûdomí kontrolu úkolÛ ke dni
konání zastupitelstva a stav pfiípravy a realizace akcí nad 1 milion korun. Zastupitelstvo zru‰ilo usnesení z 16. zasedání ze dne 27. listopadu v plném znûní a schválilo znûní nové ve vû-

ci prodeje pozemkÛ
v lokalitû Pískovny
v souladu s nov˘m
geometrick˘m plánem a kupní smlouvu a smlouvu o zfiízení pfiedkupního
práva k nemovitostem s firmou EKOBAU INVEST a. s. Hradec nad Moravicí.
Vûra Michnová

Informace pro občany
Kontrola plnûní plánu rozvoje mûsta
·tramberka za rok 2008
I. Obecní rozvoj
— regenerace sídli‰tû Bafiiny
Na 19. RM (11. 12. 07) — byl vybrán vítûz
v˘bûrového fiízení na projektovou dokumentaci na projekt Regenerace Bafiin ing.
Pavla Ka‰ubová a ing. Pavel Chalupa a byla
s nimi schválena smlouva na zpracování.
Ing. Pavel Chalupa byl nakonec odvolán
a nahradil ho jin˘ projektant pan ing. Radim âech. Do‰lo ke zpoÏdûní, bylo nutné
uzavfiít dodatky smlouvy na posunutí termínu dokonãení PD do 15. 12. 2008.
PD bude slouÏit pro územní fiízení. V roce
2007 byla jmenována komise pro regeneraci Bafiin, která je sloÏena jednak z pfiedstavitelÛ a zástupcÛ mûsta, ale i z fiad obãanÛ.
Probûhlo vefiejné projednávání ke zpracování projektové dokumentace v KD —
(22. 9. 2008 — odborné komise rady a 8. 10.
2008 vefiejnost)
— komplexní pfiíprava lokalit pro v˘stavbu
nov˘ch rodinn˘ch domkÛ v Pískovnû a hledání nov˘ch lokalit pro v˘stavbu
V roce 2007 byly Pozemkov˘m fondem pfievedeny pozemky do majetku mûsta, schvá-

len prodej pozemkÛ, podmínky pro prodej
pozemkÛ, vyhlá‰ení v˘bûrového fiízení
a schválena pûtiãlenná komise pro v˘bûr zájemce.
Na 23. RM (19. 2. 2008) byl schválen vítûz
V¤ developerská firma EKOBAU Invest. a. s.
Hradec nad Moravicí.
Na 10. ZM (25. 2. 2008) byl schválen prodej
pozemkÛ této firmû.
Na 28. RM (28. 4. 2008) byla schválena
smlouva o uzavfiení budoucí smlouvy kupní a budoucí smlouvy o zfiízení pfiedkupního práva k nemovitostem s vûcn˘mi úãinky.
V prÛbûhu roku do‰lo k novému geometrickému vymûfiení areálu a do‰lo k rozdûlení parcel, pfieãíslování i zmûnû v˘mûry.
K dokonãení této akce po administrativní
stránce dojde 27. 11. 2008 na 16. zasedání
zastupitelstva mûsta, kde bude schválena
kupní smlouva s nov˘mi parcelními ãísly
pozemkÛ a v˘mûrou. Na tûchto pozemcích
by mûlo stát nejménû 16 RD.
Cena za prodej pozemkÛ pfiinese do mûstské pokladny ãástku 2 219 200 Kã.
Lokalita na ul. Novojiãínské pfievedena bezúplatnû v 11/07 vãetnû plochy pro vybudování záchytného parkovi‰tû.
Dal‰í lokality pro v˘stavbu RD se hledají.
Mûlo by se to promítnout do nového ÚP.
— dokonãení úplatného pfievodu kanalizaãního fiadu do majetku SmVak Ostrava
Neprovedeno, stavebnû technick˘ stav kanalizace na ul. Závi‰ické vykazuje problémy, SmVaK Ostrava, a. s. tento úsek nepfievezme. Jak bylo zji‰tûno, jedná se o tzv. de‰Èovou kanalizaci. Bude zpracován projekt
na vybudování nového úseku spla‰kové kanalizace na ul. Závi‰ické. Na ul. Novojiãínské je 40 m kanalizace, která bude v roce
2009 prodána za cenu cca 16 tis. Kã a na ul.
·ÀÛrkové probíhá kolaudaãní fiízení, cena
zatím není známa a prodej probûhne v roce 2009.
— komplexní pfiíprava sanaãní a záchovné
údrÏby budov v majetku mûsta s harmonogramem postupné realizace oprav
Je zpracován pfiehled nutn˘ch oprav a záchovné údrÏby budov v majetku mûsta
s nacenûním za tyto opravy. PrÛbûÏnû se
nejnutnûj‰í opravy provádûjí. Nutnost, závaÏnost a následn˘ harmonogram vût‰ích
oprav a investiãních akcí musí schválit zastupitelstvo.

— spolupráce s místními podniky a podnikateli s cílem obecného rozvoje mûsta, propagace, turistiky a poskytovan˘ch sluÏeb
Spolupráce s místními podniky a podnikateli je celkem pfiíznivá, i kdyÏ by mohla b˘t
do budoucna hlub‰í a pevnûj‰í a oboustrannû prospû‰nûj‰í.
V roce 2008 ve spolupráci s podniky a podnikateli na území mûsta se podafiilo nûkolik dobr˘ch akcí:
— veletrhy CR na území na‰í republiky i v zahraniãí (celkem 7 veletrhÛ v âR a 10 veletrhÛ v zahraniãí) — spoluprezentace mûsta ·míra-Print Ostrava, spol. s. r. o., ·tramberské u‰i na ochutnávku náv‰tûvníkÛm —
pekafii ·U, ceny pro v˘herce soutûÏí na veletrhu CR v Brnû — p. Daniel Buzek — hotel ·ipka aj.
Kotouã ·tramberk, spol. s r. o. celkem mûstu pfiispûl na rÛzné akce a aktivity ãástkou
200 tis. Kã
— pfiíspûvek pro na‰e spolky — 100 tis. Kã
— pfiíspûvek 100 tis. Kã na dokonãení infrastruktury Národního sadu (‰indelová stfiecha na vstupní bránû 49 600 Kã a elektroinstalaãní práce na WC v NS — 56 460 Kã)
— kromû toho jsme nûkolikrát dostali zdarma
na podsyp ‰tûrk a máme pfiíslib na moÏnost
odbûru omítkov˘ch (venkovních a i vnitfiních) smûsí
Holcim âesko, a. s. Prachovice
— pfiispûl ãástkou 200 tis. na infrastrukturu
NS, z ãehoÏ jsme vybudovali novou vstupní bránu za 148 400 Kã, zateplení WC a nová omítka 27 430 Kã a 24 tis. bylo pouÏito
na terénní úpravy lesní cesty vedoucí k jeskyni ·ipce
RWE Transgas, a. s. Praha — získali jsme
dotaci ve v˘‰i 300 tis. Kã na sanaci vlhké
omítky v suterénu Z· na Zauliãí ve ‰kolních ‰atnách a dokonãení chodníku kolem
‰koly. Mûsto se bude spolupodílet ãástkou
asi 90—100 tis. a Z· ãástkou 90 tis. Kã. Akce bude provedena na jafie v roce 2009 (vyúãtování musí b˘t do 06/09).
Dar firmy Rekumat Wärmeprozesstechnik
âR, spol. s r. o., zastoupené panem ing.
Petrem Vensk˘m, ve v˘‰i 30 tis. je urãen pro
financování tiskovin pfiipravovan˘ch k vydání v roce 2009 v rámci oslav 650 let mûsta ·tramberka. Na stejn˘ úãel nám vûnovala paní Bohumila ·uterová, místní podnikatelka 10 tis. Kã.
Ostatní podnikatelé pfiispívají na ceny do
tomboly na obecní bál, popfi. na akce pro
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dûti a mládeÏ. Firmy z Ostravy Techoprojekt a. s. a ·míra Print a. s. se podílejí na
kulturním a spoleãenském Ïivotû ve mûstû.
— dokonãení III. etapy rekonstrukce objektÛ
Z· a tûlocviãny na Zauliãí, realizace IV.
etapy za pfiedpokladu získání dotace
III. etapa byla dokonãena v roce 2007.
Na IV. etapu se nám nepodafiilo získat peníze, takÏe realizována nebyla a nebude.
— posílení oblasti investorské ãinnosti
Byla pfievedena ãást agendy na zamûstnankyni úseku majetku a investic, která nastoupila po rodiãovské dovolené.
I pfies tento krok, je v souãasné dobû v této
oblasti podstav díky mnoÏství agendy spojené s pfiípravou projektÛ, podkladÛ pro Ïádosti o finance z grantÛ EU, vyfiizování dotací z oblasti památkové péãe a dal‰í.
— aktivní vyhledávání moÏností získání finanãních prostfiedkÛ z dotací a grantÛ
MSK a EU (Regionální operaãní program
— ROP do r. 2013), monitorování moÏností pro vyuÏití k rozvoji mûsta
— mûsto poÏádalo o finanãní prostfiedky na
realizaci projektové dokumentace a na akce:
— víceúãelové hfii‰tû z grantu âEZ (dotace 2
mil. Kã, spoluúãast 400 tis.) — neuspûli jsme
— oprava kapliãky v NS z grantu Regionservis
(dotace 50 tis. Kã, spoluúãast 61 535 Kã) —
neuspûli jsme
— bezdrátov˘ rozhlas z grantu Regionservisu
(dotace 100 tis., spoluúãast 88 425 Kã) —
neuspûli jsme
— bezdrátov˘ rozhlas z dotace MV âR (dotace
116 700 Kã a stejná spoluúãast) — neuspûli jsme
— obnova a modernizace zafiízení Z· z dotace
ROP MSK (dotace 2 657 753 Kã, spoluúãast
215 493 Kã (242 247 Kã vãetnû vícenákladÛ) — dotace pfiidûlena
— kanalizace 2. etapa z dotace MSK (dotace
365 tis. Kã, spoluúãast 124 500 Kã) — dotace pfiidûlena
— DDM z dotace MSK (dotace 125 tis. a stejná spoluúãast) — dotace pfiidûlena
— kanalizace 3. etapa z dotace MSK (dotace
285 tis., spoluúãast 95 tis. Kã) — neuspûli
jsme
— v˘stavní síÀ MZB z dotace ROP MSK (dotace 7 765 546 Kã, spoluúãast 629 802 Kã) —
podána Ïádost
— revitalizace objektu hasiãské zbrojnice
z dotace ROP MSK (dotace 2 774 616 Kã,
spoluúãast 224 964 Kã) — podána Ïádost

— kanalizace Kozina z dotace OP ÎP (dotace
12 066 421 Kã, spoluúãast 6 584 023 Kã) —
dotace pfiidûlena
Monitorování moÏností provádûjí pravidelnû úfiedníci a zamûstnanci MÚ ve sv˘ch oblastech a v nejvût‰í mífie pak místostarosta
ing. Pavel Podolsk˘ ve spolupráci s odborn˘mi firmami, které tyto sluÏby nabízejí
— provádûní anal˘z hospodafiení mûsta s cílem sníÏit mandatorní a provozní v˘daje
Anal˘zy provádûjí pravidelnû správci jednotliv˘ch ORJ ve spolupráci s finanãním oddûlením a hledají se úsporná opatfiení
v prÛbûhu celého roku.
— zpracování rozpoãtového v˘hledu na léta
2006—2010 s pravidelnou aktualizací
Je zpracován rozpoãtov˘ v˘hled na rok
2008—2024.
Vedoucí FO pfiipravil dlouhodob˘ rozpoãtov˘ v˘hled od roku 2010 do roku 2024, jak to
ukládá zákon 250/2000 Sb, §3. odst. 2
— zpracování plánu investiãních akcí na léta
2007—2013 vãetnû finanãní rozvahy
Dlouhodob˘ plán investiãních akcí je zpracován vãetnû finanãní rozvahy a ãítá celkem kolem 190 akcí. V souãasné dobû probíhá doplnûní a aktualizace tohoto dlouhodobého v˘hledového dokumentu.
— zpracování nového územního plánu mûsta
·tramberka
Nov˘ územní plán musí b˘t zpracován do r.
2011 v souladu se stavebním zákonem
ã. 183/2006 Sb a dokonce se termín zpracování prodlouÏil do aÏ roku 2015.
Nyní probíhá schvalování zmûny ã. 4 ÚP
·tramberk, zadání zmûny ã. 5 ÚP a pfiíprava na nov˘ ÚP.
II. Sociální oblast a prevence negativních jevÛ
— podpora aktivit a programÛ úfiadu práce na
zaji‰Èování nov˘ch míst na trhu práce
a sniÏování nezamûstnanosti v na‰em mûstû
Je pravidelnû vyuÏíváno v oddûlení TS na
vefiejnû prospû‰né práce, na vybírání parkovného apod. Informace o voln˘ch místech b˘vá zvefiejnûna ve ·trambersk˘ch novinkách.
— podpora sociálních sluÏeb na ochranu obãanÛ, ohroÏen˘ch dûtí, sociálního zabezpeãení, specializovan˘ch zafiízení pro dûti,
mládeÏ, seniory i pro obãany s rÛzn˘mi tûlesn˘mi i mentálními vadami
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Mûsto zaji‰Èuje v rámci sv˘ch kompetencí
a moÏností. Mûsto spolupracuje s Charitou
Kopfiivnice, s domovy dÛchodcÛ a mûsto
zfiídilo organizaãní sloÏku DÛm s peãovatelskou sluÏbou v domû ãp. 750, která zaji‰Èuje peãovatelské sluÏby na základû
smlouvy s jednotliv˘mi zájemci.
Mûsto spolupracuje se zafiízeními na pomoc
dûtem i rodiãÛm v nouzi — s krizov˘m centrem SALUS o. p. s Kopfiivnice (pomoc dûtem
a mládeÏi, domov pro dûti a rodiãe v nouzi)
a s Dûtsk˘m centrem Kopfiivnice (M· i Z·)
— podpora programÛ protidrogové prevence
Prevence fie‰ena ve spolupráci se Z· pfiedná‰kami a osvûtou.
III. Dopravní rozvoj
— vypracování a postupná realizace komplexního fie‰ení dopravní situace ve mûstû
(parkovi‰tû, odstavné plochy, chodníky,
cyklostezky, dopravní znaãení, zvy‰ování
pasivní bezpeãnosti chodcÛ)
Byl zpracován a realizován pasport mûstsk˘ch komunikací a pasport dopravního
znaãení ve mûstû (2003). Pasport dopravního znaãení je postupnû doplÀován, popfi.
mûnûn, dle oprávnûn˘ch poÏadavkÛ.
Komplexní fie‰ení dopravní situace vãetnû
v˘‰e jmenovan˘ch segmentÛ se zatím pfiipravuje. Není to záleÏitost jednoduchá
a nesmí se uspûchat. Je to záleÏitost dlouhodobûj‰ích prÛzkumÛ v oblasti dopravy
a cestovního ruchu a zpracování pfiipomínek a problémÛ vyskytujících se v této oblasti na celém katastrálním území mûsta.
Zatím bylo zprovoznûno parkování na Námûstí s moÏností rezervovan˘ch parkovacích míst s pfiedplatitelsk˘mi parkovacími
kartami. Zatím toho vyuÏívá málo obãanÛ.
Jen nûktefií podnikatelé.
V rámci plánované regenerace Bafiin a vybudování kanalizace na Kozinû by mûlo dojít i k úpravám a zvy‰ování bezpeãnosti
chodcÛ (toãna na Bafiinách, chodníky)
— oprava místních komunikací
Byl zpracován pfiehled nutn˘ch oprav místních komunikací vãetnû finanãního vyãíslení a jedná se o cca 10 km a 15 mil. Kã (vyjma Bafiin)
V roce 2008 byly provedeny nejnutnûj‰í
opravy komunikací za celkovou ãástku
581 213 Kã.
— podpora dopravní obsluÏnosti vefiejn˘mi
dopravními prostfiedky pro obãany

Dopravní obsluÏnost je zaji‰Èována ve spolupráci s mûstem Nov˘m Jiãínem
KaÏdoroãnû jsou evidovány a následnû projednávány pfiipomínky od obãanÛ k dopravní obsluÏnosti.
— postupná obnova autobusov˘ch zastávek
a ãekáren na celém katastru mûsta v jednotném stylu
V souãasnosti provádûna bûÏná údrÏba souãasn˘ch zastávek, jako jsou nátûry a opravy. Zatím není projekt, ani finanãní krytí
pro takovouto celoplo‰nou akci.
IV. Îivotní prostfiedí
— dÛsledná kontrola a monitorování hlavních zdrojÛ zneãi‰Èování Ïivotního prostfiedí hluk, prach, emise, otfiesy a kontrola dodrÏování limitÛ ze strany pÛvodcÛ:
Otfiesy — v tomto roce se mnoÏily stíÏnosti na odstfiely. Jedním z dÛvodÛ bylo provádûní sanaãních odstfielÛ v lomu KOTOUâ
·TRAMBERK spol. s r. o. v tûsné blízkosti
hfibitova. Nûkolikrát bylo jednáno se zástupci závodu KOTOUâ ·TRAMBERK spol.
s r. o., stále dodrÏují sníÏení náloÏí pro jednotlivé odstfiely tak, jak bylo slíbeno v loÀském roce. V‰echny telefonní stíÏnosti na
odstfiely jsou pfiedávány pÛvodci, kter˘
v objektech provádí mûfiení pfii dal‰ích odstfielech. Mûsto ·tramberk také upozornilo
na praskliny, které se objevily na budovû základní ‰koly. Byla provedena pasportizace
budovy. V˘sledky stále nebyly pfiedány.
Monitoring kvality vod — na podzim tohoto roku byl proveden monitoring kvality
vod ‰trambersk˘ch studánek a bylo zji‰tûno, Ïe ani jedna studánka (Horní koryto,
Rynka-Hornychovice, Havírenská studánka
na Libotínû) nevyhovuje jako pitná voda.
Horní kor˘tko vyhovuje po fyzikálnû chemické stránce, ale byl zji‰tûn v˘skyt koliformních bakterií, Rynka má pfiekroãen˘
obsah dusiãnanÛ a také má zv˘‰en˘ obsah
koliformních bakterií, Havírenská studánka pfii monitoringu v roce 2007 jako jediná
splÀovala limity pro pitnou vodu, v leto‰ním roce byl potvrzen˘ velmi nízk˘ obsah
dusiãnanÛ (kojenecká voda), ale byly zde
objeveny koliformní bakterie.
Hluk — byla dokonãena v˘stavba protihlukov˘ch stûn za cenu 16,3 mil. Kã a val na
Kozinû, pfii kolaudaci bylo KHS konstatováno, Ïe z v˘sledkÛ mûfiení vypl˘vá, Ïe do‰lo ke sníÏení hluãnosti o 11 dB.
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Pra‰nost — v uplynulém období byly mnohé podnûty na vzrÛstající haldy podsítného
v lomu KOTOUâ ·TRAMBERK spol. s r. o.
Nûkolikrát jsme o tomto problému jednali
se zástupci závodu a hledali jsme cesty
k nápravû. V loÀském roce haldy zmûnily
vlastníka. V tomto roce byla dle zákona
o ochranû ovzdu‰í orgánem ochrany
ovzdu‰í pro malé zdroje zneãi‰tûní — úsek
ÎP, MÚ ·tramberk — oznámena kontrola
zdrojÛ zneãi‰tûní kde bylo konstatováno, Ïe
se zde nachází 6 plo‰n˘ch zdrojÛ zneãi‰tûní. KaÏd˘ zdroj byl zpoplatnûn ãástkou
5000 Kã. Tyto finance musí b˘t ze zákona
pouÏity na ochranu Ïivotního prostfiedí.
V souãasné dobû se pfiipravuje jednání
s obûma podniky (Kotouãem a Holcimem)
ve vûci zpracování postupné likvidace podsítného — s pracovním a ãasov˘m harmonogramem.
— sniÏování dopravní zátûÏe
Se sniÏováním dopravní zátûÏe zatím nemáme dobré v˘sledky. Díky narÛstajícímu
zájmu mototuristÛ se zvy‰uje poãet projíÏdûjících aut pfies hlavní tah mûstem a s budováním prÛmyslové zóny v Kopfiivnici se
zvy‰uje i poãet prÛjezdÛ nákladních aut
v oblasti Koziny a NádraÏní ulice a samozfiejmû Ïe k tomu pfiispívá i pfieprava surovin z Kotouãe v cisternách a nákladních autech. Jednali jsme i s mûstem Kopfiivnici,
jak tuto situaci fie‰it, ale fie‰ení objízdn˘mi
trasami není. Jediná moÏnost je, aby se více vyuÏívalo vlakové pfiepravy, coÏ by sníÏilo dopravní zátûÏ na silnicích
— zv˘‰ení podílu tfiídûn˘ch odpadÛ, podpora
ãastûj‰ího svozu a tím zamezení vytváfiení
ãern˘ch skládek.
Stále roste mnoÏství odpadu. Za vytfiídûn˘
odpad dostáváme odmûnu od firmy EKOKOM. V loÀském roce tato odmûna ãinila
230 358 Kã. Roz‰ífiili jsme tfiídûn˘ odpad
o nové hnízdo na Libotínû u Finsk˘ch domkÛ. Letos jsme zavedli tfiídûní dal‰í komodity — nápojov˘ch kartonÛ na 10 místech
u nûkter˘ch hnízd na tfiídûn˘ odpad. V listopadu v‰ak byly 2 odcizeny, svozová firma
proto uvaÏuje o rozmístûní vût‰ích nádob.
Velkoobjemov˘ odpad se sváÏí jednou roãnû, nebezpeãn˘ dvakrát roãnû. Zákonné
podmínky splÀujeme, av‰ak z pohledu obãanÛ je tato frekvence nedostateãná a jako
dÛsledek jsou ãerné skládky. Pomohlo by

zfiízení sbûrného dvora, coÏ by znamenalo
vût‰í náklady. V loÀském roce byla zavedena sluÏba svozu bioodpadÛ.
V roce 2007 bylo rozmístûno 14 kontejnerÛ
a sluÏba stála mûsto 14 970 Kã. V leto‰ním
roce bylo k dispozici 22 sbûrn˘ch nádob
a sluÏba stála mûsto od ledna do fiíjna
33 510 Kã. Poãet kontejnerÛ a míst je v‰ak
stále dle ohlasu obãanÛ nedostateãn˘. Poprvé v leto‰ním roce byla ve spolupráci
s Mûstsk˘m úfiadem Kopfiivnice a autovrakovi‰tûm Îenklava nabídnuta dvakrát roãnû bezplatná likvidace autovrakÛ. I na MÚ
ve ·tramberku byly instalovány ko‰e na tfiídûn˘ odpad a jsou pravidelnû vyváÏeny.
— postupné odstraÀování stávajících ãern˘ch
skládek
V leto‰ním roce byla likvidována ãerná
skládka podél vodního toku na Libotínû
a na skále Rud˘. Likvidace stála celkem
64 863,40 Kã) Nyní probíhá likvidace ãerné
skládky na Kotouãi (asi za 10 tis. Kã — není zatím vyúãtování)
— podpora projektu revitalizace sanace a ãern˘ch skládek na vápenci o. s. Hájenka —
tento projekt byl schválen v roce 2006 zastupitelstvem mûsta a bylo Ïádáno o dotaci
z tzv. Norsk˘ch fondÛ. Zde neuspûli. Znovu
byl schválen v listopadu tohoto roku a je Ïádáno o dotace z Operaãního programu pro
Ïivotní prostfiedí. Roãní finanãní podíl mûsta je 56 000 Kã a bude trvat tfii roky.
— zaji‰tûní odborné ochrany krajiny, ochrany
vod a lesÛ, odborné o‰etfiování zelenû
a travnat˘ch ploch.
NPP ·ipka — v leto‰ním roce bylo ãásteãnû znovu instalováno zábradlí u jeskynû
·ipka, upraveny chodníky a jsou provádûny
nûkteré zásahy v lesních porostech — likvidace star˘ch oplocenek, nátûry jedlí proti okusu zvûfií, v˘bûrová tûÏba stromÛ napadená kÛrovcem.
PP Kamenárka — dle schváleného plánu
péãe byly provedeny nezbytné zásahy — v˘fiezy náletov˘ch dfievin, kosení. Mûsto ·tramberk zde má nájemní smlouvu s âSOP
·tramberk a finance získává z Moravsko
slezského kraje — jde o ãástku 44 833 Kã.
VKP Zámeck˘ vrch — získali jsme dotaci
z Programu péãe o krajinu v hodnotû41 622 Kã, práci provedla o. s. Hájenka
VKP Horeãka — získali jsme dotaci ve v˘‰i
6 743 Kã, práci provedlo oddûlení technické správy.
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Tofiiãová louka pod Kocvínkem — letos
jsme Ïádali poprvé o dotaci na tuto dlouhodobû neudrÏovanou louku v majetku mûsta,
která je v˘znamná v˘skytem zvlá‰tû chránûn˘ch druhÛ rostlin i ÏivoãichÛ. Získali
jsme 11 969 Kã. Práci provedlo o. s. Hájenka.
VKP mezi Námûstím a areálem hradu je jiÏ
také zarostl˘ náletov˘mi dfievinami. BohuÏel v‰ak není ve vlastnictví mûsta. Písemnû
byli osloveni vlastníci, aby dali písemn˘
souhlas k provedení prací s tím, Ïe bychom
poÏádali také o dotace z PPK. Získali jsme
v‰ak pouze souhlas od pana ·míry. Proto
o dotace nebylo Ïádáno.
Bílá hora — v tomto roce jsme provedli v˘bûrovou tûÏbu dfievin napaden˘ch kÛrovcem
Odborné ofiezy dfievin — jsou vytipovány
dfieviny k o‰etfiení a provedení ofiezÛ, pfiípadnû bezpeãnostních vazeb. Tyto zásahy
vût‰inou provádí odborná firma pana Pavla
Vrby s vyuÏitím ‰etrné stromolezecké techniky. V tomto roce bylo zatím o‰etfieno 58
kusÛ dfievin v majetku mûsta. Za prodej
dfieva jsme do rozpoãtu získali 30 291 Kã
V˘sadby — u zahradní architektky byla objednána studie na ozelenûní koupali‰tû Libotín a M· Bafiiny a dfieviny byly následnû
vysazeny.
Kfiídlatka — v˘skyt invazní rostliny kfiídlatky je monitorován na celém území
·tramberka a v pfiípadû potfieby je objednána její odborná likvidace.
NeudrÏované pozemky — jsou pfiedávány
stíÏnosti na neudrÏované pozemky kompetentním úfiadÛm.
— udrÏení dosaÏené úrovnû kvality ovzdu‰í
ve mûstû kontrolou zneãi‰Èujících zdrojÛ
osvûtou mezi obãany
Pro celé území obce s roz‰ífienou pÛsobností Kopfiivnice byl zpracován Program
zlep‰ování kvality ovzdu‰í. Je zde patrno, Ïe
80 % zneãi‰tûní na území mûsta je zpÛsobeno dálkov˘m pfienosem z Ostravska. Nezanedbateln˘ podíl v‰ak mají i domácí topeni‰tû, stále dochází ke spalování paliv,
které zpÛsobují silné zneãi‰tûní. ¤e‰ení tohoto problému je sloÏité, souvisí to s ekonomick˘mi faktory, nekázní obyvatel a nedokonal˘mi zákony.
Deratizace — byla provedena jarní a podzimní deratizace na objektech v majetku
mûsta. Podnikatelé a fyzické osoby byli vyzváni k souãinnosti.
Zvy‰ování ekologického povûdomí obyvatel
— jelikoÏ velké mnoÏství problémÛ souvi-

sí se vztahem obyvatel k Ïivotnímu prostfiedí, je dÛleÏité zvy‰ovat ekologické povûdomí. V leto‰ním roce jsme spolu s Mûstem Kopfiivnice, DDM ·tramberk, âSOP
·tramberk, o. s. Hájenka pfiipravili Den Zemû. Akce se celkovû zúãastnilo cca 600 lidí.
Mûsto ·tramberk proplácí ekoprogramy dûtem v M· a Z·, zaplatilo cestu ÏákÛm 6. tfiíd
na skládku do Fr˘dku–Místku, svozová firma zaplatila v˘ukov˘ program na této
skládce. Pofiádali jsme akci Ukliìme ·tramberk, ke Dni bez aut jsme uspofiádali v˘tvarnou soutûÏ pro Ïáky základní ‰koly
— dofie‰ení jednotné kanalizace na území
mûsta s napojením na âOV (vyuÏít moÏností spolupráce v rámci SdruÏení povodí
Sedlnice pfii pfiípravû projektÛ pro ROP,
dotaãní tituly)
Je zpracován pfiehled dosud nedofie‰en˘ch
kanalizací na území mûsta (Kozina, Na ·pici, Novojiãínská, hotel Gong a Libotín —
vãetnû vodovodních rozvodÛ a âOV) a celkové náklady ãiní v odhadu asi 42 mil.
MoÏnost spolupráce v rámci SdruÏení povodí Sedlnice je v této oblasti pasé. Nûkteré obce, jako Îenklava a Vefiovice, fie‰í tuto
problematiku sami.
Z MSK jsme obdrÏeli dotaci na 2. etapu kanalizací a také jsme byli úspû‰ní z OP ÎP na
kanalizaci Kozina.
— zpracování a realizace programu âisté
mûsto (kontejnery, odpadkové ko‰e, likvidace velkoobjemového odpadu aj.)
Mûsto Kopfiivnice zpracovalo v r. 2006 Koncepci odpadového hospodáfiství, kde jsou
zapojeny v‰echny vefiejnû právní celky, tedy
i na‰e mûsto.
O projektu Zdravé mûsto jsme jednali s obcemi a mûstem Kopfiivnicí, máme v‰echny
informace k tomuto projektu, ale upustili
jsme od toho z dÛvodu velké nároãnosti
pfiípravy
V. ·kolství, kultura, sport a voln˘ ãas
— podpora rozvoje a modernizace ‰kolních
i pfied‰kolních zafiízení
Mûsto podporuje, jak mu to rozpoãet dovolí, pfiedev‰ím modernizaci zafiízení jak v Z·,
tak i v obou M·. V roce 2008 probûhla rekonstrukce budovy M· Bafiiny vãetnû kanalizace, která stála 3 243 tis. Kã. Ze státního
rozpoãtu jsme obdrÏeli dotaci ve v˘‰i 2 500
tis. Kã. Kolaudace stavby probûhne ve 12/08
a závûreãné vyhodnocení akce v 05/09.
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Z rozpoãtu Regionální rady regionu soudrÏnosti Moravskoslezsko na projekt Obnova a modernizace zafiízení Z· ·tramberk“
jsme obdrÏeli 2 657 753 Kã s na‰í spoluúãastí ve v˘‰i 242 247 Kã. ObdrÏeli jsme také dotaci na zpracování projektové dokumentace na opravu DDM ve v˘‰i 125 tis.
a stejnou ãástku tvofií na‰e spoluúãast.
— pfiíprava a organizace vzdûlávacích a kulturních programÛ pro dûti i dospûlé
V rámci aktivit OKSCR a ve spolupráci mûsta v nûkter˘ch oblastech (ÎP, bezpeãnost,
kultura dûtem) se Z·, M·, DDM a ZU· se
dostává jak dospûl˘m, tak i dûtem a mládeÏi velká nabídka rÛzn˘ch kulturních, vzdûlávacích i spoleãensk˘ch akcí (napfi. mûstská knihovna — soutûÏe, besedy pro dûti,
ãtení pfied spaním pro dûti v M·, besedy pro
seniory, nová nabídka v˘pÛjãek pro obãany
Ïijící v DPS
— KD — vzdûlávací akce — pfiedná‰ky,
kulturní a spoleãenské akce, kino pro dûti
i vefiejnost
— MZB — v˘stavy s odborn˘m v˘kladem,
recenze, odborné ãlánky, publikace, procházky s odborn˘m v˘kladem z historie mûsta aj.
— MIC — pfiíprava publikací a propagaãních materiálÛ (vûdomosti o mûstû)
— ÎP — besedy o ÎP, vztahu lidí k pfiírodû,
o pfiírodních zajímavostech na‰eho území,
o ekologii aj.
— MP — bezpeãnost na silnicích, prevence kriminality aj.
— zaji‰tûní roz‰ífiení poãtu míst vefiejnû pfiístupného internetu a roz‰ífiení sluÏeb vefiejného pfiístupu k informacím v mûstské
knihovnû (nové programy)
V mûstské knihovnû jsme v leto‰ním roce
umístili 3 nové poãítaãe v celkové hodnotû
46 tis. Kã, které jsme zakoupili z dotace MK
âR (dotace 32 tis. Kã a spoluúãast mûsta 14
tis. Kã) a slouÏí jako vefiejné stanice internetu. Paní knihovnice provádí zdarma ‰kolení pro zájemce: První kroky s internetem
— udrÏení úrovnû kultury ve mûstû
ÚroveÀ drÏíme, podporujeme festivaly divadelní a hudební (v leto‰ním roce 11. roãník
divadelní pfiehlídky ADS a 13. roãník DnÛ
klasické kytary, Svatováclavsk˘ hudební
festival), udrÏeli jsme promenádní koncerty bûhem ·tramberského kulturního léta
v plánovaném poãtu 9 koncertÛ, setkávání
se svûtov˘m folklorem (srpen), Îiv˘ betlém,

pofiádáme dal‰í pravidelné akce, jako napfi.
obecní bál, novoroãní koncert, posezení
u cimbálu, dny poezie na hradû, Dny mûsta, podzimní setkávání s operetou, zaji‰tûní
DnÛ evropského dûdictví, dvakrát roãnû pohádkové pfiedstavení pro dûti, ve spolupráci s firmou ·míra-Print, s. r. o. Ostrava pak
koncerty Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem a turisticko-nauãnou akci Po stopách
Zd. Buriana, pravidelná setkávání ctitelÛ díla
Zd. Buriana. Velmi dobfie se dafií v˘stavnictví ve mûstû — v˘stavy z díla Zd. Buriana,
místních umûlcÛ, ·tramberské Vánoce —
betlémy, Galerie na schodech (v KD). Také
se podafiilo udrÏet kino ve ·tramberku.
— aktivní spolupráce s místními spolky,
sdruÏeními, sportovními kluby a v‰eobecná podpora spoleãenské, kulturní a sportovní ãinnosti ve mûstû
Mûsto aktivnû spolupracuje s místní spoleãností aÈ uÏ na poli spoleãenském, kulturním nebo sportovním. Podporuje ãinnost jednak moÏnostmi vyuÏití zafiízení na
území mûsta k tomu urãen˘ch (KD, tûlocviãna, sportovi‰tû, venkovní prostory)
a jednak i finanãnû podporuje tyto aktivity.
— zaji‰tûní plnohodnotného vyuÏití volného
ãasu dûtí, mládeÏe, ale i dospûl˘ch modernizací a dokonãením sportovi‰È na Bafiinách,
Libotínû, v tûlocviãnû i okolních hfii‰tích
Mûsto podporuje tyto aktivity formou pfiíspûvkÛ na ãinnost, na opravy a budování
sportovi‰È, pfiipravuje se oprava budovy
DDM a v budoucnosti ZU· na Bafiinách.
KaÏdoroãnû probíhají opravy a revize dûtsk˘ch koutkÛ.
Mûsto pfiipravilo pro dûti i dospûlé rÛzné
akce, napfi. v oblasti sportovního i vûdomostního vyÏití pro dûti i rodiãe — Den
Zemû, tradiãní bûh do schodÛ, ·tramberské
hrátky pro dûti, netradiãní olympiáda aj.
— spolupráce a zachování mimo‰kolních zafiízení pro dûti a mládeÏ (DDM, ZU·, Junák, Zálesák aj.)
Mûsto pfiispívá na ãinnost a provoz DDM,
i napfi. na ãinnost Junáka, a má zájem na zachování jak DDM, tak ZU· v na‰em mûstû.
Zálesák svou ãinnost v loÀském roce prozatím uzavfiel pro nedostatek zájemcÛ, ale
chtûjí v dal‰ích letech navázat na svou dosavadní ãinnost.
— roz‰ífiení muzejnické ãinnosti (budování
archivu Zd. Buriana, archivu tiskÛ z his-

·tramberské novinky 7

torie mûsta ·tramberka aj.), spolupráce
s dal‰ími subjekty (Muzeum Novojiãínska,
muzea v Kopfiivnici, Krajsk˘ úfiad MSK —
odbor kultury aj.)
Tyto ãinnosti v‰echny probíhají. Budují se
pfiíruãní archivy jak z historie mûsta, tak ke
Zd. Burianovi, a to v‰e pro moÏné vyuÏití
vefiejnosti ke studijním a badatelsk˘m úãelÛm. Také je kaÏdoroãnû zpracovávána kronika mûsta mûstsk˘m kronikáfiem. Mûsto
spolupracuje s muzeem Novojiãínska, obûma muzei v Kopfiivnici a uÏívá metodiky
KÚ MSK v oblasti kultury.
VI. Památky a turistick˘ ruch
— spolupráce pfii zpracování nového programu regenerace mûstské památkové rezervace ·tramberk pro období 2007—2010
a postupná realizace tohoto programu
opravami a údrÏbou památek
Byla zpracována a schválena Koncepce
a priority Programu regenerace mûstské
památkové rezervace ·tramberk pro období 2008—2012. Zpracoval ing. Arch. Jaroslav Novosad z PÚ v Ostravû a dokument byl
schválen na 8. zasedání ZM dne 15. 11. 2007.
Pokraãuje realizace programu regenerace
v na‰em mûstû. V leto‰ním roce bylo zafiazeno 6 akcí. Z Ministerstva kultury âR jsme
obdrÏeli na regeneraci 400 tis. a z rozpoãtu
mûsta jsme pfiispûli ãástkou 75 800 Kã. Jednalo se o církevní, soukromé i mûstské památky.
— zaji‰tûní rozvoje cestovního ruchu spoluprací s agenturami, cestovními kanceláfiemi, informaãními centry, podnikateli v oblasti rozvoje na‰í destinace v ‰ir‰ím pojetí
MSK i âeské republiky (Beskydy-Vala‰sko,
Vala‰ské království, A.T.I.C., âeská centrála cestovního ruchu, La‰ská brána, Cyklisté vítáni, KLASTRCR, SHS âMS, SdruÏení mûst a obcí pro cyklotrasy, podpora
regionálního rozvoje KÚ MSK, BIC aj.)
V této oblasti panuje v‰estranná spolupráce
na v‰ech úrovních.
— podpora pfieshraniãního cestovního ruchu,
rozvoj druÏebních vztahÛ se zahraniãím,
fam tripy aj.
Zatím mûsto neuzavfielo Ïádnou smlouvu
se zahraniãním mûstem. Nabídky máme
z Polska, Francie a novû ze Slovenska.
Fam tripy se rozvíjejí celkem pfiíznivû, do budoucna by to mûl b˘t pfiíslib zv˘‰ené náv‰tûvnosti ze strany zahraniãních hostÛ. V roce
2008 zatím 2×, z toho jeden ze zahraniãí.

— rozvoj sluÏeb v oblasti cestovního ruchu
(úschovny zavazadel, bezpeãnostní stojany
na kola, vefiejné WC na námûstí aj.)
Zatím nedofie‰eno. Nemáme vhodné prostory. Nûkteré poÏadavky (úschovna zavazadel) bude fie‰it projekt na nové TIC.
V souãasné dobû vyuÏíváme WC v Relaxu
firmy ·míra-Print, s. r. o., jako vefiejné WC
a po dohodû platíme pouze úklid tûchto
prostorÛ.
V Národním sadu jsme zateplili, omítli
a provedli elektroinstalaci na WC, takÏe je
pfiipraveno k celoroãnímu uÏívání (na
opravu byly pouÏity prostfiedky z darÛ firem
Holcim (âesko), a. s. Prachovice a Kotouã
·tramberk, spol. s r. o.).
— budování cyklostezek na území mûsta
a získání financí na tento zámûr
Podklady na cyklostezku jdoucí pfies na‰e
mûsto v rámci Cyklostezky vedoucí Beskydami a Vala‰skem (spoleãná aktivita spoleãníkÛ B-V) byly pfiedány v loÀském roce.
V souãasné dobû se zpracovává spoleãn˘
projekt La‰ské brány — cyklotrasy, které
povedou pfies Kopfiivnici, Fren‰tát p. R.,
·tramberk, Vefiovice. V dokonãovací fázi je
trhací mapa La‰ské brány.
Budování dal‰ích cyklostezek zatím neprobíhá. Námûty na trasy jsou zmapované.
— sjednocení smûrového znaãení pro náv‰tûvníky mûsta (turistické znaãení, nauãné stezky, informaãní tabule, smûrovky
k památkám a zajímav˘m místÛm)
Zatím není provedeno, podklady jsou pfiipraveny. Budeme hledat finanãní krytí
z rozpoãtu MSK. Bude zpracována studie
a pak projekt, kter˘ by mûl tento problém
vyfie‰it. UvaÏujeme o spoleãném projektu
s Kopfiivnicí, pokud by ná‰ nepro‰el. Byla
vypsána v˘zva 2.2 Rozvoj CR, do kterého
bychom se chtûli s tímto projektem pfiihlásit spolu s mûstem Kopfiivnicí.
— oprava schodÛ na Trúbu (k areálu hradu)
Schody opraveny v roce 2007. Oprava stála
369 tis. Kã, z toho 333 tis. jsme získali ze
sponzorsk˘ch darÛ.
— posílení pracovi‰tû cestovního ruchu (MIC)
vzhledem k nárÛstu náv‰tûvníkÛ MIC (22
tis. roãnû) a s tím spojeného nárÛstu poskytovan˘ch sluÏeb náv‰tûvníkÛm, vybudování nového MIC vã. posílení poãtu pracovníkÛ
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Zatím neprovedeno, bude fie‰eno v projektu na vybudování nového TIC a v reálu, pokud se nám podafií ná‰ zámûr realizovat.
— doplnûní oznaãení v˘znamn˘ch míst a budov popisn˘mi cedulkami
Zatím neprovedeno. Seznam je zpracován,
ale zatím nebylo rozhodnuto, o které v˘znamné osobnosti — rodáky by se jednalo.
Také texty pro oznaãení v˘znamn˘ch míst
jsou pfiipraveny. Dal‰í krok je zaji‰tûní finanãního krytí v rozpoãtu mûsta na pfií‰tí
roky.
— rozvíjení prezentace mûsta na veletrzích
cestovního ruchu, v médiích, vytváfiet nové propagaãní materiály o na‰em mûstû,
zajímav˘ch lidech a památkách
Prezentace je na dobré úrovni. Pfiipraveny
jsou dal‰í propagaãní materiály. Hledáme
finance na jejich vydání — MK âR, MSK,
sponzofii.
Mûsto je prezentováno ve v‰ech moÏn˘ch
médiích. Jsou informativní ãlánky o mûstû
v Moravskoslezském deníku, Regionu, Mladé frontû dnes, Zemûdûlském magazínu,
Moderní obci, v Kopfiivnick˘ch novinách,
v televizních a rozhlasov˘ch pofiadech
o ·tramberku (napfi. Záhady Toma Wizarda
— âT Brno, Cestujeme po âesku — âT
Praha, Kvartet o ·tramberku âT 2, program pro Visegrad v jazykov˘ch mutacích,
Odysea ze ·tramberka — âR Praha, Chalupa jako hra — âT Ostrava, Pofiad o gastronomick˘ch zajímavostech ·tramberka
a okolí — tvÛrci pofiadu Toulavá kamera
aj.)
— komplexní fie‰ení víceúãelového prostoru
v Národním sadu pro vyuÏití na kulturní,
spoleãenské akce, ale také pro odpoãinek
obãanÛ, turistÛ i cyklistÛ vãetnû opravy
vstupní brány do Národního sadu a okolí
jeskynû ·ipky
Pro tento prostor je novû zpracovaná studie
na jeho vyuÏití. Hledáme dotaãní program,
abychom mohli poÏádat o grant.
Byl schválen Plán péãe o NPP ·ipku, kde
byla provedena v rámci této péãe oprava zábradlí kolem jeskynû ·ipky.
Vstupní brána je novû postavena v roce
2008 ze sponzorsk˘ch darÛ firem Holcim
(âesko) a. s. Prachovice a Kotouãe ·tramberk, spol. s r. o. brána za 148 400 Kã (Holcim) a ‰indelová krytina 49 600 Kã (Ko
touã)

— pfiíprava dÛstojné oslavy 650 let mûsta
Je zpracována podrobná studie oslav 650 let
mûsta ·tramberka. Byla ustavena komise
urãená k pfiípravám tûchto oslav. Je zpracován harmonogram, pfiedpoklad finanãních
nákladÛ celé akce, publikací, suven˘rÛ
a propagaãních materiálÛ. V leto‰ním roce
byl vydán nástûnn˘ kalendáfi s fotografiemi
a k prvnímu ãíslu ·N budou pfiipojeny dárky pro v‰echny ‰tramberské rodiny v podobû kapesních kalendáfiíkÛ, ÏetonÛ do nákupních vozíkÛ a skládanky s programem
oslav 650 let na‰eho mûsta. Nyní se zpracovává projekt na podání Ïádosti na MSK
o dotaci a podklady k Ïádosti na MK âR ve
vûci podání Ïádosti o grant.
Osobnû jsme nav‰tívili pracovníky na MK
âR a MSK. Na zpracování Ïádostí se podílí
oddûlení KSCR a fieditel Vala‰ského království.
Pozvali jsme prezidenta âR pana Václava
Klause, ministra kultury Václava Jehliãku
a námûstka kultury Jaromíra Talífie, chystáme se oslovit pfiedstavitele MSK, aby pfievzali zá‰titu nad oslavami.
Oslovujeme podnikatele a podniky se Ïádostí o moÏné sponzorské dary nebo jinou v˘pomoc pfii oslavách 650 let mûsta ·tramberka.
— zaji‰tûní renovace osvûtlení Trúby
Nabídky na nové osvûtlení jsme dostali od
firmy ERCO z Rakouska, je finanãnû nákladné. Byla provedena v leto‰ním roce
zkou‰ka nového nasvûtlení hradu, coÏ vypadalo opravdu dobfie. Pfiedpoklad je kolem
400 tis. Kã
VII. Bezpeãnost ve mûstû
— dÛsledné zamezení v˘trÏnictví, ru‰ení noãního klidu, vandalství, neukáznûnosti
a bezohlednosti
Je provádûno v rámci sluÏeb dvou stráÏníkÛ MP, prevenãní pochÛzky na inkriminovaná místa. NarÛstající kriminalita v okrajov˘ch ãástech mûsta, jako jsou Bafiiny a Libotín, stíÏnosti na hluk a nepfiizpÛsobivost
nûkter˘ch obãanÛ, zvy‰ující se poãet ‰kod
na majetku mûsta (sprejefii, poniãené oplocení vefiejnû pfiístupného hfii‰tû u Z·, zniãení betonového osazení zídek u Z·, krádeÏe svodÛ z JaroÀkovy útulny, vniknutí a po‰kození okna a dvefií v KD) vede k váÏnému
zamy‰lení a nutnosti nav˘‰it poãet ãlenÛ
MP alespoÀ na 3 osoby, i vzhledem k po-
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vinnosti b˘t u nûkter˘ch zásahÛ v poãtu nejménû dvou lidí kvÛli svûdectví, popfi. zaji‰tûní pachatele, moÏnosti slouÏit noãní smûny a pfiedejít kriminalitû.
— dÛsledná kontrola dodrÏování obecnû závazn˘ch vyhlá‰ek
Je provádûno dÛslednû v rámci ãinnosti MP.
— prevence kriminality v souãinnosti s pedagogy v pfied‰kolních i ‰kolních zafiízení
Velitel MP pravidelnû nav‰tûvuje obû zafiízení, aktivnû beseduje s dûtmi, úãastní se
v˘uky t˘kající se bezpeãnosti ÏákÛ. Nyní,
díky dopravnímu hfii‰ti, provádí v˘uku ÏákÛ Z· i M·. Dokonce i dûtí ze ‰kol okolních
obcí.
— spolupráce s MP Kopfiivnice i PâR
Spolupráce je vstfiícná oboustrannû jak
s MP Kopfiivnice, tak PâR. Ov‰em sami se
pot˘kají s nedostatkem stráÏníkÛ a policistÛ. Na‰e MP byla v roce 2007 zaãlenûna do
integrovaného záchranného systému MSK.
— zachování JSDH na území mûsta
Je zachována.
— zv˘‰ení úrovnû práce a zkvalitnûní podmínek pro ãinnost stráÏníkÛ Mûstské policie
·tramberk
Pfiedpokladem pro zkvalitnûní podmínek
pro ãinnost stráÏníkÛ je roz‰ífiit jejich fiady
nejménû o jednu osobu. ÚroveÀ jejich práce je vázána na povinné vzdûlávání a následné zkou‰ky, které na‰i stráÏníci pravidelnû a s úspûchem absolvují, ãímÏ si zvy‰ují kvalifikaci
VIII. Informovanost vefiejnosti
— zlep‰ení grafické podoby ·trambersk˘ch
novinek a zv˘‰ení informovanosti obãanÛ
Ke zmûnû grafické podoby ·trambersk˘ch
novinek zatím nedo‰lo, je to opût o financích.
Informovanost obãanÛ je na dobré úrovni,
mají k dispozici v‰echny údaje t˘kající se
jednání rad i zastupitelstev, informace
z jednotliv˘ch oddûlení, obecnû závazné vyhlá‰ky, informace o pofiádan˘ch akcích,
o odpadech v pravideln˘ch rubrikách.
— pokraãování ve vydávání Zpravodaje mûsta
·tramberka
Zpracování Zpravodaje mûsta ·tramberka
je souãástí náplnû komise letopisecké, funguje v rámci této komise redakãní rada
a ‰éfredaktorem je Ale‰ Durãák, pfiedseda

komise letopisecké. Zpravodaj vychází
4× roãnû. Do‰lo k v˘raznému zlep‰ení grafické podoby zpravodaje díky barevné obálce s fotografiemi ·tramberka a celkov˘m
grafick˘m zpracováním tiskoviny, pfiílohu
tvofií barevná pohlednice (sbûratelská).
— zpracovávání informací pro média, prezentaci i propagaci
BûÏnû zpracováváme dotazníky, poskytujeme rozhovory, zodpovídáme dotazy redaktorÛ, reportérÛ i písemné dotazy jak v tisku, rozhlase i televizi, prezentujeme i propagujeme mûsto ·tramberk na v‰ech úrovních.
— zaji‰tûní pfienosu informací z mûsta k obãanÛm pomocí mobilních telefonÛ
Zatím nezrealizováno. MoÏnosti známe.
— zkvalitnûní a doplnûní pfienosu informací
mûstsk˘m rozhlasem (bezdrátov˘ pfienos)
i do míst, kde nejsou rozvody
Zatím nefie‰eno. Nabídky máme. Dvakrát
jsme poÏádali o grant na pofiízení bezdrátové ústfiedny, ale dvakrát jsme neuspûli.
— hledání dal‰ích moÏností ‰ífiení informaãního signálu (kabelové televize) vzduchem
Máme nabídky, ale zatím nefie‰eno. Není finanãní krytí.
— zv˘‰ení kvality a aktuálnosti webov˘ch
stránek mûsta
Od kvûtna 2008 má mûsto svého webmastera, kter˘ se stará o aktualizaci a pfiehlednost webov˘ch stránek. Design stránek,
kter˘ byl pfiedmûtem dotace z MSK v rámci Jednotného komunikaãního stylu, se nesmí 5 let mûnit (do roku 2011).
Dle sdûlení webmastera vyÏadují webové
stránky rozsáhlej‰í úpravy, které budou postupnû provádûny.
IX. Mûstsk˘ úfiad
— vypracování a realizace programu rozvoje
mûstského úfiadu v oblasti elektronického
zpracování dat a komunikace, racionalizace administrativních ãinností
Projekt je z vût‰í ãásti zpracován. Rozpoãet
na tuto akci je cca 500 tis. Kã. Z programu
IOP nelze oãekávat moÏnost dotace, protoÏe nebyla zatím v Ïádném kole vypsána.
Mûsto uvaÏuje o financování formou pronájmu. Harmonogram realizace není zatím
zpracován.
Vûra Michnová, starostka mûsta
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Omluva za kalendáfi

Prosba k obãanÛm

Pfiijmûte prosím omluvu za chyby v tisku
v kalendáfii, kter˘ byl souãástí ·trambersk˘ch
novinek 12/08. U nûkter˘ch dnÛ v t˘dnu vypadla ãíslice a zkratka dne. Nav‰tívil nás tiskafisk˘
‰otek, proto vás prosíme o doplnûní chybûjícího a shovívavost. Dûkujeme za pochopení.
Anna Ra‰ková a Tiskárna Beatris Dobrá

Jak jsem uÏ v˘‰e zmínila, leto‰ní rok je pro
nás velmi v˘znamn˘. Kulturní vyÏití ve mûstû
bude jistû bohaté. Na 5. prosince 2009, coÏ je
sobota, pfiipravujeme jako souãást programu
prÛvod, kter˘ by mûl jít od základní ‰koly aÏ na
Trúbu. V prÛvodu by nemûl chybût nikdo z vás.
Proto chci uÏ dnes poÏádat v‰echny, aby si zaãali pfiipravovat kost˘my, masky, které si do
prÛvodu obléknou. Nemusí to b˘t jen stfiedovûk˘ styl, ale jak˘koliv. ·tramberk Ïil staletími, proto pfiivítáme v‰e od stfiedovûku aÏ po
30. léta 20. století.
Anna Ra‰ková

V˘roãí 650 let mûsta ·tramberka
V leto‰ním roce oslaví mûsto ·tramberk v˘znamné v˘roãí. Dne 4. prosince roku 1359 syn
ãeského krále Jana Lucemburského (1296—
1346), moravsk˘ markrabû Jan Jindfiich Lucembursk˘ (1322—1375), mlad‰í bratr fiímského císafie a ãeského krále Karla IV. (1316—
1378), pov˘‰il podhradí na mûsto. Dne 4. prosince 1359 pfiedal mûstu ·tramberku lokaãní
listinu (·tramberk bylo jediné mûsto Novojiãínska, u nûhoÏ se zakládací listina dochovala,
bohuÏel dnes uÏ ji máme zachovanou jen ve fotografické podobû, zmizela v 50. letech neznámo kam). V listinû se praví, Ïe mûsto bylo zaloÏeno pod hradem k zaji‰tûní míru na severov˘chodû Moravy proti domácím a cizím nepfiátelÛm. Mûsto obdrÏelo právo mílové, které mu
zaji‰Èovalo, Ïe v okolí jedné míle okolo mûsta
nesmûl nikdo provozovat fiemesla, která byla
provozována ve mûstû ·tramberku (jedna míle
= 8 km). Mezi dal‰í práva uznaná mûstu patfiilo právo váreãné, které mu zaji‰Èovalo moÏnost
vafiit pivo, právo prodávat maso a péci chleba.
KaÏdé úter˘ byl povolen t˘denní trh. Mûstské
právo stanovovalo v ãele mûsta rychtáfie s dûdiãnou rychtou a kon‰ely. Mûsto bylo zpro‰tûno v‰ech platÛ a dávek markrabûti.
Spoleãnû s novinkami dostáváte od nás novoroãní dárek — Ïeton do nákupního vozíku,
kalendáfiík a program s akcemi na cel˘ rok.
MÛÏe se stát, Ïe se nám nûkter˘ termín posune nebo vznikne jin˘ problém, proto sledujte
novinky, plakáty, na‰e webové stránky, aÈ vám
nic z tohoto v˘znamného roku neunikne
a mÛÏete se oslav osobnû zúãastnit. Kromû toho pfiipravujeme k vydání knihy, sborník, pohlednice, turistickou známku, pamûtní listy
a spoustu jin˘ch upomínkov˘ch pfiedmûtÛ.
O novinkách vás budeme vÏdy informovat ve
·trambersk˘ch novinkách
Pfiejeme vám v‰em do tohoto roku hlavnû
zdraví, pohodu, rodinné ‰tûstí a v neposlední
fiadû zamûstnání.
Za oddûlení kultury, sportu
a cestovního ruchu Anna Ra‰ková

Upozornûní TS
Dle vyhlá‰ky ã. 2/2008 o místním poplatku
za provoz systému shromaÏìování, sbûru, pfiepravy, tfiídûní, vyuÏívání a odstraÀování komunálních odpadÛ musí b˘t do 28. 2. uhrazen poplatek za 1. pololetí 2009.
Josef Va‰ek, vedoucí oddûlení TS

Mûstská knihovna informuje
Zanzibar aneb První svûtov˘ prÛvodce napsala ãeská spisovatelka a scenáristka Halina
Pawlowská. Sama o své knize pí‰e: „Má kníÏka není prÛvodcem v pravém slova smyslu, není to cestovatelsk˘ deník. Nabízím vám své
vzpomínky, stfiípky sv˘ch poznatkÛ, fakta, která pro mne byla nová, a taky místa, která by se
vám mohla zalíbit.“ Neãekan˘ a tragick˘ odchod nejúspû‰nûj‰ího ãeského skladatele ‰okoval nejen jeho rodinu, pfiátelé a spolupracovníky, ale také mnoho jeho pfiíznivcÛ. Richard
Sacher vydal v nakladatelství Brána knihu —
Karel Svoboda. âtvero roãních dob v lidové
tradici od Jifiiny Langhammerové pfiibliÏuje
ãtenáfiÛm ãtyfii roãní období — jaro, léto, podzim a zimu s jejich zvlá‰tnostmi ve vztahu
k zdûdûn˘m hodnotám a s dÛrazem na mimofiádnou schopnost na‰ich pfiedkÛ ãerpat Ïivotní návyky a zku‰enosti z pfiírody. Ambiciózní
‰éfredaktor t˘deníku Kur˘r Petr Rybáfi Ïije po
nevydafieném manÏelství znaãnû bohémsky.
V nekoneãné honiãce za sv˘mi reportáÏemi
a senzaãními námûty si zvykl prodírat se Ïivotem jako slon trním a nezastaví ho ani vyprovokovan˘ skandál, kter˘ se brzy stane jeho
noãní mÛrou. Stejnû divoce vznikne i jeho poslední ãlánek o podvodn˘ch finanãních obchodech v jedné makléfiské firmû a vzápûtí se reportér Rybáfi pfiesvûdãí, Ïe to bude opravdu
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bomba, která v‰ak tiká v jeho rukou. Knihu napsal uÏ zesnul˘ ãesk˘ spisovatel Pavel Fr˘bort
a má název Reportér. Tfii sourozenci stfiedního
vûku (televizní publicistka, novináfi regionálního listu a soudce) a mladá striptérka na spoleãném lyÏafiském v˘letû, kter˘ jen díky náhodû neskonãí vraÏdou, to je zápletka nového románu Michala Viewegha Román pro muÏe.
Láska krásná i zoufalá, ‰Èastná i bolestná,
boufilivá i skomírající. Potkáváme ji, proÏíváme ji, nûkoho míjí, jinému je ‰tûdfie dopfiána.
Jak zasáhla do osudÛ ãesk˘ch královen, vypráví Slávka Poberová v románu Lásky ãesk˘ch
královen, s podtitulem — milostné pletky
v ãesk˘ch dûjinách. Psychologické thrillery.
Dívãí hrob od Jeferyho Deavera a ëáblova slza, potû‰í jistû ãtenáfie detektivních a kriminálních románÛ. Pokud máte o nûkterou knihu zájem, pfiijìte se pfiihlásit do knihovny.
âtenáfiské poplatky v knihovnû na rok 2009
Dospûlí
100 Kã roãnû
Dûti do 15 let
50 Kã roãnû
Jednorázová v˘pÛjãka
30 Kã
Meziknihovní v˘pÛjãní
sluÏba — po‰tovné:
60 Kã za 1 knihu
Upomínky ãtenáfiÛm
5,— 20,— 30,—
50 Kã
Ztráta ãtenáfiského prÛkazu 20 Kã
Ztráta publikace
pofiizovací cena
+ 100 Kã
Po‰kození ãárového kódu 30 Kã
Rezervace dokumentu
5 Kã
Re‰er‰e
50 Kã
PouÏití tiskárny a kopírky
A4 ãernobíl˘ text
12 Kã
A4 ãernobíl˘ obrázek
17 Kã
A4 oboustrann˘ tisk
14 Kã
Disketa 3,5“
15 Kã
Libu‰e Bûlunková, vedoucí mûstské knihovny

Bartyho zpravodaj
Zaãátkem ledna jsem vytvofiil nové webové
stránky urãeny pro informování vefiejnosti,
rodiãÛ a skautÛ o ãinnosti na‰eho stfiediska.
MÛÏete se tam tak dozvûdût o pfiipravovan˘ch
akcích, projektech a dal‰ích informacích t˘kajících se stfiediska. Vûfiím, Ïe tak kaÏd˘ dostane vãas informace, které bude potfiebovat.
Webové stránky jsou na adrese www.barty.
skaut.org.

Natáãení filmu
Bûhem tohoto roku se bude natáãet dokumentární film o historii Junáka ve ·tramberku. Chtûl bych proto poÏádat ‰irokou vefiejnost
o malou pomoc. Kdo mÛÏe podat nûjaké svûdectví o ãlenech nebo ãinnosti Junáka ve ·tramberku od roku 1920 do 1995, aÈ mû prosím
kontaktuje, nejlépe skrze v˘‰e uveden˘ web,
kde najdete i více informací, anebo zanecháním kontaktu napfi. ve schránce ·trambersk˘ch skautÛ v DDM u Palárny.
Barty

Finanãní a sociální poradna
UpozorÀujeme obãany, Ïe pracuje a poskytuje informace finanãní a sociální poradna.
Kdo by mûl o jejich sluÏby zájem, aÈ se obrátí
se Ïádostí o informace na adresu Rada SeniorÛ âR, Odstrãilova 4, poblíÏ nové radnice, 5
patro ãíslo dvefií 520, úfiední den kaÏd˘ ãtvrtek
od 9.00 do 12.00 hod.
Svaz dÛchodcÛ Fr˘dek–Místek úfiední den
kaÏd˘ ãtvrtek od 14.00 do 16.00 hod. a Svaz
dÛchodcÛ Poruba úfiední den ãtvrtek od 9.00
do 12.00 hod., Karviná úfiední den kaÏd˘ ãtvrtek od 9.00 do 12.00 hod.
Informace tel. 518 321 861 po, st. 9.00—
12.00 hod., tel. mob. 724 094 175, 739 623 273,
e-mail: financniporadna.MorSL@seznam.cz
Také hledáme spolupracovníky pro na‰e poradny z fiad tûlesnû postiÏen˘ch seniorÛ, pfiípadnû maminek na matefiské dovolené. Pokud
o spolupráci máte zájem a chcete se dozvûdût
víc volejte na tel. 518 353 089 nebo mobil
739 623 273 p. Hufová, vedoucí vzdûlávání FP âR

Ze školy
Vyhla‰ujeme

FOTOGRAFICKOU SOUTùÎ
na téma

KOUZELN¯ ·TRAMBERK
V samostatn˘ch kategoriích pro Ïáky 1. a 2.
tfiídy, 3.—5. tfiídy, 6. a 7. tfiídy, 8. a 9. tfiídy.
Do soutûÏe mÛÏe‰ pfiihlásit jednu, dvû, maximálnû v‰ak tfii fotografie pofiízené na území
·tramberka. SnaÏ se zachytit zajímavá zákou-
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tí, netradiãní pohledy na ·tramberk, detaily.
Fotografie nechej vyvolat v minilabu a pfiidej
popisek místa. Oznaã je jménem a tfiídou
a odevzdej paní uãitelce tfiídní nebo paní uãi-

telce Li‰kové do 30. dubna 2009. SoutûÏ je
o zajímavé ceny, které se budou pfiedávat na
konci ‰kolního roku.
Tak neváhej a foÈ!

Ze sportu
Mûsto ·tramberk, Námûstí 9, 742 66 ·tramberk
Nabízíme zájemcÛm z fiad vefiejnosti pronájem fotbalového hfii‰tû ve ·tramberku — Bafiinách buì na sportovní nebo komerãní vyuÏití.
Ceník:
1. Travnaté hfii‰tû:
Utkání
Za kaÏdou zapoãatou hodinu
Soustfiedûní dle sazebníku (hodinovû —
Trénink
Komerãní akce dle sazebníku (hodinovû —

1 000 Kã (za 2 hodiny)
1 100 Kã
1 500 Kã/1 hod.)
1 500 Kã/1,5 hod.
1 500 Kã/1 hod.)

2. ·kvárové hfii‰tû
Utkání
Za kaÏdou zapoãatou hod.
Trénink
Komerãní akce dle sazebníku (hodinovû —

1 200
1 100
1 200
1 100

Kã (za 2 hod.)
Kã
Kã/1,5 hod.
Kã/1 hod.)

Kontaktní osoba: Anna Ra‰ková, mûsto ·tramberk, tel. 556 812 085

Zaãne druhá polovina soutûÏe pro ‰tramberské volejbalistky
24. ledna 2009 se opût rozbûhne soutûÏ pro ‰tramberské volejbalistky hrající KP I. tfiídy. Prozatím se jim moc nevede, s 22 body jim patfií bohuÏel aÏ poslední, 10. místo.
Ke konci loÀského roku se ‰trambersk˘m Ïenám vÛbec nevedlo a i pfies dobrou hru v nûkter˘ch zápasech a tûsné v˘sledky chybûlo potfiebné ‰tûstí. Poslední vítûzn˘ zápas tak sehrály naposledy 1. listopadu s druÏstvem Orlové.
Pfiijìte proto povzbudit ‰tramberské hráãky na domácí utkání, která se hrají vÏdy od 10 a 14
hodin v místní hale. Termíny domácích utkání: 24. 1. 2009 s Vratimovem, 7. 2. s Bílovcem, 21.
2. s Fr˘dlantem n. O.
Petra Milichová, TJ Kotouã ·tramberk
Tabulka po první polovinû soutûÏe
p.
1.
2.
3.
4.
5.
6.
7.
8.
9.
10.

druÏstvo
TJ Odry
TJ Fulnek
VK Vratimov
SKV Slavia Orlová
TJ Sokol Fr˘dlant nad Ostravicí
TJ Fren‰tát pod Radho‰tûm
TJ Sokol Svinov
VK Kyle‰ovice
TJ Spartak Bílovec
TJ Kotouã ·tramberk

utkání
18
18
18
18
18
18
18
18
18
18

V
14
14
11
10
9
8
8
7
5
4

P
4
4
7
8
9
10
10
11
13
14
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S
0
0
0
0
0
0
0
0
0
0

sety
46:18
47:23
40:33
37:35
36:38
37:40
34:37
30:42
30:44
22:49

míãe
body
1503:1357 32
1584:1466 32
1611:1572 29
1564:1554 28
1589:1611 27
1655:1695 26
1567:1486 26
1562:1630 25
1571:1635 23
1437:1637 22

Judo
O minulém víkendu se konala v Tfiinci Ïákovská soutûÏ v Judo. Úãast asi 120 nadûjí Moravy a nûkolika slovensk˘ch oddílÛ byla hojnû
poznamenaná, zãásti nemocemi, ãi jin˘mi zájmy, spojen˘mi se snûhovou nadílkou. Podepsalo se to také na úãasti zástupcÛ ·tramberka, kdyÏ ze sedmi nominovan˘ch odjeli pouze
dva. Do 27 kg byl úspû‰n˘ Jan Zátopek. Po nejistém zaãátku vyhrál skupinu a v˘kon vygradoval ve finále, kdy Kakura z Ostravy porazil ze
necelou pÛlminutu pûkn˘m hodem.
Podobnû bojoval i Jirka Vensk˘. Ve v‰ech zápasech vítûzil vÏdy pfied limitem, ale kaÏdé vítûzství bylo hodnû utrápené, ale v závûru se
pfiece jen hodnotila zlatá medaile.
Josef ·tábl, trenér oddílu judo

Společenská rubrika
Seznam jubilantÛ na únor 2009

Pozvánka na ples
Florbalov˘ klub FBC Vikings vás srdeãnû zve
na první florbalov˘ FLOOR BÁL, ples pro
v‰echny sportovce, kter˘ se uskuteãní v pátek
13. 2. 2009 v Katolickém domû v Kopfiivnici od
19.00 hod. Veãerem bude provázet Adam Hanus a k poslechu zahraje kapela Cizinci spoleãnû s Two Boys v ãele s DJ Vasou z rádia Kiss
Morava. Nedílnou souãástí plesu bude poutav˘
doprovodn˘ program a bohatá tombola. O pÛlnoci také probûhne slavnostní vyhlá‰ení florbalového Krále VikingÛ a Florbalky roku 2008.
Vstupenky na ples je moÏné zakoupit v pfiedprodeji od 15. 1. 2009 za 140 Kã nebo na místû za 180 Kã.

94 let Jaromír ·igut
90 let BoÏena ¤eháková
87 let Markéta Hoffmannová
Oldfii‰ka Urbanovská
Marie Jifiíãková
84 let Milada VáÀová
83 let Jifiina Omelková
Anna Ra‰ková
82 let Irena Sopuchová
Miloslav Hanzelka
Ludmila Seibertová

Pfiedprodejní místa:

81 let Mária Hofová

Fit Centrum Relax, ul. âeská 378
Katolick˘ dÛm, ul. 894
Studio Power Plate, ul. Kadláãkova 318

75 let Zdenka Davidová
Jana Fátorová
Ludmila Stanislavová
Marie Kostelníková

Vánoãní turnaj ve fotbale
Dne 18. 12. 2008 se v na‰í ‰kole uskuteãnil
vánoãní turnaj ve fotbale. Tento turnaj vymysleli Ïáci 9. tfiídy. T˘mÛ se pfiihlásilo celkem
‰est: 1.—9.A kluci; 2.—8.AB kluci; 3.—
9.A holky; 4.—6.A kluci; 5.—7.A kluci; 6.—6.,
7., 8. AB holky. V tomto pofiadí se t˘my taky
umístily. Nejlep‰í stfielec byl Jirka Filip z 9.A,
kter˘ stfielil 8 gólÛ. V˘kon ostatních hráãÛ byl
taky skvûl˘. V‰ichni se velmi snaÏili. Vítûzové
turnaje si na druh˘ den zahráli zápas proti uãitelÛm. Neãekanû vyhráli na‰i deváÈáci. Den se
vydafiil a v‰em se moc líbil.
Holky 9.A

70 let Josef Karasz
Dája Fojtíková
Jan Hanzelka

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:
Adéla Kovafiíková
Jakub ·tichauer
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Zemfielí:

Divadlo Pod vûÏí, mûsto ·tramberk,
Technoprojekt a. s. Ostrava

Andûla BlaÏková
Julie Hanzelková
AneÏka JalÛvková
Jaroslav Ja‰ek
Ludmila Kvitová
Margita Petrá‰ová
Marie Strnadlová

vás srdeãnû zve na v˘stavu fotografií kapliãek

KfiíÏové cesty z Nového Jiãína
na horu Olivetskou (Kotouã)

Kam do společnosti
a za kulturou
Relax v podhÛfií Beskyd zve v‰echny
retro-fanatiky na

70.—80. elpíãková léta v Apollu
31. ledna 2009 od 20.00 do 3.00 hod.
v Apollo Clubu
(horní patro Mûstského pivovaru ·tramberk)
DJ Pastro se speciální ,,LP praskající“
hudební nabídkou!
V akci gramofon a gramofonové desky
s hudbou 70.—80. let
v diskotékovém zvuku a tempu.
Pfiineste si s sebou své milované desky!
Speciální cenová nabídka:
Mozek, Tygfií oko, Bavorák, Beton,
Rum s kofolou.
Vytvofite s námi atmosféru nezapomenuteln˘ch
70.—80. let a pfiijìte ve stylovém obleãení
z tohoto období — získáte panáka zdarma!

Za pomoci poãítaãové vizualizace
budou zobrazeny
dva zru‰ené kostely — Nanebevstoupení Pánû
a Pov˘‰ení svatého KfiíÏe
V˘stava se koná v JaroÀkovû útulnû
na Trúbû u pfiíleÏitosti
650. pov˘‰ení ·tramberka na mûsto
VernisáÏ se uskuteãní 6. února v 16.00 hod.
Srdeãnû zveme
Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve na
jazzov˘ koncert z celoroãního cyklu

Jazz U PísafiÛ
v Zámeckém sále, v domû U PísafiÛ
(Námûstí 30, ·tramberk)
v nedûli 8. února 2009 v 17.00 hod.
Boris Urbánek — piano
·tûpán Markoviã — sax
Vít ·vec — kontrabas
Písafii milují jazz — a vy?
Vstupné: 90 Kã. V cenû zákusek s kávou
Vstupenky na koncert v pfiedprodeji:
Infocentrum Relax v podhÛfií Beskyd
(tel. 556 801 935; Námûstí 40, ·tramberk)

Vstupné — pouze muÏi — 20 Kã.
(Vstupenka slosovatelná)
Mûstsk˘ pivovar ·tramberk
a Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zvou na

5. ·TRAMBERSK¯ MASOPUST
DÛm dûtí a mládeÏe ·tramberk pofiádá

Ma‰karní ples pro rodiãe s dûtmi
v pátek 6. 2. 2009 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

v sobotu 21. února 2009
od 11.00 hod. do 16.00 hod.
s masopustní muzikou, zabijaãkov˘mi hody
a masopustním medvûdem!
V Mûstském pivovaru a na ‰tramberském
námûstí se podávají jitrniãky,
zabijaãková polévka, ovar s jablkem
a kfienem… a klasick˘ kvasniãák Trubaã.
PrÛvod masopustních masek na zaãátek
a závûr programu ve spolupráci
se ‰trambersk˘m divadlem Pod vûÏí.
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K masopustnímu veselí
pfiedstavení Ïongléra Koléra.
TvÛrãí stánky s masopustní tématikou
i pro dûti s pivovarsk˘m ‰a‰kem.
SoutûÏe aneb kdo se stane leto‰ním
masopustním jedlíkem?
(—tady vám dají, maso mají!)
Kfiest nov˘ch publikací
Bohumila Kresty — Slovník ‰tramberského
náfieãí
a Jifiího Tichánka — Z historie vãelafiského
spolku ve ·tramberku
www.relaxvpodhuri.cz

ve ãtvrtek 26. 2. 2009 od 19.00 hod.
v Kulturní domû ve ·tramberku
pfiedstaví své novû rozkvetlé album písní
ze své pestré zahrady
„MY GARDEN“,
které sklízí nad‰ené ohlasy
u kritikÛ i posluchaãÛ.
Vstupné na koncert: 150 Kã
Pfiedprodej lístkÛ: Infocentrum Relax v podhÛfií
Beskyd (tel. 556 801 935), MIC Kopfiivnice,
·tramberk, Pfiíbor a Nov˘ Jiãín

Relax v podhÛfií Beskyd vás srdeãnû zve
na posezení
s písniãkáfiem, publicistou a moderátorem
Janem Burianem
v komorním pofiadu

NA MùSÍC ÚNOR 2009

MuÏi jsou kfiehcí
23. února 2009 v 18.00 hod. v Zámeckém sále
v domû U PísafiÛ ve ·tramberku
Víte, proã jsou muÏi tak kfiehcí? Kdo je to
avantgardní macho, co zpÛsobily na‰e
maminky atd…? Aneb od supermanÛ aÏ po
miláãka Oskara. Komorní koncert u klavíru
prokládan˘ písnûmi ze známého alba
i postfiehy interpreta ze svûta muÏÛ i Ïen…
Vstupné: 70 Kã
(vstupenky v pfiedprodeji v infocentru Relax
v podhÛfií Beskyd, telefon: 556 801 935)
·tramber‰tí skauti vás srdeãnû zvou na svÛj

SKAUTSK¯ PLES
V sobotu 28. února v Kulturním domû
ve ·tramberku se bude konat jiÏ
druh˘ roãník na‰eho Skautského plesu.
Zaãátek je ve 20 hodin.
K poslechu i tanci bude hrát skupina RADEG
a program bude vyplnûn dal‰ím vystoupením
i soutûÏemi. Zkrátka se urãitû máte na co tû‰it!
Pfiedprodej lístkÛ bude dne 13. a 20. února od
16.15 do 18.30 v klubovnû 2. oddílu na‰ich
skautek v DDM ·tramberk.
Relax v podhÛfií Beskyd a mûsto ·tramberk
vás srdeãnû zvou na dal‰í koncert
z cyklu Hvûzdy nad Moravsk˘m Betlémem

Yvonne Sánchez
& Latin Groove Connection
Zpûvaãka kubánského pÛvodu

Nedûle 1. 2. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã
BATHORY
Historick˘ thriller, 140 min., od 12 let
Repríza velkofilmu Juraje Jakubiska pfiivádí k Ïivotu krvavou legendu o âachtické paní. Kruté
skutky dovedly hrabûnku Erzsébet Báthory
(1560—1614) aÏ do Guinnessovy knihy rekordÛ,
v níÏ je vedena jako nejvût‰í vraÏedkynû v‰ech dob.
Nedûle 8. 2. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã
HLÍDAâ ã. 47
Pfiíbûh lásky a vá‰nû, 108 min., od 15 let
Karel Roden v novém ãeském filmu, kde mu reÏisér Filip Renã poskytl mimofiádnou hereckou
pfiíleÏitost, v pfiepisu románu Josefa Kopty. Jako
vyslouÏilého vojáka ho vyslal vstfiíc osudu na osamûlou vechtrovnu.
Nedûle 15. 2. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã
ANGLICKÉ JAHODY
Drama, 114 min., od 12 let
Nov˘ ãesk˘ film, s hvûzdn˘m hereck˘m obsazením, odehrávající se v srpnu 1968. Kolem 21. srpna 1968 zatím chodili filmafii po ‰piãkách. Zkusily to aÏ Anglické Jahody a zvládly to se ctí. V hlavních rolích Viktor Preiss a Pavla Tomicová, reÏie
Vladimír Drha, ústfiední píseÀ Tomá‰ Klus.
Nedûle 22. 2. 2009 v 18.30 vst. 49 Kã
NEBEZPEâN¯ CÍL
Akãní thriller, 100 min., titulky
Nicolas Cage pokraãuje ve své vlasaté sérii, kdy
pfiichází do kin dal‰í film, ve které se hlavní postavû, v podání Cage, dostává extrémní porce
kondicionéru.
NA MùSÍC B¤EZEN P¤IPRAVUJEME
VY NÁM TAKY ·ÉFE, STMÍVÁNÍ, SNùÎENKY
A MACH¤I, âESKÁ REPUBLIKA, MADAGASKAR II.
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• Prodám byt v osobním vlastnictví 2+1, 1. p.,
ve Štramberku – Bařiny. Možnost půdní vestavby. Cena 985 000 Kč. Tel.: 732 524 069.

Čisté produkty z ALOE VERA
pro vaše zdraví a krásu,
seznámení s výrobky,
porada s odborníky,
v rámci města 30% sleva
z katalogových cen

• Připravujete svatbu, oslavu životního jubilea? Nabízíme ve výborné kvalitě natočení
akce na video + speciální diskotéku (i lidovky), včetně moderování a pomoci při organizaci akce. Zaručujeme špičkovou kvalitu vaší
akce za dostupnou cenu. Akci osobně realizuje dr. Vítězslav Černoch, Mořkov,
tel.: 728 362 757. Včasná rezervace je nutná!

Monika Janková:
tel. 556 852 340, mob. 776 120 170
ww.flp.cz

VODA – TOPENÍ – PLYN

Instalatérství

OPRAVY + MONTÁÎE + REVIZE

provádí
montáÏe a rekonstrukce

— montáÏ van, umyvadel, záchodÛ
— v˘mûna kotlÛ, radiatorÛ, bojlerÛ
— montáÏ v‰ech plyn. spotfiebiãÛ

— vodoinstalace
— ústfiední topení — kanalizace

Ka‰párek Jaroslav

Jaroslav Vahala, Dolní Ba‰ta 372
·tramberk 742 66, tel.: 605 747 847

mob. 775 305 382

………Vaše dobrá volba………
Výkup nemovitostí — vaši nemovitost vykoupíme okamžitě, rychlá výplata peněz
Zprostředkování prodeje a pronájmu nemovitostí (byty, domy pozemky)
Právní poradenství * Řešení exekucí-pomoc při oddlužení nemovitostí
Bezplatné vyřízení úvěru na koupi nemovitosti — nejvýhodnější úroková sazba

Volejte zdarma 800 19 00 20
Adresa: Kopřivnice, Štefánikova 1163, budova Radnice, 9. patro
www.bonaelecta.cz • e-mail: koprivnice@bonaelecta.cz

Víte o někom, kdo chce prodat nemovitost?
Zajímavá odměna za tip!
VYDÁVÁ MĚSTSKÝ ÚŘAD ŠTRAMBERK, Kulturní dům, Náměstí 11, 742 66 Štramberk. Vychází měsíčně v nákladu 1550 ks, číslo 1/2009.
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.

